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ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
(9:9; 13)। ਮਰਕੁਸ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਪਣੀਆਂਇਜੰੀਲਾਂ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਸੱਦਦੇ ਹਨ।ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਦਰੀ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿਹਮਤ
ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੱਤੀ ਹ,ੈ
ਜੋ ਿਕ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੱਤੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਗਵਾਹ ਸੀ। ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਜੰੀਲਾਂ ਦੇ
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਲਗਭਗ 50-70 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਫ਼ਲਸਤੀਨ
ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਿਂਕ
ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ

ਗਈਸੀ,ਇਸਲਈਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੱਤੀ ਦਾ
ਰੁਝਾਨ ਅਿਜਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ-
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ
ਤੱਤ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ: ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਮੱਤੀ ਦੀ
ਿਚੰਤਾ; ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ (1:1, 17); ਯਹੂਦੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਰਾਜ, ਿਜੱਥੇ ਸਵਰਗ ਸ਼ਬਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੇਣਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ,ੈ (1:1;

9:27; 12:23; 15:22; 20:30; 31;
21:9, 15; 22:41, 45)। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਕ ਮੱਤੀ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੱਤੀ ਦਾ

ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ
ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ
ਮਸੀਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਰਾਜਾ
ਹ,ੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 1:1;
16:16; 20:28)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ— 1:1-2:23
2. ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ—
3:1-18:35

3. ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
— 19:1-20:34

4. ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਿਦਨ —
21:1-27:66

5. ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ —
28:1-20

ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਲੂਕਾ 2:23-38

1 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਿਜਹੜਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। 2ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੰਮੇ। 3 ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ
ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਹਸਰੋਨ
ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੰਿਮਆ। 4 ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੋਂ ਨਹਸ਼ੋਨ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਨਹਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਲਮੋਨ ਜੰਿਮਆ।
5ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਅਜ਼ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਓਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ
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ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਤੋਂ ਯੱਸੀ ਜੰਿਮਆ। 6 ਯੱਸੀ ਤੋਂ
ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਊਰੀਯਾਹ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਜੰਿਮਆ। 7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਬੁਆਮ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਅਬੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਬੀਯਾਹ ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੰਿਮਆ। 8 ਆਸਾ ਤੋਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਤੋਂ
ਯੋਰਾਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ
ਜੰਿਮਆ। 9 ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਥਾਮ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਜੰਿਮਆਅਤੇ ਆਹਾਜ਼
ਤੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ। 10 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਤੋਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਤੋਂ ਆਮੋਨ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਤੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ।
11 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਕਾਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਭਰਾ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮ।ੇ

12 ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਯਕਾਨਯਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਜੰਿਮਆ।
13 ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਤੋਂ ਅਬੀਹੂਦ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਬੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਲਯਾਕੀਮ ਤੋਂ ਅੱਜ਼ੋਰ ਜੰਿਮਆ। 14 ਅੱਜ਼ੋਰ
ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਤੋਂ ਯਾਕੀਨ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੀਨ ਤੋਂ ਅਲੀਹੂਦ ਜੰਿਮਆ।
15 ਅਲੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾਨ ਤੋਂ
ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ। 16 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼
ਜੰਿਮਆ।ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ
ਕੁੱਖੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

17 ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ
ਕੁੱਲ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੱਕ
ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
ਲੂਕਾ 1:26-38; 2:1-7

18 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੀ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। 19 ਤਦ ਉਸ ਦੇ
ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ

ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ,ੇ
ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਿਤਆਗ
ਦੇਵ।ੇ 20ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ
ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹ।ੈ 21 ਉਹ ਪੁੱਤਰ
ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ
ਰੱਖੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 22ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ,
23 ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਮੰਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ”। 24 ਿਫਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਆਇਆ।
25 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ।

2
ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ

1ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ
ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ,
2 ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਹੈ,
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ
ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ
ਆਏ ਹਾ।ਂ 3ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। 4ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਕੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
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ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੀ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ,

6 ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਤੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ
ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ।

7 ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ
ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਧਆਨਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ੋਜ
ਕਰ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਿਮਲ ਜਾਵ,ੇ ਤਦ ਵਾਪਸਆ ਕੇ
ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ।ਂ 9ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ
ਪਏ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ
ਚੱਿਲਆਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਬਾਲਕ ਸੀ। 10ਤਾਰੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਨੰਦ ਹੋਏ। 11ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ
ਸੋਨਾ, ਲੁਬਾਣ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈ।
12 ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੋਰ
ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਏ।

ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਜਾਣਾ
13 ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ

ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ! ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਨਾਆਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਲੱਭੇਗਾ। 14 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ
ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 15ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਿਰਹਾ l ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਬਚਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ

ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ।

16 ਜਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ
ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ,
ਤਦ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਮਰਵਾ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ
ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 17ਤਦ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
18ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ। ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰੋਂਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
19 ਜਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਰ੍ਭੂ

ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 20 ਉੱਠ,
ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ
ਹਨ। 21 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਿਠਆ, ਬਾਲਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 22ਪਰ ਜਦ ਸੁਿਣਆ ਜੋ
ਅਰਿਕਲਾਊਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਡਿਰਆ, ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ ਪਾ
ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
23ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ
ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਅਖਵਾਵੇਗਾ।

3
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂਕਾ 3:1-18;

ਯੂਹੰਨਾ 1:6-8; 15-34
1 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, 2 ਤੋਬਾ
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ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। 3ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ
ਆਿਖਆਸੀ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ,ੋ
ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕਰ।ੋ

4 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਸਨ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ
ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਸੀ l 5 ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 6ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 7 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ!
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ
ਿਕਸ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ?” 8ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ
ਯੋਗ ਫਲ ਿਲਆਓ। 9ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 10 ਅਤੇ ਹੁਣ
ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ, ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਿਫ਼ਰਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ
ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਵੇਗਾ। 12ਉਹਦੀ ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੰੂ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ
ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੰੂ 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

13 ਤਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਕੰਢੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਨੰੂ ਆਇਆ। 14 ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ
ਕਿਹ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ, ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ? 15 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ
ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। 16 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂੂੰ
ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। 17ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ
ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

4
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 1:12-13; ਲੂਕਾ 4:1-13

1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 2 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ। 3 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ
ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ
ਬਣ ਜਾਣ। 4 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਮਨੱੁਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 5 ਿਫਰ
ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 6ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਲੈਣਗੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗੇ।



ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 4:7 5 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 5:4

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ ਲੈ। 8 ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਉਹ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ 9 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। 10 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। 11ਤਦਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਅਰੰਭ

ਮਰਕੁਸ 1:14, 15; ਲੂਕਾ 4:14, 31
12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ

ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਤੁਰ
ਿਪਆ। 13 ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ
ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 14 ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ
ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ 15 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰਾਹ,
ਯਰਦਨ ਪਾਰ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗਲੀਲ
16 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।

17ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 1:16-20; ਲੂਕਾ 5:1-11;

ਯੂਹੰਨਾ 1:35-42
18 ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਫਰਿਦਆਂ

ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮਊਨ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੰੂ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼

ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਛਵਾਰੇ
ਸਨ। 19ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 20ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। 21ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਦੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ। 22 ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ

ਿਯਸੂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਲੂਕਾ 6:17-19

23 ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਂਗੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ।
24 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ
ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਰਗੀ
ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰੋਇਆ
ਕੀਤਾ। 25 ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਲ,
ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆ।ਂ

5
ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼

1 ਭੀੜ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਿਗਆਅਤੇ ਜਦ ਬੈਠ ਿਗਆਤਦ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਏ। 2ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇਣ ਲੱਗਾ:

ਧੰਨ ਵਚਨ
ਲੂਕਾ 6:20-23

3ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਲ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ
ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
4ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ
5ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ
ਹੋਣਗ।ੇ

6ਉਹਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ
ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ
7ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਆਲੂ ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

8ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ।

9 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਖਵਾਉਣਗੇ।

10 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹ।ੈ
11 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ
ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। 12ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
ਮਨਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਸਤਾਇਆ ਸੀ।

ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਮਰਕੁਸ 9:50; ਲੂਕਾ 14:34, 35

13 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 ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇ। 14 ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਿਜਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਿਕਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ। 15 ਲੋਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠਾਂ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ। 16 ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹਾ ਚਮਕੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਹ।ੈ

ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
17 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ

ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 18 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 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 ਕੁਝ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 19ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਿਜਆਂ
ਨੰੂ ਿਸਖਾਵੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਵੇ ਉਹਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ। 20 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਵੜਗੋ।ੇ

ੋਧ ਅਤੇ ਹੱਿਤਆ
21 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਚਰ

ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਿਕਸੇ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਖ਼ੂਨ ਕਰੇ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ੋਧ ਕਰੇ ਉਹ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਨੰੂ “ਮੂਰਖ” ਕਹ,ੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ। 23ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ
ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਹ,ੈ 24 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ
ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਕਰ। ਿਫਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ
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ਚੜਹ੍ਾ। 25 ਜੇ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੰੂ ਅਦਾਲਤ
ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੇਤੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੰੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੰੂ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। 26ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ
ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਛੱੁਟੇਂਗਾ।

ਿਵਭਚਾਰ
27 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ।
28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ। 29ਜੇ ਤੇਰੀ
ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 30ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ
ਦ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆਨਾ
ਜਾਵੇ।

ਤਲਾਕ
31 ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ

ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਨਾਮਾ ਿਲਖ ਕੇ
ਦੇਵੇ। 32 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਿਜਹੜਾਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ 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
33 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ
ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਵਾਅਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। 34 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਾ

ਖਾਓ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੈ। 35ਨਾ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ
ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। 36ਅਤੇ ਨਾ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਨੰੂ ਸਫ਼ੇਦ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। 37 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਦੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਂ ਦੀ ਨਾਹਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਾ
38ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆਸੀ

ਿਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਦੰਦ। 39 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ
ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ
ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦ।ੇ 40ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਚੋਗਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦਓ। 41ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਬੇਗ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਲੈ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਲ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ। 42 ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ।

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਲੂਕਾ 6:27

43 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖ। 44 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰ।ੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।ੋ 45 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ, ਬੁਿਰਆਂ ਅਤੇ
ਭਿਲਆਂ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਧਰਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 46 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ
ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ? ਭਲਾ,
ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦ?ੇ
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47ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਹੀ ਪਰ੍ਣਾਮ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਕੀ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ
ਨਹੀਂ ਕਰਦ?ੇ 48ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋਵੋ।

6
ਦਾਨ

1 ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ
ਨਾ ਕਰ,ੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਲ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ।

2 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋਂ,
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਕਪਟੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ
ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਵਿਡਆਈਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਆਪਣਾ
ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। 3 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ
ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, 4 ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇ।

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲੂਕਾ 11:2-4

5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ
ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ,ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ!ੋ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 9 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੋ
ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈਂ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
10 ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ,
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਜਵੇਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।
11ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੰੂ ਦ,ੇ
12ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ,

ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,

13ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ,
ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਕੁਦਰਤ, ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ।

14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 15ਪਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।

ਵਰਤ
16 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ

ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਿਚਹਰਾ ਨਾ
ਬਣਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ
ਲਈ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 17 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਧੋ। 18ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਰਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਲੂਮ
ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ
ਲੂਕਾ 13:33, 34
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19 ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ
ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ
ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ
ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਪਰ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜ,ੋ
ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਇਸ
ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸੰਨ
ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਲੂਕਾ 11:34-36

22 ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ
ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਹਨੇਰਾ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ
ਲੂਕਾ 16:13; ਲੂਕਾ 12:22-31

24 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 ਨੰੂ ਤੁੱਛ
ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25 ਇਸ ਕਰ
ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਗਂੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਗਂੇ ਅਤੇ
ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਪਿਹਨਾਗਂ?ੇ ਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਜਨਨਾਲੋਂ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਨਹੀਂ? 26 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰ!ੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜਿੋਲਆਂ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ?
27 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇਆਪਣੀ ਉਮਰਇੱਕ

ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 28 ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ
ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ।
29 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ
ਘਾਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝਿੋਕਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ
ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ? 31 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇਇਹਨਾਆਖੋ ਿਕਅਸੀਂ
ਕੀ ਖਾਵਾਗਂ?ੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਗਂ?ੇ ਜਾਂ ਕੀ
ਪਿਹਨਾਗਂ?ੇ 32 ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਹ।ੈ 33 ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰੋ ਿਫਰਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 34ਇਸਲਈਤੁਸੀਂ
ਕੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ
ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹ।ੈ

7
ਦੂਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਲੂਕਾ 6:37, 38, 41, 42

1 ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਜਾਵੇਗਾਅਤੇ
ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਤੂੰ
ਉਸ ਕੱਖ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਪਰਉਹ ਸ਼ਤੀਰ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ! 4 ਪਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਲਆ
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ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਿਦਆ,ਂ ਜਦ ਿਕ
ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ! 5 ਹੇ
ਕਪਟੀ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ,
ਉਸ ਕੱਖ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ।

6 ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਪਾਓ
ਅਤੇਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟ,ੋ ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਾੜਨ।

ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੂਕਾ 11:9-13

7 ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਭੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲੱਭ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 9ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਿਜਹਾ
ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ
ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ?
10 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੇਵੇ? 11 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ
ਕੇ, ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? 12 ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕਰ!ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ
ਹੈ।

ਭੀੜਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਫਾਟਕ
ਲੂਕਾ 13:24

13 ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੁੱਲਾ
ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ
ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਉਹ

ਫਾਟਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਲੂਕਾ 6:43, 44, 46; 13:25-27

15 ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ,
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਬਿਘਆੜ ਹਨ। 16 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਕੀ, ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ
ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਾਂ ਜਾਂ ਭਖੜੇ ਨੰੂ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ? 17 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ
ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ
ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਬੁਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 18 ਚੰਗਾ
ਰੁੱਖ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
19 ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 20 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋਗੇ। 21 ਹਰ ਕੋਈ
ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ! ਪਰ੍ਭੂ! ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਗੇਾ ਪਰ ਉਹ ਹੀ
ਵੜਗੇਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 22 ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੰੂ
ਆਖਣਗ,ੇ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਅਸੀਂ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ?
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? 23 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਆਖਾਗਂਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ। ਹੇ ਸਭ ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ!

ਘਰਬਣਾਉਣਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੱੁਖ: ਬੁੱਧੀਮਾਨ
ਅਤੇ ਮੂਰਖ

ਲੂਕਾ 6:47-49
24ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ

ਸੁਣਦਾਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,ਉਹਉਸ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ
ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। 25 ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ,
ਹੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ
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ਉਸ ਘਰ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ; ਪਰ ਉਹ
ਨਾ ਿਡੱਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ
ਬਣਾਇਆ। 27 ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ, ਹੜਹ੍ ਆਏ
ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ
ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ; ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਿਡੱਗ
ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ।

28ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਿਟਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ।

8
ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:40-45; ਲੂਕਾ 5:12-16

1ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਆਈ। 2ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ
ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 3 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। 4 ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਠਿਹਰਾਈ, ਚੜਹ੍ਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ
ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲੂਕਾ 7:1-10

5 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆ,
ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 6 ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ
ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਾਿਰਆ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ ਹੈ। 7 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ

ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। 8 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ
ਦੇ ਹੇਠਆਓ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜਾ! ਤਾਂ ਉਹ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਆ!
ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਕਰ! ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
10 ਿਯਸੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! 11ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ
ਬੈਠਣਗ।ੇ 12 ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ
ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।”

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:29-34; ਲੂਕਾ 4:38-41

14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ
ਪਈ ਵੇਿਖਆ। 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ
ਹੱਥ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ। 16ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆਏ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ
ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 17 ਤਾਂ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ
ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ
ਮਾਦਂਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਚੁੱਕ
ਲਏ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਲੂਕਾ 9:57-62

18 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। 19 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਗਂਾ। 20 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹਨ, ਪਰ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 21ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦਓ
ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੱਬਾ।ਂ
22 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਿਲਆ ਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦ।ੇ

ਤੂਫਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 4:35-41; ਲੂਕਾ 8:22-25

23 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ। 24 ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬੇੜੀ
ਲਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ
ਿਪਆ ਸੀ। 25ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਬਚਾਓ!
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾ!ਂ 26 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋ
ਗਈ। 27ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹ
ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?!

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਮਰਕੁਸ 5:1-20; ਲੂਕਾ 8:26-39
28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਗਦਰੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ

ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਮਨੱੁਖ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਭੂਤ
ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੇੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ ਜੋ
ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।

29 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਆਇਆ ਹੈਂ? 30 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸੂਰਾਂ
ਦਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ। 31ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇਆਿਖਆ ਿਕਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ
ਕੱਢਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਦੇ। 32 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ!
ਤਾਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੱੁਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ।
33 ਤਦ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ। 34ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ
ਨਗਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਿਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਓ।

9
ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 2:1-12; ਲੂਕਾ 5:17-26

1 ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ
ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! ਤੇਰੇ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 3 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਧਰਮ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜੋ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 5 ਭਲਾ, ਿਕਹੜੀ
ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ
ਤੁਰ? 6 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਚੱਿਲਆਜਾ। 7ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ
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ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ। 8ਭੀੜ ਇਹ ਵੇਖ
ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਮੱਤੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 2:13-17; ਲੂਕਾ 5:27-32

9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਤੀ ਨਾਮ
ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੂੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ
ਤੁਰ”, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ
ਿਪਆ।

10 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ
ਕੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ
ਗਏ। 11 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ
ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਕਉਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ? 12 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਆਇਆ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 2:18-22; ਲੂਕਾ 5:33-39

14 ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?” 15 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਲਾੜਾ
ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੋਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ
ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਫਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। 16 ਪੁਰਾਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਟਾਕੀ ਿਜਹੜੀ
ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੱਧ ਫੱਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 17ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ

ਮੈਅ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਦੇ
ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਦਂੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੈਅ ਵਗ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ 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
18 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਬੇਟੀ ਹੁਣੇ ਮਰੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
19 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ
ਿਪਆ,ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ
ਪਏ। 20 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ,
ਿਪੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ।
21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ
ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਛੂਹ ਲਵਾਂ
ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂੀ। 22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪੱਛੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਗਈ। 23 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆਅਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਭੀੜ ਨੰੂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ,
24 ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸ।ੇ
25 ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ
ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। 26 ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਦੋ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
27 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਿਰਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਨੇ

ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ! 28 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਉਨਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹਾ,ਂ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ। 29 ਤਦ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਓਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ। 30 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ
ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ!ੇ
31 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
32 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਹੀ,

ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 33ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਤਦ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ
ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 34 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ,ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜੇ ਹਨ
35 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ

ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਮਾਦਂਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ
ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਿਰਆ। 36 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਿਫਰਦੇ
ਸਨ। 37 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ। 38ਇਸਲਈਤੁਸੀਂ
ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ।

10
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲੇ
ਮਰਕੁਸ 3:13-19; ਲੂਕਾ 6:12-16

1 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਂਗੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ।

2ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਮ ਹਨ, ਪਿਹਲਾ
ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ, ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ,
3 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਬਰਥੁਲਮਈ, ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਮੱਤੀ
ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਥੱਦਈ, 4ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ
ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਵਾ ਵੀ
ਿਦੱਤਾ।

ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਮਰਕੁਸ 6:7-13; ਲੂਕਾ 9:1-16;

10:4-12
5 ਇਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ: “ਤੁਸੀਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜਨਾ”। 6 ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ
ਜਾਓ। 7 ਅਤੇ ਜਾਿਂਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖੋ, ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰ,ੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦੇ ਕਰ,ੋ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ
ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ,ੋ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਿਲਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਿਦਓ। 9ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ
ਅਤੇ ਤਾਬਂਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਲਓ। 10ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈਝਲੋਾ ਨਾ ਦੋ
ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲਾਠੀ ਲਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
11ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾਂ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਵੜੋ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ
l 12 ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜਿਦਆਂ ਉਹ ਦੀ
ਸੁੱਖ ਮੰਗ।ੋ 13 ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਲੇ, ਪਰ ਜੇ
ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ
ਆਵੇ। 14ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ
ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟ।ੋ 15 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ



ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 10:16 15 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 10:35

ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ
ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ
ਮਰਕੁਸ 13:9-13; ਲੂਕਾ 21:12-17

16 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਬਿਘਆੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ। 17ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰਨਗ।ੇ 18 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 19 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 21 ਅਤੇ
ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਮੌਤ ਲਈ
ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। 22ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ
ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸਤਾਉਣ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਭੱਜ
ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਫਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ।

24ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ। 25ਇਹ
ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਿਕ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਿਜਹਾ
ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ (ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਬਾਲਜਬੂਲ) ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ
ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਖਣਗੇ।

ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੂਕਾ 12:2-7

26ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਗਟ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜੋ
ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਆਖ,ੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ।ੋ 28ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰਅਤੇਆਤਮਾ
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਦੋ ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਿਵਕਦੀਆ?ਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਬਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦੀ। 30 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 31ਇਸ ਲਈ
ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਲੂਕਾ 12:8; 9

32ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। 33 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਾਗਂਾ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਲੂਕਾ 12:51-53; 4:26, 27

34 ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਮੇਲ
ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
35 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ,

ਧੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ

ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
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36ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗ।ੇ

37ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ। 38 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰਨਾ ਚੱਲੇ,ਉਹਮੇਰੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ। 39 ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇਆਪਣੀ ਜਾਨਲੱਭ
ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।

ਪਰ੍ਤੀਫਲ
ਮਰਕੁਸ 9:41

40 ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 41 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ,ੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ
ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲਪਾਵੇਗਾ। 42ਜੇ ਕੋਈਇਨਾਂ
ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਿਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ।

11
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ

ਵਾਲਾ
ਲੂਕਾ 7:18-35

1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

2 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, 3 ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇ
ਦੇਵੋ, 5 ਿਕ ਅੰਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜੇ

ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਦਂੀ
ਹ।ੈ 6 ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ।

7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੇ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ? 8 ਫੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਮਹੀਨ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ? ਵੇਖੋ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੋਮਲ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ। 9 ਫੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਨਬੀ ਨੰੂ?
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਡਾ। 10 ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ

ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ
ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।

11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ;ਂ ਿਜਹੜੇ
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
12ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਯੂਹੰਨਾ
ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ
14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਇਹੋ ਹੈ।
15 ਿਜਸਦੇ ਸੁਣਨਵਾਲੇ ਕੰਨਹੋਣਉਹਸੁਣੇ।
16 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ?ਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ,
17ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ,

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ।
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ਅਸੀਂ ਿਸਆਪਾ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ।

18 ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹ।ੈ
19ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਂਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਟੂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਮੱਤਰ। ਸੋ ਿਗਆਨਆਪਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਠਿਹਿਰਆ!

ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਲੂਕਾ 10:13-15
20 ਿਫਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ

ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਉਲਾਭਂਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਹੇ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਹੇ ਬੈਤਸੈਦਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ!
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ
ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ
ਲੈਂਦੇ! 22 ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ
ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
23ਅਤੇ ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ
ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆਜਾਏਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ
ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ। 24 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਸਦੂਮ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
25 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ

ਿਪਤਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ
ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ,ਪਰਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 26 ਹਾ,ਂ ਹੇ ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ

ਤੈਨੰੂ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ। 27 ਸਭ ਕੁਝ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੇ। 28 ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ
ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦਆਗਂਾ। 29 ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ
ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ।

12
ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮਰਕੁਸ 2:23-28; ਲੂਕਾ 6:1-5

1ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੀ, ਉਹ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। 2ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ,
ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 3 ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱੁਖੇ ਸਨ? 4 ਜੋ ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੀਆਂ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ।
5 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਜਾਜਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ? 6 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਹ।ੈ 7ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨੰੂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਂਦ।ੇ 8 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ
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ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 3:1-6; ਲੂਕਾ 6:6-11

9 ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ
ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਭਲਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹ?ੈ
11 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ? 12ਸੋ ਮਨੱੁਖ ਭੇਡ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨਾਂ
ਹੀ ਉੱਤਮ ਹ!ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। 13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ
ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੀਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ
15 ਪਰ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ

ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 16ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਮੈਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। 17 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵ:ੇ 18 ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਜੀਅ ਪਰਸੰਨ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ
ਿਨਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰੇਗਾ। 19ਉਹ ਨਾ ਝਗੜਾ
ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਾ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। 20ਉਹ ਕੁਚਲੇ
ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੰੂ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਨਾ ਿਨੰਮਹ੍ੀ ਬੱਤੀ ਨੰੂ
ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਨਾ ਕਰਾ
ਦੇਵੇ, 21 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਮਰਕੁਸ 3:20-30; ਲੂਕਾ 11:14-23

22 ਤਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,

ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ
ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। 23 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਹ?ੈ 24 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਿਕ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 25 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ ਉਹ ਬਿਣਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 26 ਅਤੇ ਜੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ
ਹ।ੈ ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 27 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗ।ੇ 28ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 29 ਅਥਵਾ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ,
ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੰੂ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਿਕਵੇਂ ਲੱੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ
ਲੱੁਟੇਗਾ। 30 ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।
31ਇਸਲਈਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਹਰੇਕ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 32ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਇਸ ਜੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:33 19 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 13:2

ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਲੂਕਾ 6:43-45

33 ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਆਖ,ੋ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਫਲ ਨੰੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਖੋ ਜਾਂ ਰੁੱਖ
ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੰੂ ਵੀ
ਬੁਰਾ ਆਖ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 34 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 ਹ।ੈ 35 ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਮਨ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 36 ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਿਨਆਂ
ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। 37ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਨਰਦੋਸ਼ਅਤੇਆਪਣੀਆਂਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।

ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਰਕੁਸ 8:11, 12; ਲੂਕਾ 11:29-

32
38 ਿਫਰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ

ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ 39 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਾਹ
ਨਬੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
40 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨਾਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ।
41ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ,ਇਸ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਡਾ ਹ।ੈ 42 ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਨਆਂ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨਆਈਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
ਲੂਕਾ 11:24-26

43 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਮਨੱੁਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਿਕਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। 44 ਿਫਰ ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਵਹਲਾ ਅਤੇ ਝਾਿੜਆ
ਸੁਆਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 45 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 ਜਾਦਂਾ ਹੈ।ਇਸ ਬੁਰੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮਰਕੁਸ 3:31-35; ਲੂਕਾ 8:19-21

46 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। 47 ਤਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ
ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
48ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ? 49 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ
ਪਸਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ। 50 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।

13
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮਰਕੁਸ 4:1-9; ਲੂਕਾ 8:4-8

1 ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਝੀਲ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। 2 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
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ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ
ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਕੰਢੇ
ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੀਆਂ
ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਣ
ਨੰੂ ਿਨੱਕਿਲਆ। 4 ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ
ਬੀਜ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ
ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਗ ਲੈ ਗਏ 5ਅਤੇ
ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲੀ
ਅਤੇ ਡੂਘੰੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਿਪਆ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਨਾ
ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 7ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦਬਾ
ਿਲਆ। 8 ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਫਲ ਿਲਆਇਆ,
ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਤੀਹ
ਗੁਣਾ। 9 ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ।

ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮਰਕੁਸ 4:10-12; ਲੂਕਾ 8:9, 10

10ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 11ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ

ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦ,ੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

14 ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ,

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਸਮਝਗੋੇ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝਗੋੇ ਨਹੀਂ,

15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹ,ੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ,

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ
ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ,

ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਖਣ

ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ,
ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ

ਅਤੇ ਮੁੜਆਉਣ,ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਾ।ਂ

16 ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ
ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਅਤੇ
ਧਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ।

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ

ਮਰਕੁਸ 4:13-20; ਲੂਕਾ 8:11-15
18ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

ਸੁਣ।ੋ 19ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆ
ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਬੀਜ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ।
20 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 21 ਪਰ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਡੂਘੰੀ ਜੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਝੱਟ ਠਕਰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ,
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਸੰਸਾਰਦੀ ਿਚੰਤਾਅਤੇ ਧਨਦਾ ਧੋਖਾ,ਬਚਨ
ਨੰੂ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਲ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 23ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
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ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਸੱਠ
ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
24 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

ਿਦੱਤਾ ਿਕਸਵਰਗਰਾਜਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ
ਬੀਿਜਆ। 25 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ
ਤਦ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਣਕ
ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਿਗਆ। 26ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਿਦੱਖ ਪਈ।

27 ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬੀਿਜਆ? ਫੇਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਈ?

28 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਿਕਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੁੱਟ ਦੇਈਏ?

29 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ, ਿਕਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੰੂ
ਪੁੱਟ ਿਦਆਂ ਕਣਕ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ
ਲਓ। 30ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ
ਿਦਓਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਆਖਾਗਂਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੰੂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲਵੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੰੂ ਮੇਰੇ
ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ।ੋ

ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮਰਕੁਸ 4:30-32; ਲੂਕਾ 13:18,

19
31 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ
ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ। 32 ਉਹ ਤਾਂ
ਸਭ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ
ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ

ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਲੂਕਾ 13:20; 21

33 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋ
ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ
ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਮਰਕੁਸ 4:33, 34

34 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 35 ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੰੂ ਬੋਲਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਗੁਪਤ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ

36 ਿਫਰ ਉਹ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ, ਘਰ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਦਓ। 37 ਉਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 38ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ
ਹ,ੈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 39 ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੀਿਜਆ, ਉਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹਨ।

40 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ੂਕੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਕਰ ਖੁਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗੇ। 42 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
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ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਤਦ
ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ
ਵਾਗਂੂੰ ਚਮਕਣਗੇ। ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ
ਸੁਣੇ।

ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
44 ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ

ਧਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਲੱਭ ਕੇ ਿਫਰ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਕਾਰਨਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇਆਪਣਾ ਸਭਕੁਝ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਿਲਆ।

ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
45 ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ

ਮੋਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾ
ਹੈ। 46ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੇ
ਮੁੱਲ ਦਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ
ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਿਲਆ।

ਜਾਲ਼ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
47 ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ਼

ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਿਲਆਇਆ। 48 ਜਦੋਂ
ਉਹ ਭਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ
ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਨੰੂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 49 ਸੋ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਤ ਆ ਕੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ
ਅੱਡ ਕਰਨਗ।ੇ 50 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ
ਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗ।ੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
51ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ

ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ ਜੀ।
52 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿ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

53ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਤੁਰ ਿਪਆ। 54 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਿਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਹ
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕੱਥੋਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ? 55 ਕੀ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਯਮ ਨਹੀਂ
ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ, ਯੂਸੁਫ਼,
ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? 56 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ? ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕੱਥੋਂ
ਿਮਿਲਆ? 57ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠਕਰ
ਖਾਧੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਨਬੀ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
58 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

14
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ

ਹੱਿਤਆ
ਮਰਕੁਸ 6:14-29; ਲੂਕਾ 9:7-9

1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ। 2 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹ।ੈਉਹਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆਹੈ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ! 3 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 5 ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 6 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤਦ
ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੰੂ
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ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 7 ਤਾਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵਾਗਂਾ। 8 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ
ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਹੁਣੇ ਇੱਥ,ੇ ਮੈਨੰੂ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਕੇ ਿਦਓ”। 9 ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 10ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵਢਵਾ
ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। 12 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ
ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ।

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਰਜਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂਕਾ 9:10-17;

ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
13 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ

ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਲੱਗ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ।
14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 15ਅਤੇ
ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਢਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦਾ
ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਖਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ। 16 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ,ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ।ੋ
17 ਪਰ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ।
18ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਓ। 19 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਾਹ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ
ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਸ਼
ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜ
ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡੀਆ।ਂ 20 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਚੁੱਕੀਆ।ਂ 21 ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਮਰਕੁਸ 6:45-52;ਯੂਹੰਨਾ 6:15-21

22ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੰੂ
ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਇਕੱਲਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। 24 ਪਰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਲਿਹਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ
ਡੋਲਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਉਲਟੀ ਿਦਸ਼ਾ ਤੋਂ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 25ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਿਹਰ
ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਆਇਆ। 26 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ
ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭੂਤ ਹ!ੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। 27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ!ੋ ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਨਾ
ਡਰ।ੋ 28ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ। 29 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਆ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਓਂ ਉੱਤਰ
ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ
ਲੱਗਾ। 30 ਪਰ ਹਵਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਰਆ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈ! 31ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਆ,
ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? 32ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। 33 ਫੇਰ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ-
ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।
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ਗੰਨੇਸਰਤ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

ਮਰਕੁਸ 6:53-56
34ਉਹਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇਗੰਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ।ੇ 35ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਖ਼ਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 36ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਉਹ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਗਏ।

15
ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 7:1-13

1 ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ,
2 ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ
ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ? 3 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ? 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ
ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਕਹੇ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਾਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ
ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰ।ੇ 6 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਟਾਲ਼ ਿਦੱਤਾ। 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
8 ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

9ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
ਮਰਕੁਸ 7:14-23

10 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝ।ੋ 11 ਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 12 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ?
13 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੋ
ਜੜਹ੍ੋਂ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ
ਿਦਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨਾ
ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗਣਗ।ੇ 15 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੰੂ
ਦੱਸ। 16 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਅਜੇ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੋ? 17 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦ,ੇ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਸੋ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ? 18 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਬੁਰੇ
ਿਖ਼ਆਲ, ਖੂਨ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਿਵਭਚਾਰ,
ਚੋਰੀਆ,ਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਨੰਿਦਆ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ।
20 ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰਹੱਥ ਧੋਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮਰਕੁਸ 7:24-30

21 ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 22 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਈ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!ੋ ਮੇਰੀ
ਧੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ! ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
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ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ,
ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 24ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ
ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾ,ਂ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
25 ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ।ੋ 26ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਬੱਿਚਆਂ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 27 ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਪਰ ਕਤੂਰੇ
ਵੀ ਉਹ ਚੂਰੇ-ਭੂਰੇ ਖਾਦਂੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। 28 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
29 ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ

ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 30 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੰਗਿੜਆ,ਂ ਅੰਿਨਆ,ਂ ਗੂੰਿਗਆ,ਂ ਟੁੰਿਡਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 31 ਜਦੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਟੁੰਡੇ ਚੰਗੇ
ਹੁੰਦ,ੇ ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਰਜਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 8:1-10

32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਭੱੁਿਖਆਂ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣ। 33 ਤਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ

ਅਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਈਏ ਜੋ
ਐਡੀ ਭੀੜ ਨੰੂ ਰਜਾਈਏ? 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ
ਿਜਿਹਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। 35 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। 36 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ
ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡੀਆ।ਂ 37 ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ
ਚੁੱਕ ਲਏ। 38 ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਿਬਨਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ।
39 ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਗਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ।

16
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਰਕੁਸ 8:11; ਲੂਕਾ 12:54-56

1 ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਵਖਾ। 2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਭਲਕੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੰੂ
ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਵਗੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾ ਹ।ੈਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਿਚੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਂਦੀ
ਹ,ੈ ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਿਹਚਾਣ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4 ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ
ਹਰਾਮਕਾਰ ਲੋਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ

ਮਰਕੁਸ 8:14-21
5 ਚੇਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ

ਗਏ ਸਨ। 6ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,



ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 16:7 26 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 16:26

ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ
ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 8 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ? 9ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ
ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੱੁਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ? 10 ਅਤੇ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਕੰਨੇ
ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? 11 ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂਆਖੀ ਪਰਇਹ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚੋ? 12 ਤਦ ਉਹ
ਸਮਝੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਪਤਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ
“ਮਸੀਹ” ਹੈ

ਮਰਕੁਸ 8:27-30; ਲੂਕਾ 9:18-21
13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ

ਿਵੱਚਆ ਕੇਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ
ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ? 14 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾਂ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ
ਕੌਣ ਹਾ?ਂ 16 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿ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 ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ। 18 ਅਤੇ ਮੈਂ

ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ।
19 ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੰੂ
ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ
ਦੱਸਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾ।ਂ

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਮਰਕੁਸ 8:31-33; ਲੂਕਾ 9:22
21 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ

ਨੰੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ,ਂ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਜੀ ਉੱਠਾ।ਂ 22 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕਰ ਕੇ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ! ਤੇਰੇ ਲਈ
ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 23 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਕਰ ਹੈਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਮਰਕੁਸ 8:34-9:1; ਲੂਕਾ 9:23-27

24 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲੇ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆ
ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਗੁਆਏ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।
26 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਨੰੂ ਗੁਆ ਲਵੇ? ਅਥਵਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ
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ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? 27 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਮੁੜ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 28 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕਈਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ
ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ।

17
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 9:2-13; ਲੂਕਾ 9:28-36

1 ਿਯਸੂ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ,
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਿਗਆ। 2ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਰੂਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਉਹ
ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਗਂੂੰ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। 3ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। 4ਤਦ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ
ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾ,ਂਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ,ਇੱਕ ਮੂਸਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ। 5ਉਹ ਬੋਲ
ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਬੱਦਲ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਈ,ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹਾ।ਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ!ੋ 6ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ।
7 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। 8 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ।

9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ
ਉੱਠੇ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ
ਦੱਿਸਓ। 10 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ

ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹ?ੈ 11 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਏਲੀਯਾਹ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਭਕੁਝ ਬਹਾਲਕਰੇਗਾ। 12ਪਰਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆਪਰਜੋ
ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਿਹਆਸੋ ਉਸਨਾਲਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। 13ਤਦਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਮਰਕੁਸ 9:14-29; ਲੂਕਾ 9:37-43
14 ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ

ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, 15 ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਮਰਗੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਗਂਾ?
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਗਂਾ? ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ। 18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਝੜਿਕਆਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 19 ਤਦ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਕੱਢ ਸਕੇ? 20 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਆਪਣੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ
ਇੱਥੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚੱਿਲਆਜਾਅਤੇ ਉਹ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 21ਪਰਇਹ
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ਜਾਤੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ
ਿਨੱਕਲਦੀ।

ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂਕਾ 9:43-45
22 ਜਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ।

ਹੈਕਲ ਦਾ ਕਰ
24 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। 25 ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਸ਼ਮਊਨ
ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕਸ
ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ? 26 ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 27 ਪਰ ਇਸ
ਲਈਜੋਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲਈਠਕਰਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ
ਅਤੇ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁੱਕ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ
ਪਾਏਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ।

18
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ?
ਮਰਕੁਸ 9:33-37; ਲੂਕਾ 9:46-48

1ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ
ਲੱਗੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ
2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ
ਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ
3 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਦੀ

ਨਾ ਵੜਗੋ।ੇ 4ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂਇਸਬਾਲਕਦੀ ਤਰਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ,ੇ
ਉਹਸਵਰਗਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। 5ਅਤੇ ਜੋ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ
ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ,ੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਠਕਰ ਖੁਆਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 9:42-48; ਲੂਕਾ 17:1, 2

6 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਇੱਕ ਨੰੂ ਵੀ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ
ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਡਿੋਬਆ
ਜਾਦਂਾ। 7 ਠਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਠਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ! 8 ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ
ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦ।ੇ 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। 9 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੰੂ
ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦ।ੇ
ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਂ।

ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਲੂਕਾ 15:3-7

10 ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ
ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੇ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ
ਨਿੜਨੰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਿਫਰੇਗਾ?
13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ
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ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨਿੜਨੰਿਵਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ
ਅਨੰਦਹੋਵੇਗਾ। 14ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹ,ੈਇਹ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਵਹਾਰ
15 ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ

ਇਕੱਲੇ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਬਚਾ ਿਲਆ। 16 ਪਰ
ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ
ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ
ਜਾਵੇ। 17 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ
ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਦੱਸ ਦ।ੇ ਫੇਰ ਜੇ
ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਬੰਨਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਫੇਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਾ।ਂ

ਿਨਰਦਈ ਨੌਕਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ

ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ
ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ
ਸੱਤ ਵਾਰ? 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪਰ
ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ। 23 ਇਸ ਲਈ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਆ।
24 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਹਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਿਜਸ
ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
25ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇਿਚਆਜਾਵੇਅਤੇ ਕਰਜ਼ਭਰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 26 ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ
ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜ
ਿਦਆਗਂਾ। 27 ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਨੇ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਤਦ ਉਹ ਨੰੂ 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 ਨੰੂ ਗਲੇ
ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਸੋ ਦ!ੇ 29 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ
ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਕਰਜ਼ ਮੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। 30ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। 31 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 32 ਤਦ
ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ! ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 33 ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਯਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 34 ਉਸ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ? 35ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲੋਂ
ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ।ੋ
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ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਮਰਕੁਸ 10:1-12

1 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 2ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ,ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

3ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈਣਲਈਉਹ
ਦੇ ਕੋਲਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਇਹਯੋਗ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ
ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ? 4ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰ ਅਤੇ
ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ? 5ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਸ
ਲਈਆਦਮੀਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। 6ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਨਾ
ਕਰ।ੇ 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ? 8 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੰੂ
ਿਤਆਗਣਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਸੀ। 9ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਿਤਆਗਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹਕਰੇ
ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 11 ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ
ਖੁਸਰੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸਰੇ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਖੁਸਰੇ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ।ੇ

ਬਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਮਰਕੁਸ 10:13-16; ਲੂਕਾ 18:15-

17
13 ਤਦ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ

ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੇ ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ। 14 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ।
15 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮਰਕੁਸ 10:17-31; ਲੂਕਾ 18:18-

30
16ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲਆ

ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਿਕਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ? 17 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ।
18ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕਹੜੇ ਹੁਕਮ?
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ
ਦ।ੇ 19ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ। 20 ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਕਮੀ ਹ?ੈ 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ
ਿਸੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। 22 ਪਰ ਉਸ
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ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ
ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ
ਧਨਵਾਨ ਸੀ।

23ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਧਨਵਾਨ
ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ
ਹੈ। 24 ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। 25ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਿਫਰ
ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 26 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 27 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾ,ਂ ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਕੀ
ਿਮਲੇਗਾ? 28 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੋਗੇ। 29ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਰਾਵਾ,ਂ ਭੈਣਾ,ਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ,
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ
ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਿਰਸ
ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਪਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ
ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲੇ
ਹੋਣਗ।ੇ

20
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

1 ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵੇ। 2 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਿਦਹਾੜੀ
(ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 3ਅਤੇ

ਪਿਹਰ ਕੁ ਿਦਨ ਚੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਜਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਹਲੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਵੇਿਖਆ। 4ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ।
5ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ।
6 ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ
ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਿਵਹਲੇ ਿਕਉਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹ?ੇ 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਸਾਨੰੂ ਿਦਹਾੜੀ
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ। 8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭੰਡਾਰੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦ
ਅਤੇ ਿਪੱਛਿਲਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਹਿਲਆਂ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ। 9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਏ ਿਜਹੜੇ ਘੰਟਾ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕੰਮ
ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ
(ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ) ਿਮਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ
ਆਏ ਉਨਾਂ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ
ਵੱਧ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ ਹੀ ਿਮਿਲਆ। 11 ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਦੇ ਮਾਲਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਹ੍ਨ
ਲੱਗ।ੇ 12 ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਹੀ।
13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਸੀ? 14 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਹਸਾਬ ਲੈ ਕੇ
ਚੱਿਲਆਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾਂ
ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਪੱਛਲੇ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਦਆ।ਂ 15ਭਲਾ, ਮੈਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ
ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ
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ਭਲਾ ਹਾ?ਂ 16ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਿਪਛਲੇਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣਗ।ੇ

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ 18:31-
34

17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, 18 ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮਦੇਣਗੇ। 19ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਫੇਰ ਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਮਰਕੁਸ 10:35-45

20ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
21 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? ਉਹ ਨੇਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਆਿਗਆ
ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ।
22 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਿਪਆਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਅਸੀਂ
ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 23 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਪਆਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗ,ੇ
ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24ਅਤੇ ਜਦ
ਦਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਖਝ ਗਏ। 25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ

ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
26 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ,
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। 27ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ। 28 ਿਜਵੇਂ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ
ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਭਰਨਲਈਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਆਇਆ।

ਦੋ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 10:46-52; ਲੂਕਾ 18:35-

43
29 ਜਦ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ,

ਤਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ।
30 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਦੋ ਅੰਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਲੰਿਘਆਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!
31ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ
ਕਰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!
32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕਰਾ?ਂ 33ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ! 34ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ।

21
ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ

ਤਰਾਂ ਆਇਆ
ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-

40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19
1 ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ

ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 2ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈਅਤੇ
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ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਲ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ
ਇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵ,ੇ

5ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਆਖ,ੋ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ
ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ, ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 6 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 7ਅਤੇ
ਗਧੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਿਲਆਏਅਤੇਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੇ ਚੜਹ੍
ਬੈਠਾ। 8 ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 9 ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੰੂ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸੰਨਾ!
10ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਤਾਂ
ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਿਕ
ਇਹ ਕੌਣ ਹ?ੈ 11ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,ਇਹ
ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ
ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਲੂਕਾ 19:45-

48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22
12 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ

ਿਗਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆ।ਂ
13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 14ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਅੰਨੇ ਅਤੇ
ਲੰਗੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 15 ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ

ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ “ਹੋਸੰਨਾ” ਆਖਦੇ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਖਝ ਗਏ। 16ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹਾ,ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ

ਮੂੰਹੋਂ
ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ?

17 ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ੱਤ ਨੰੂ ਸਰਾਪ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਮਰਕੁਸ 11:12-14, 20-24
18 ਜਦ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ

ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 19 ਅਤੇ
ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਪਰ ਪੱਿਤਆਂ ਿਬਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੰੂ ਕਦੀ
ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ੱਤ ਸੁੱਕ
ਿਗਆ। 20ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਐਨੀ ਜਲਦੀ
ਿਕਵੇਂ ਸੁੱਕ ਿਗਆ? 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਆਖੋ ਜੋ ਉੱਠ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੋ ਸੋ
ਪਾਓਗ।ੇ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 11:27-33; ਲੂਕਾ 20:1-8

23 ਜਦ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ
ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ?
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24ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 25ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕੱਥੋਂ ਸੀ,
ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,
ਜੇ ਆਖੀਏ, “ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ” ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੰੂ
ਕਹੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 26 ਅਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ,
“ਮਨੱੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ” ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 27 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
28 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹ?ੋ ਇੱਕ

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ। ਅੱਜ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। 29 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਛਤਾਇਆਅਤੇ ਚਲਾ
ਿਗਆ। 30 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹੋ
ਹੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ
ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਿਗਆ। 31 ਸੋ ਇਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ ਪਿਹਲੇ ਨੇ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਵੇਸਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ। 32 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯੂਹੰਨਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਇਆਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਨਾ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਿਕ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ।ੇ

ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮਰਕੁਸ 12:1-12; ਲੂਕਾ 20:9-19

33 ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ 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 ਨੰੂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ
ਪਰਦੇਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 34 ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ
ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨੌਕਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈਣ
ਲਈ ਭੇਜੇ। 35 ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁੱਿਟਆ, ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਥਰਾਉ
ਕੀਤਾ। 36 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। 37 ਅੰਤ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਗ।ੇ 38 ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਵਾਿਰਸ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਸਾਭਂ
ਲਈਏ। 39 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਫਿੜਆ
ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
40 ਸੋ ਜਦ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲਕੀ ਕਰੇਗਾ? 41ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਬੁਿਰਆਂ ਦਾ
ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਉਸ
ਨੰੂ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। 42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ

ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਰੱਿਦਆ,

ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ,

ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚਅਚਰਜ਼ਹੈ।
43 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ

ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਿਹਆ
ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇਵੇ। 44 ਅਤੇ ਜੋ
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ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-
ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਿਡੱਗੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ। 45 ਜਦ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 46ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੰੂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

22
ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਲੂਕਾ 14:15-24

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, 2 ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਦੇ
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਉਹ
ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਿਫਰ
ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਵੇਖੋ
ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਲ
ਤੇ ਮੋਟ-ੇਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ
ਆਓ। 5 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ
ਨੰੂ, 6 ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। 7 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ੋਧ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਫੂਕ ਸੁੱਿਟਆ। 8ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਵਆਹ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 9 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਿਵਆਹ
ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆਓ। 10 ਤਦ ਉਹ ਨੌਕਰ
ਰਸਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ
ਿਜੰਨੇ ਿਮਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ

ਭਰ ਿਗਆ। 11ਪਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਮਿਹਮਾਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। 12ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ?
ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ। 13 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ
ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦਓ! ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ
ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜਹ੍।ੇ

ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮਰਕੁਸ 12:13-17; ਲੂਕਾ 20:20-

26
15 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ

ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਈਏ।
16ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੇਰੋਦੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 17 ਸੋ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ
ਹੈਂ ਜੋ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
18 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਿਕਉਂ ਮੈਨੰੂ ਪਰਖਦੇ
ਹ?ੋ 19 ਕਰ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਮੈਨੰੂ ਿਵਖਾਓ। ਤਦ
ਉਹਇੱਕ ਅੱਿਠਆਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।
20ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ
ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ? 21 ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਕੈਸਰ ਦੀ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ
ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਦਓ। 22ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮਰਕੁਸ 12:18-27; ਲੂਕਾ 20:27-

40
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23 ਉਸੇ ਿਦਨ ਸਦੂਕੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲਆਏਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ 24 ਿਕ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬ-ੇ
ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ।ੇ 25 ਸੋ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹਕਰ
ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬ-ੇਔਲਾਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ
ਿਗਆ। 26ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ,
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤੱਕ। 27 ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਬਾਅਦਉਹਔਰਤਵੀ ਮਰਗਈ। 28ਉਪਰੰਤ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਸੀ?
29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਇਸੇ ਲਈਗਲਤੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।
31 ਪਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ 32 ਿਕ ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ?ਂ
ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਹੈ। 33ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਿਗਆ
ਮਰਕੁਸ 12:28-34; ਲੂਕਾ 10:25-

28
34ਪਰ ਜਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆਜੋ ਉਹ

ਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ
ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 35 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ
ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 36 ਿਕ ਗੁਰੂ
ਜੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 37 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰ। 38 ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ
ਹ।ੈ 39 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰ। 40ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਮਰਕੁਸ 12:35-37; ਲੂਕਾ 20:41-

44
41 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਿਯਸੂ

ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ 42ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਕਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ।

43 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ? ਿਕ
44ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ

ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾ।ਂ
45ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ

ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ? 46ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹ ਸਿਕਆ, ਨਾ ਉਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰ।ੇ

23
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

ਰਹੋ
ਲੂਕਾ 11:43, 46; 20:45-46

1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 2 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
3 ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਕਿਹਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। 4 ਉਹ ਭਾਰੇ ਬੋਝ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਨ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਦਆਂ
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ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਖਸਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦ।ੇ 5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਚੌੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6ਅਤੇ
ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆ।ਂ 7ਅਤੇ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।
8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ
ਹੋ। 9 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ
ਨਾ ਆਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 10ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ। 11 ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। 12 ਅਤੇ ਜੋ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ
ਹਾਏ

ਮਰਕੁਸ 12:40; ਲੂਕਾ 11:39-52;
20:47

13 ਪਰ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾਆਪ
ਵੜਦੇ ਨਾ ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੜਨ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ। 14 ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਖਾਵੇ
ਲਈ ਲੰਮੀਆ-ਂਲੰਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹ।ੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

15ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂਆਪਣੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲਾਉਣਲਈ
ਜਲ-ਥਲ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਨਰਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ

16 ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 17ਹੇ ਮੂਰਖੋ ਅਤੇ ਅੰਿਨਓ
ਿਕਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੈਕਲ, ਿਜਸ ਨੇ
ਸੋਨੇ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 18ਅਤੇ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਭੇਟ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 19 ਹੇ ਅੰਿਨਓ
ਿਕਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭੇਟ ਜਾਂ ਜਗਵੇਦੀ, ਿਜਹੜੀ
ਭੇਟ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 20ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਸੋ
ਉਹ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸਉੱਤੇ ਹਨ। 21ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 22ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈਸਵਰਗਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ
ਹ,ੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

23ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਦੀਨੇ,
ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ
ਅਰਥਾਤ ਿਨਆ,ਂ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨਾਂ
ਨੰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦ।ੇ 24ਹੇ
ਅੰਨੇਆਗੂਓ, ਿਜਹੜੇ ਮੱਛਰ ਪੁਣਲੈਂਦੇ ਅਤੇ
ਊਠ ਿਨਗਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ!

25ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ
ਥਾਲੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ
ਉਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਦ-ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਹੇ ਅੰਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ! ਪਿਹਲਾਂ
ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗ।ੇ
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27ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 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। 28 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹ।ੋ

ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਲੂਕਾ 11:47-51
29ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸੁਆਰਦੇ ਹ।ੋ 30 ਅਤੇ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ 31 ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾ।ਂ 32 ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ
ਘੜੇ ਨੰੂ ਭਰੀ ਜਾਓ। 33ਹੇ ਸੱਪ,ੋ ਹੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ
ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਬਚੋਗੇ? 34 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ-ਸ਼ਿਹਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਓਗ।ੇ
35ਤਾਂ ਿਕ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਿਜੰਨਾਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੱਭੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ
ਆਵੇ, ਹਾਬਲ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਤੱਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੇਗਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਲੂਕਾ 13:34

37 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਤੂੰ ਜੋ
ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਥਰਾਉ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਿਹਆ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 38 ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
39 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ

24
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 13:1, 2; ਲੂਕਾ 21:5, 6

1 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਏ ਤਾਂ ਿਕ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਵਖਾਲਣ। 2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਿਡਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡਿੇਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮਰਕੁਸ 13:3-13; ਲੂਕਾ 21:7-19

3 ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ
ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ? 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ
ਦੇਵੇ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ
ਲੈਣਗੇ। 6 ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ
ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਵਧਾਨ! ਿਕਤੇ
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ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
7 ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾ-ਂਥਾਂ ਕਾਲ
ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। 8 ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹ।ੈ
9 ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ 10 ਅਤੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠਕਰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। 11 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ
ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ
ਲੈਣਗੇ। 12ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ
ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ।

ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰੰਭ
ਮਰਕੁਸ 13:14-23; ਲੂਕਾ 21:20-
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15 ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ

ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਦਾਨੀਏਲਨਬੀ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਪਿਵੱਤਰਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ੀ ਵੇਖੋਗੇ (ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ)
16 ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ
ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। 17 ਿਜਹੜਾ ਛੱਤ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਾਨ
ਲੈਣ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉੱਤਰ।ੇ 18ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਨੰੂ
ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ।ੇ 19ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਗਰਭਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ! 20 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜਣਾ
ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਾ
ਹੋਵੇ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ
ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ

ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਦਨ ਘਟਾਏ
ਨਾ ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬਚਦਾ ਪਰ
ਉਹ ਿਦਨ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਘਟਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 23 ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖ,ੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ
ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਣ। 25 ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 26 ਇਸ
ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਣ, ਵੇਖੋ ਉਹ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਿਬਜਲੀ ਚੜਹ੍ਿਦਓਂ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ
ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਿਦਸਦੀ ਹ,ੈਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਿਜੱਥੇ ਲੋਥ
ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਿਗਰਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 13:24-27; ਲੂਕਾ 21:25-

28
29ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸੂਰਜ ਝੱਟ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

30 ਤਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦੋਂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਛਾਤੀ
ਿਪੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ
31ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਿਸਰੇ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗ।ੇ
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ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਮਰਕੁਸ 13:28-31; ਲੂਕਾ 21:29-

33
32 ਫੇਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ

ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਸੱਖੋ। ਜਦ ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਣੀ
ਨਰਮਹੁੰਦੀਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨਤਦਸਮਝ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ
33ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ
ਉੱਤੇ ਹੈ। 34ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ,ਇਸ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾਅੰਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 35ਅਕਾਸ਼ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ
ਨਾ ਟਲਣਗੇ।

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮਰਕੁਸ 13:32-37; ਲੂਕਾ 17:26-

30
36 ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਕੋਈ

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ। 37 ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾਆਉਣਾਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 38 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਖਾਦਂ-ੇਪੀਂਦੇ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਨੂਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ। 39ਅਤੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ
ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਗਈ,
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਤਦ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗ,ੇ
ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆਜਾਵੇਗਾਅਤੇਇੱਕਛੱਿਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 41 ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 42 ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ 43 ਪਰ ਇਹ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਚੋਰ ਿਕਸ ਪਿਹਰਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਦੰਦਾ। 44 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਖਆਲਵੀ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ
ਲੂਕਾ 12:41-48

45 ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ? 46ਧੰਨ
ਉਹ ਨੌਕਰ ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ
ਆਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇ। 47 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 48 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ
ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ
ਮਾਲਕ ਿਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 49 ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਏ ਪੀਏ। 50 ਤਾਂ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ
ਮਾਲਕਆਵੇਗਾ। 51ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

25
ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਸਾਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਿਮਲਣ
ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੀਆ।ਂ 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ
ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ।
3 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ
ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆ। 4 ਪਰ
ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ।
5 ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਊਂਘ ਪਈਆਂ ਅਤੇ
ਸੌਂ ਗਈਆ।ਂ 6 ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਧੁੰਮ
ਪਈ, ਔਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇ
ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੋ! 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ।ਂ 8 ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ
ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਤੇਲ
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ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੰੂ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। 9 ਪਰ
ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,ਨਾ, ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। 10 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਤਆਰਸਨਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 11ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ
ਬੋਲੀਆ,ਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ! ਸਾਡੇ
ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਿਦਓ! 12 ਪਰ ਉਹ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। 13ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ
ਿਦਨ, ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਤੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਲੂਕਾ 19:11-27

14ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂਆਪਣੇ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਸੌਂਿਪਆ। 15ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੰਜ ਤੋੜ,ੇ ਦੂਜੇ
ਨੰੂ ਦੋ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰੂ ਇੱਕ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ
ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 16 ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ
ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ
ਕਮਾਏ। 17 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਦੋ ਲਏ
ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਕਮਾ ਲਏ। 18ਪਰ
ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੋੜੇ
ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ,
ਉਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 20 ਸੋ ਿਜਸ
ਨੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ
ਸਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ।
21ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ

ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ। 22ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਦੋ ਤੋੜੇ
ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ।
23ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਤੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ। 24 ਫੇਰ
ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ। 25 ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। 26ਉਸ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਓਏ
ਦੁਸ਼ਟਅਤੇਆਲਸੀ ਨੌਕਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ 27 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੰੂ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ
ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਿਵਆਜ
ਸਮੇਤ ਲੈਂਦਾ। 28 ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਤੋੜੇ ਹਨ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਦਓ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 30ਇਸ ਿਨਕੰਮੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ
ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
31 ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ

ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ
ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇਗਾ। 32ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਬੱਕਰੀਆਂ
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ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ।
33 ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ।
34 ਤਦ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿ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 ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੋ। 35 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਪੀਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ, 36 ਨੰਗਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਸੀਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲਆਏ। 37ਤਦ
ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੰੂ ਭੁੱਖਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ
ਤੈਨੰੂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂ ਿਤਹਾਇਆ ਵੇਿਖਆ
ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਪਲਾਇਆ? 38 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ
ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉਤਾਿਰਆਜਾਂ ਨੰਗਾ ਵੇਿਖਆਤੇ ਤੈਨੰੂ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਾਏ? 39 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਰੋਗੀ ਜਾਂ
ਕੈਦੀ ਵੇਿਖਆਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲਆਏ? 40ਰਾਜਾ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 41ਤਦ ਿਜਹੜੇ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 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। 42 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੱੁਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਨਾ ਖੁਆਇਆ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਿਪਆਇਆ। 43 ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਉਤਾਿਰਆ,
ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਿਹਨਾਏ,
ਰੋਗੀਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰਨਾ
ਲਈ। 44 ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਿਤਹਾਇਆ

ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ
ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਤੇਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ?
45 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ।
46ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗ,ੇ
ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ।

26
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮਰਕੁਸ 14:1, 2; ਲੂਕਾ 22:1, 2;

ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53
1ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, 2 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਤਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਯਾਫ਼ਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। 4 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ। 5 ਪਰ ਉਨਾਂ
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

6 ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜਹ੍ੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। 7 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
ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। 8 ਪਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ
ਿਖਝ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਉਂ
ਹੋਇਆ? 9 ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ
ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਿਵਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਦਂਾ। 10 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਇਸਔਰਤ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 11 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ
ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 12ਇਹ ਅਤਰ ਜੋ



ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 26:13 43 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 26:34

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ

ਮਰਕੁਸ 14:10, 11; ਲੂਕਾ 22:3-6
14ਤਦ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਸ ਦਾ

ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ 15 ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਿਦਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਿਦਓਗ?ੇ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੀਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਤੋਲ ਿਦੱਤੇ।
16ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ 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

17ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲਆ ਕੇਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ
ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ? 18 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫਲ਼ਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ
ਨੇੜੇਆ ਿਗਆ। ਮੈਂਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਘਰਪਸਾਹਦਾ ਿਤਉਹਾਰਮਨਾਵਾਗਂਾ।
19 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸਾਹ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 20 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖਾਦਂਾ ਸੀ। 21ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮੈਨੰੂ ਫੜਵਾਏਗਾ। 22 ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨੰੂਆਖਣ ਲੱਗਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾ?ਂ 23 ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਮੈਨੰੂ ਫੜਵਾਏਗਾ।
24 ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ

ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ
ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ।
25 ਤਦ ਯਹੂਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਵਾਇਆ
ਅੱਗੋਂ ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾ?ਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮਰਕੁਸ 14:22-26; ਲੂਕਾ 22:14-

20
26 ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ

ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,ਲਓਖਾਓ,ਇਹ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। 27 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ
ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਓ।
28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ
ਵਹਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 29 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ
ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਗਂਾ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾ।ਂ 30 ਫੇਰ
ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲ
ਗਏ।

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂਕਾ 22:31-

34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38
31 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ

ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਖਾਵੋਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਨੰੂ ਮਾਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

32 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ
l 33 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੱਭੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਪਰ ਮੈਂ
ਠਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵਾਗਂਾ। 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ,ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
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ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। 35 ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮਰਨਾ
ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ
ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ।

ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮਰਕੁਸ 14:32-42; ਲੂਕਾ 22:39-

46
36 ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਥਸਮਨੀ

ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾ।ਂ
37ਅਤੇ ਪਤਰਸਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ
ਲੱਗਾ। 38 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰਨ
ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹ।ੋ 39ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੱਗੇ
ਵਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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। 40ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੇ? 41 ਜਾਗੋ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ,
ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ।ੈ 42 ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 43 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 44ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 45 ਫੇਰ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ।ੋ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ

ਿਵੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 46 ਉੱਠ,
ਚੱਲੀਏ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਲੂਕਾ 22:47-

53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12
47 ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ

ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ
ਆ ਪਹੁੰਿਚਆਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ ਫੜੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 48 ਉਹ
ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍
ਲੈਣਾ। 49ਅਤੇ ਝੱਟ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆਿਖਆ! ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਚੁੰਿਮਆ। 50 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਿਮੱਤਰਾ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਫੜਹ੍ ਿਲਆ। 51 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ।
52 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ
ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਮਾਰੇ ਜਾਣਗ।ੇ 53 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? 54 ਫੇਰਉਹਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਿਜਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
55ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਡਾਕੂ ਵਾਗਂੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਫਿੜਹ੍ਆ। 56 ਪਰ ਇਹ
ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਦ ਸਾਰੇ
ਚੇਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
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ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਮਰਕੁਸ 14:53-65; ਲੂਕਾ 22:54,
55; ਯੂਹੰਨਾ 18:13, 14; 19-24

57 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫਿੜਆਸੀ ਸੋ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ।
58 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-
ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ
ਬੈਠਾ, ਿਕ ਅੰਤ ਨੰੂ ਵੇਖ।ੇ 59 ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ।
60 ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ
ਆਏ। ਪਰ ਆਿਖਰ ਨੰੂ ਦੋ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ
ਬੋਲੇ, 61ਇਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਨੰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ 62 ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ
ਤੂੰ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 63 ਪਰ ਿਯਸੂ ਚੁੱਪ
ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ। 64 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ।
65 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ
ਕੇ ਆਿਖਆ,ਇਸ ਨੇ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਹੁਣ
ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੇਖੋ
ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨੰਿਦਆ ਸੁਣੀ ਹੈ l ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? 66 ਉਨਾਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 67 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, 68 ਹੇ
ਮਸੀਹ, ਸਾਨੰੂ ਅਗੰਮ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੱਸ,
ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ?

ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 14:66-72; ਲੂਕਾ 22:56-

62; ਯੂਹੰਨਾ 18:15-18
69ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ

ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਬੋਲੀ, ਿਯਸੂ ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ।
70 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ
ਹੈਂ। 71ਜਦਉਹ ਬਾਹਰ ਿਡਉੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਸਨਆਿਖਆ,ਇਹ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ। 72ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ
ਿਗਆ ਿਕਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
73ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਸੱਚੀ
ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੀ
ਹ।ੈ 74 ਤਦ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ। 75ਤਦੋਂ
ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਿਜਹੜੀ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ
ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ।

27
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 15:1; ਲੂਕਾ 23:1, 2;

ਯੂਹੰਨਾ 18:28-32
1 ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।
2ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।

ਯਹੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:18, 19

3ਤਦਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
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ਿਸੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜ
ਿਲਆਇਆ 4ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਸਾਨੰੂ ਕੀ? ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ। 5 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਰੁਿਪਆਂ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇਆਿਖਆਜੋਇਨਾਂ
ਨੰੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। 7 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਂ
ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਿਮਆਰ ਦਾ ਖੇਤ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਲਆ।
8 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਹੂ ਦਾ
ਖੇਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 9 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆਸੀ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਲਏ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਜਸ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਇਆ।
10ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 15:2-5; ਲੂਕਾ 23:3-5;

ਯੂਹੰਨਾ 18:33-38
11 ਿਯਸੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ,
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੈਂ? ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹ।ੈ
12 ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਦੰਦਾ। 13 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਗਵਾਹੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 14 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ 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
15 ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ

ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੰੂ
ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
16 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਕਰਕੇ

ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਸੀ। 17ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ
ਿਦਆ,ਂ ਬਰੱਬਾ ਨੰੂ ਜਾਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ 18 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਸੀ,ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਿਖਆ।
20 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਭੜਕਾਇਆ ਜੋ ਬਰੱਬਾ ਨੰੂ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ।ੋ 21 ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆ?ਂ ਉਹ ਬੋਲੇ,
ਬਰੱਬਾ ਨੰੂ! 22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਉਹ ਸਭ ਬੋਲੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾ
ਿਦਓ! 23 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੇ
ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਚੜਹ੍ਾ ਿਦਓ! 24ਜਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਂਦਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ
ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ!ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। 25 ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਵ!ੇ 26 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਮਰਕੁਸ 15:16-20; ਯੂਹੰਨਾ 19:2,

3
27 ਤਦ ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ

ਨੰੂ ਦੀਵਾਨਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 28 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਿਕਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਉਹ ਨੰੂ
ਪੁਆਇਆ। 29 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ
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ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ! 30 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ। 31ਜਦ ਉਹ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ
ਹਟੇ ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ
ਿਲਆਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁਆਏਅਤੇ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂਕਾ 23:26-

43; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27
32 ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ

ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 33ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਗਲਗਥਾ ਅਰਥਾਤ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ। 34ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਪੱਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾਈ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਰਸ
ਉਹ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੱਖ ਕੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਪੀਣਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 35 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਲਏ। 36ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 37ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ
ਲਾਈ, “ਇਹ ਿਯਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ”ੈ।
38ਉਸਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ,ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸ।ੇ
39ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, 40ਤੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈ! ਜੇ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ
ਆ! 41 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ
ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, 42 ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ! ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹ!ੈ
ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ

ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਗਂ।ੇ 43ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹਾ।ਂ 44ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂਕਾ 23:44-

49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30
45 ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ

ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਿਰਹਾ।
46 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਕ “ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ
ਸਬਕਤਨੀ” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥਇਹ ਹ,ੈ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? 47ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹ।ੈ 48 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਿਗੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੇ
ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁਸਾਇਆ। 49 ਹੋਰਨਾਂ
ਆਿਖਆ, ਰਿਹਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ,
ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ? 50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 51 ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ
ਤੱਕ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ
ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਤੜਕ ਗਏ। 52ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਲੋਥਾਂ ਉੱਠਾਈਆਂ ਗਈਆ।ਂ 53 ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। 54ਸੂਬੇਦਾਰ 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!
55ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਹ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
56ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ,ਯਾਕੂਬ
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ਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਲੂਕਾ 23:50-

56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42
57 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ

ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਆਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। 58ਉਹ
ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਮੰਗੀ।
ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।
59ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਥ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹੀਨ
ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਵਲੇਿਟਆ 60ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ
ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ
ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
61 ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਮਿਰਯਮ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ
ਸਨ।

ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ
62ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, 63 ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹ ਿਗਆ
ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਾਗਂਾ।
64ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਿਹਲੀ
ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 65 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਰੱਿਖਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਜਾਓ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।ੋ
66 ਸੋ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ
ਕੇ, ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਵਾਈ।

28
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮਰਕੁਸ 16:1-10; ਲੂਕਾ 24:1-12;

ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10

1 ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਆਈਆ।ਂ 2 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਿਰਆਅਤੇ ਨੇੜੇਆ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ
ਨੰੂ ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 3 ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਿਬਜਲੀ
ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਿਚੱਟਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ
ਗਏ। 5 ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਡਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆਸੀ,
ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ। 6 ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹ।ੈ
ਆਓ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 7ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ
ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗ।ੇ ਲਓ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੀਆਂ
ਗਈਆ।ਂ 9ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ! ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 10 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ
ਆਖੋ ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੈਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ।

ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
11 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ।
12 ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ 13ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ
ਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ
ਨੰੂਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ 14ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ
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ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂ।ੇ 15ਸੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਿਲਤ 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

16 ਫੇਰ ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਪਰ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। 18 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 19ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਓਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਪਤਾਅਤੇ ਪੁੱਤਰਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦਓ। 20ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਾ।ਂ
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ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਲੇਖਕ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜਾਜਕ

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਇਹ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਵੇਂ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਦਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਰਸੂਲ
12:12, 25; 13:5, 13; 15:37,
39; ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 4:10; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ
4:11; ਿਫਲੇਮੋਨ 24; 1 ਪਤਰਸ 5:13)।
ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰਕੁਸ
ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ (ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ
4:10)। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਯਮ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ
(ਰਸੂਲ 12:12)। ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਪੌਲੁਸ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਰਸੂਲ
12:25; 13:5)। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ (1 ਪਤਰਸ 5:13)।ਉਹ ਪਤਰਸ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦੀ
ਅੱਖੀਂ-ਿਡੱਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਲਗਭਗ 50-60 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ (ਆਇਰੀਨੀਅਸ,

ਕਲੈਮੈਂਟ, ਐਲੇਕਜ਼ੈਨਡਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾ)ਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਈ ਿਲਖਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਕ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਰੋਮ ਿਵਚ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਪਤਰਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (67-68ਈ.
ਪੂ)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚਇਹਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀ

ਈਸਾਈ ਸਨ, ਉਹ 67-68 ਈ. ਪ.ੂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਭਆਨਕਅਿਤਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ
ਿਵੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।ਅਿਜਹੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ ਰਹੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰੀ—
ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ - 1:1-13

2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਗਲੀਲ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
— 1:14-8:30

3. ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ: ਦੁੱਖ ਸਿਹਣਾ ਅਤੇ
ਮੌਤ— 8:31-10:52

4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
— 11:1-13:37

5. ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ— 14:1-15:47
6. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣਾ— 16:1-20

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਮੱਤੀ 3:1-12; ਲੂਕਾ 3:1-18; ਯੂਹੰਨਾ

1:19-28
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਅਰੰਭ। 2 ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ
ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, 3ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ
ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕਰ।ੋ

4ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ
ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
5 ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 6 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦੇ
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ ਦੇ
ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦਖਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਂ ਉਹਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ
ਖੋਲਾ।ਂ 8ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਾ
ਮੱਤੀ 3:13-4:11; ਲੂਕਾ 3:21, 22;

4:1-13
9 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ

ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਆਣ
ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਖੁੱਲਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ
ਵਾਗਂੂੰ ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। 11 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

12 ਤਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 13 ਅਤੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੱਤੀ 4:18-22; ਲੂਕਾ 4:14, 15

14 ਉਪਰੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, 15 ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੋ

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 4:18-22; ਲੂਕਾ 5:1-11
16 ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ

ਿਫਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੰੂ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਪਾਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਛਵਾਰੇ ਸਨ।
17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 18ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ
ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ
19ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਬਦੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼
ਕਰਦੇ ਸਨ। 20ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ਼ਬਦੀ ਨੰੂ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ।

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਲੂਕਾ 4:31-37
21 ਫੇਰ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ

ਸਬਤਦੇ ਿਦਨਉਹਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 22ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ
ਵਾਗਂੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 23 ਅਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ, 24ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
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ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ। ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਹੈਂ! 25 ਤਾਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! 26 ਸੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਿਗਆ। 27ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹ!ੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 28ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲ ਿਗਆ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:14-17; ਲੂਕਾ 4:38-41

29ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਸਣੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਦੇ ਘਰਆਏ। 30ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਦੀ ਸੱਸ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਪਈ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 31 ਤਦ
ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉੱਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

32 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਭੂਤ
ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 33ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
34 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਭਾਤਂ-
ਭਾਤਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ
ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੂਕਾ 4:42-44

35 ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ, ਿਦਨ ਿਨੱਕਲਣ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 36ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ। 37 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ

ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 38 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਆਓ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ
ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾ।ਂ 39ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਿਰਹਾ।

ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:1-4; ਲੂਕਾ 5:12-16

40 ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 41 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। 42 ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਾ ਕੋੜਹ੍
ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ! 43ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 44ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਠਿਹਰਾਈ ਚੜਹ੍ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈਗਵਾਹੀ
ਹੋਵੇ। 45ਪਰਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਫੇਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲਮ-
ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਵੜ ਸਿਕਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

2
ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 9:1-8; ਲੂਕਾ 5:17-26

1 ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। 2 ਤਾਂ
ਐਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਇਆ। 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ
ਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
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ਿਲਆਏ। 4 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਨੰੂ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਉਧੇਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਿਪਆ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 6ਪਰ
ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 7 ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕਉਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨੰਿਦਆਕਰਦਾ ਹ।ੈਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 8ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂਆਪਣੇ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 9 ਿਕਹੜੀ
ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਤੁਰ ਿਫਰ। 10 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ; ਿਫਰ
ਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 11 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਘਰ ਚੱਿਲਆਜਾ। 12ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਿਠਆਅਤੇ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ! ਤਦ ਉਹ ਸੱਭੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ!

ਲੇਵੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 9:9-13; ਲੂਕਾ 5:27-32

13ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 14ਅਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਨੰੂ
ਚੂੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 15 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ।
16ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੋਟੀ ਖਾਿਂਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ? 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਨਰੋਇਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਹ।ੈ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ
ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈਆਇਆ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 9:14-17; ਲੂਕਾ 5:33-39

18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ
ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 19 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ
ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਹ ਵਰਤ
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਲਾੜਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ। 20 ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ
ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ
ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। 21ਪੁਰਾਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਕੀ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਹੋਰ ਫਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ
ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਭਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਅ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾੜ
ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨਵੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੱਤੀ 12:1-8; ਲੂਕਾ 6:1-5

23ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆਜੋ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ
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ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ।ੇ
24 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ
ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 25 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ
ਉਸ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਭੱੁਖੇ ਸਨ? 26ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਖਾਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆ?ਂ 27ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸਬਤਦਾ ਿਦਨਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ
ਬਿਣਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਸਬਤ ਦੇ ਲਈ।
28 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ

3
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 12:9-14; ਲੂਕਾ 6:6-11

1 ਿਯਸੂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ
ਹੱਥ ਸੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਤੱਕ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕ ਵੇਖੀਏ
ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ।
3 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ। 4 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ
ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ? ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ? ਪਰ ਉਹ
ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। 5 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਿਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ। ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਹੇਰੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰੀਏ।

ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
7 ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਝੀਲ

ਵੱਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ
ਪਈ। 8 ਯਹੂਿਦਯਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅਦੂਮ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਿਲਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲਆਈ। 9ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਦਬਾ ਨਾ ਲੈਣ।
10 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।
11ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ! 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰ!ੋ।

ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਮੱਤੀ 10:1-4; ਲੂਕਾ 6:12-16

13 ਫੇਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਹਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 14 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਠਿਹਰਾਏ (ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸਨੇ
ਰਸੂਲ ਆਿਖਆ) ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ।
15 ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। 16ਅਤੇ
ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਰੱਿਖਆ, 17 ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ
ਿਜਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਬਨੀ-ਰੋਿਗਜ਼
ਰੱਿਖਆ ਅਰਥਾਤ ਗਰਜਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 18ਅਤੇ
ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ
ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਥੱਦਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ
19ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ
ਮੱਤੀ 12:22-32; ਲੂਕਾ 11:14-23;

12:10
20 ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ

ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ
ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। 21 ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਹ।ੈ 22 ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ (ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਲਜਬੂਲ) ਨਾਲ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹ।ੈ
23 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? 24 ਜੇ
ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ
ਠਿਹਰਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 25ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਿਣਆ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। 26 ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ
ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਪਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਦਾ
ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਘਰ
ਲੱੁਟ ਸਕੇਗਾ। 28 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਿਨੰਿਦਆ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 29 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕਦੇ
ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ
ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ।
30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮੱਤੀ 12:46-50; ਲੂਕਾ 8:19-21

31 ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾ
ਭੇਿਜਆ। 32ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ

ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ।
33 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? 34 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ।
35 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।

4
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 13:1-9; ਲੂਕਾ 8:4-8

1 ਉਹ ਫੇਰ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਬੈਠਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਹੀ। 2 ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 3ਸੁਣੋ!
ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੰੂ
ਿਨੱਕਿਲਆ। 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਬੀਜਿਦਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਚੁਗ ਗਏ। 5ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ
ਨਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਡੂਘੰੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲਣ
ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਿਪਆ। 6 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜਚਿੜਹ੍ਆਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਿਗਆਅਤੇ
ਜੜਹ੍ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਿਗਆ।
7ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਦਬਾ ਿਲਆਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਲਆ। 8ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆਉਹ
ਉੱਗਿਦਆਂ ਸਾਰ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਫਿਲਆ,
ਕੁਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ, ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ, ਕੁਝ ਸੌ
ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੱਤਾ। 9ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਜਹ
ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ।
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ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੱਤੀ 13:10-17; ਲੂਕਾ 8:9, 10

10 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ। 11 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ,
12 ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ

ਬੁੱਝਣ ਨਾ,
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਪਰ ਸਮਝਣ
ਨਾ,

ਿਕਤੇ ਇਝੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਣ,
ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੇ।

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ

ਮੱਤੀ 13:18-23; ਲੂਕਾ 8:11-15
13 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦ?ੇ ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਗੋ?ੇ 14 ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। 15ਅਤੇ
ਰਾਹ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 17 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਜੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਝੱਟ ਠਕਰ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। 18ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਦਂ।ੇ
ਇਹਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ
19ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭਆਣ ਕੇ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਫੱਲ ਰਿਹ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 20 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਫਲ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ
ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ।

ਦੀਵੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਲੂਕਾ 8:16-18

21 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਦੀਵਾ
ਇਸ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਟੋਕਰੇ ਜਾਂ
ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ?
22 ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਪਰਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਵਸਤੂ ਿਛਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। 23 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ
ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇ। 24 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣਦੇ
ਹ!ੋ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ
ਸੋ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
26 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ

ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ।ੇ 27 ਅਤੇ ਬੀਜ
ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਬੀਜ
ਿਕਵੇਂ ਉੱਗ ਿਪਆ। 28 ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਫਲ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਕੂਰ,
ਫੇਰ ਿਸੱਟਾ, ਫੇਰ ਿਸੱਟੇ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਦਾਣ।ੇ
29ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਝੱਟ ਦਾਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ।

ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 13:31-34; ਲੂਕਾ 13:18, 19

30 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇਈਏ?
31 ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ



ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 4:32 57 ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 5:14

ਿਕ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
ਹੈ। 32 ਪਰ ਜਦ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਤਦ
ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪੋਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀ ਛਾਇਆ ਿਵੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

33 ਉਹ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਬਹੁਤ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। 34ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ
ਪਰ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।

ਤੂਫਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:23-27; ਲੂਕਾ 8:22-25

35 ਉਸੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ
ਚੱਲੀਏ। 36ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਚੱਲੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
37 ਤਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਅਨੇਰੀ
ਵਗੀ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੀ।
38 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਆਪ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਸਰੇ
ਵੱਲ ਇੱਕ ਿਸਰਾਹਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ।
ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਹਾ?ਂ 39 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਝੀਲ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਥੰਮਹ੍ ਜਾ! ਅਤੇ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਥੰਮਹ੍ ਿਗਆਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ।
40ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਡਰਦੇ
ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ? 41 ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਕ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ?

5
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:28-34,; ਲੂਕਾ 8:26-39

1 ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ।ੇ 2 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ
ਉਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆ ਿਮਿਲਆ। 3ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੰੂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 4 ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ
ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
5 ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਿਨੱਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 6ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 7ਅਤੇ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ
ਿਯਸੂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ! 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾ, ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ!
9 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ
ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਲਸ਼ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾ।ਂ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਕੱਢ! 11 ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁੱਗਦਾ ਸੀ। 12ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ।
13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ।
ਤਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ
ਗਏ। 14 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
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ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੁਚਾਈ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਜੋ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 15 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ
ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਜਸਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰਦਾ ਸਾਯਾ
ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸਮਹ੍ਾਲੀ ਬੈਠਾ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। 16 ਤਾਂ ਵੇਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ।
17 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ। 18ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਤ
ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ। 19 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਨਾ
ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਦੱਸ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਹਨਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ। 20ਤਾਂ
ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ
ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਜਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ

ਮੱਤੀ 9:18-26; ਲੂਕਾ 8:40-56
21ਜਦ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ

ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 22ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ। 24ਤਦ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦਬਾਈ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ।

25 ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ 26 ਅਤੇ ਿਜਹਨੇ
ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ

ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ
ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆਸੀ, 27ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਿਲਆ।
28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ
ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਹੀ ਛੂਹਲਵਾਂ
ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂੀ। 29 ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ
ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਿਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮਲੂਮ ਕਰ ਿਲਆ ਜੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 30ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਕੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਭੀੜ
ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਿਕਸ
ਨੇ ਛੂਿਹਆ? 31ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ,
ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂਿਹਆ? 32 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ
ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੇਖੇ। 33 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਬਦੀ
ਹੋਈਆਈਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ
ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ। 34 ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ
ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਿਹ।

35 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 36ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਹਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ
ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।
37 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲਆਉਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 38ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹਪਰ੍ਾਰਥਨਾਘਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। 39ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। 40 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
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ਉੱਤੇ ਹੱਸ।ੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।
41 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ “ਤਲੀਥਾ ਕੂਮੀ” ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਕੰਿਨਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਉੱਠ! 42ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਲੱਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ
ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।
43 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ
ਇਹਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ।

6
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 13:53; ਲੂਕਾ 4:16-30

1 ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੋ ਤੁਰ।ੇ 2 ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈਆ?ਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ? ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 3 ਭਲਾ,
ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਯੋਸੇਸ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਠਕਰ ਖਾਧੀ। 4 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਿਵਖਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 6ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ
ਮੱਤੀ 10:5-15; ਲੂਕਾ 9:1-6

7 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ-ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। 8ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਾ ਲਓ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਝਲੋਾ,ਅਤੇ ਨਾ ਜੇਬ
ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ 9 ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੜਤੇ
ਨਾ ਲਵੋ। 10 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਟਕੋ।
11ਪਰ ਿਜਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟ।ੋ 12 ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ।ੋ 13ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ
ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਹੱਿਤਆ

ਮੱਤੀ 14:1-12; ਲੂਕਾ 9:7-9
14ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ

ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ
ਫੈਲ ਿਗਆਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ,ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! 15 ਪਰ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਨਬੀਆਂ ਵਰਗਾ।
16 ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਯੂਹੰਨਾ
ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮੈਂ ਵਢਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਾਈ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਸੀ
ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਫੜਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।
18 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 19 ਤਾਂ
ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
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ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ
ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਈ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ
ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਦਂਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਸਾਂ ਲਈ
ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। 22 ਅਤੇ ਜਦ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ
ਧੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨੱਚੀ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ
ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ
ਚਾਹੇਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ।
23 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਤੱਕ
ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ। 24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ?ਂ
ਉਹ ਬੋਲੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਦਾ ਿਸਰ! 25 ਤਦ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ
ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣੇ ਿਦਓ! 26 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਹਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ। 27 ਤਾਂ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਝੱਟ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਿਲਆਏ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ।
28 ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਲਆਦਂਾ
ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 29ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋਥ ਨੰੂ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

ਿਯਸੂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:15-21; ਲੂਕਾ 9:11-17;

ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
30 ਫੇਰ ਰਸੂਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸਭ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ। 31 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਚਲੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ;
ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੁੰਦਾ। 32 ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਗਏ। 33 ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਗਰਾਂ
ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਉੱਧਰ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। 34 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ
ਵਾਗੂੰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
35 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼
ਿਗਆ। 36 ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ
ਲੈ ਆਉਣ। 37 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਓ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਅਸੀਂ
ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਆਈਏ? 38 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਓ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। 39 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਸਾਰ ਿਬਠਾ ਿਦਉ। 40 ਅਤੇ ਉਹ ਸੌ-
ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
41 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਗਏ
ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆ।ਂ 42 ਤਾਂ
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ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। 43 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਉੱਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੀ ਉੱਠਾਈਆ।ਂ 44 ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ
ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:22-33; ਲੂਕਾ 6:15-21

45ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੰੂ
ਿਵਿਦਆ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੰੂ ਚਲੇ ਜਾਵ।ੋ
46ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
47 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਝੀਲ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਿਕਨਾਰੇ
ਉੱਤੇ ਸੀ। 48 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇੜੀ
ਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਔਖੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਵਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੋਥੇ
ਪਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਆਪ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਰਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਆਇਆਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 49 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਝੀਲਉੱਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੂਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਿਚੱਲਾ ਉੱਠੇ। 50 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਨੰੂ
ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਡਰੋ! 51 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਗਆ। ਤਦ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 52 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਪਰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਗਨੇਸਰਤ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 14:34-36
53 ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਨੇਸਰਤ

ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਨੰੂ ਘਾਟ
ਤੇ ਬੰਿਨਆ। 54 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰੇ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਝੱਟ ਿਸਆਣ
ਿਲਆ। 55 ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ

ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
56ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਿਪੰਡਾ,ਂ ਨਗਰਾਂ
ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਉਨਾ ਨੰੂ
ਛੂਹਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ
ਸੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।

7
ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 15:1-9

1ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
2ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂੇ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3 (ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਨਾ ਲੈਣ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਂੇ। 4ਅਤੇ ਬਜਾਰੋਂ
ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਨਹਾ ਨਾ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਕਟੋਿਰਆਂ ਅਤੇ ਗੜਿਵਆਂ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ
ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਧੋਣਾ) 5 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ
ਚੇਲੇ ਵੱਿਡਆ-ਂਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਿਕਉਂ
ਖਾਦਂੇ ਹਨ? 6 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖ;ੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਠੀਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰਇਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

7ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

8 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।



ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 7:9 62 ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 7:33

9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਟਾਲ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ
ਰੱਖ।ੋ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ
ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
11 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਕਹੇ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕੁਰਬਾਨ
ਅਰਥਾਤ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ
ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ। 13ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ।

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
ਮੱਤੀ 15:10-20

14 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ
ਅਤੇ ਸਮਝ।ੋ 15 ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ।
16 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ।

17 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਅਰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ। 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਬੁੱਧ
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ
ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 19 ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਢੱਡ
ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ
ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ। 20 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਿਕਉਂਿਕ

ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਿਖ਼ਆਲ,
ਹਰਾਮਕਾਰੀ, 22ਚੋਰੀਆ,ਂ ਖੂਨ, ਿਵਭਚਾਰ,
ਲੋਭ, ਬਦੀਆ,ਂ ਛਲ, ਬਦਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ
ਨਜ਼ਰ, ਿਨੰਿਦਆ, ਹੰਕਾਰ, ਮੂਰਖਤਾਈ
ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 23ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਰੁਫੈਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮੱਤੀ 15:21-28

24 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ
ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਹ ਲੁਕੇ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ।
25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਹ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ
ਹੋਇਆਸੀ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈ। 26 ਉਹ ਔਰਤ ਯੂਨਾਨੀ
ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਰੁਫੈਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਭੂਤ ਕੱਢ ਿਦਓ। 27ਪਰਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 28 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ
ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ-ਭੂਰੇ ਖਾਦਂੇ
ਹਨ। 29ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਭੂਤ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ। 30 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਲੜਕੀ ਮੰਜੇ
ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

31ਉਹ ਫੇਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਸੈਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਨੰੂ ਿਗਆ। 32ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਥਥਲਾ ਵੀ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। 33ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
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ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਛੂਹੀ। 34ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਉਕਾ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ “ਇੱਫਤਾ” ਅਰਥਾਤ “ਖੁੱਲ ਜਾ”।
35ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਜੀਭ ਦਾ ਅਟਕਣਾ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼
ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ
ਆਖਣਾ! ਪਰ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤਗੀਦ
ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 37 ਅਤੇ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਬੋਿਲ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ
ਗੂੰਿਗਆਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!

8
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 15:32-39

1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ
ਸੀ, ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, 2 ਮੈਨੰੂ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਰਸਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 3 ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱੁਿਖਆਂ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। 4 ਉਸ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ
ਿਲਆਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਿਤਪਤ ਹੋਣ?
5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਕੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੱਤ।
6 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 7ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸਨ,
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ,

ਇਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। 8 ਉਹ ਖਾ ਕੇ
ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁੱਕਿੜਆਂ
ਦੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। 9 ਅਤੇ
ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ। 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਦਲਮਨੂਥਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।

ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਵਰਗੀ ਿਚੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ

ਮੱਤੀ 16:1-4
11 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ
ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 12ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਹਾਉਕਾ ਭਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਕਉਂ ਿਨਸ਼ਾਨਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਚੜੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ
ਮੱਤੀ 16:5-12

14 ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ,
ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ
ਸੀ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ! 16 ਤਦ
ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ?
ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦ?ੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਕਠਰਹੋ ਿਗਆ
ਹ?ੈ 18 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦ?ੇ 19 ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ
ਪੰਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਕੀਆ?ਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
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ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਬਾਰਾ।ਂ 20 ਅਤੇ ਜਦ ਸੱਤ
ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਚੁੱਕੇ? ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਤ।
21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ?

ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
22 ਫੇਰ ਉਹ ਬੈਤਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ

ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਹੇ।
23 ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਪੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੁੱਿਛਆ, ਤੈਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਸਦਾ ਹੈ? 24 ਉਸ ਨੇ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰਉਹ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਮੈਨੰੂ ਰੁੱਖਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। 25 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ
ਿਟਕਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। 26ਉਹ ਨੇਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਕਇਸ ਿਪੰਡ
ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਂ।

ਪਤਰਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ
ਮਸੀਹ ਹੈ

ਮੱਤੀ 16:13-20; ਲੂਕਾ 9:18-21
27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੈਸਿਰਯਾ

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ
ਹਾ?ਂ 28 ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ,ਅਤੇ
ਕਈਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ। 29ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ
ਕੌਣ ਹਾ?ਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹ!ੋ 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ!

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 16:21-23; ਲੂਕਾ 9:22

31 ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ
ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਨ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਫ਼ੇਰ
ਜੀ ਉੱਠੇ। 32ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ
ਕਿਹ ਿਦੱਤੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕਰ ਕੇ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ। 33 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੂੰਹ
ਫੇਰ ਿਲਆਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ
ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੱਤੀ 16:24-28; ਲੂਕਾ 9:23-27

34 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੇ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲੇ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆਵੇਗਾ
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਬਚਾਵੇਗਾ। 36ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ
ਕਮਾ ਲਵੇ,ਅਤੇਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਗੁਆ
ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 37 ਤਾਂ
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ?
38 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਤੇ
ਪਾਪੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ।

9
1 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਕਈ ਹਨ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ



ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 9:2 65 ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 9:23

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤਦ ਤੱਕ
ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 17:1-13; ਲੂਕਾ 9:28-36

2 ਅਤੇ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ,
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ
ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਿਗਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ
ਗਏ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਬੀ ਓਹੋ ਿਜਹੇ
ਿਚੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਏਲੀਯਾਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 5 ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ,ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਐਥੇ
ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ
ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ,ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। 7 ਤਾਂ
ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕਅਵਾਜ਼ਆਈ ਿਕਇਹਮੇਰਾ
ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ।ੋ 8ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ।

9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉੱਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ
ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ
ਉੱਠੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ?ੈ 11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 12 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਉਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ

ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਆ
ਚੁੱਿਕਆ, ਨਾਲੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਚਾਿਹਆ ਸੋਈ ਕੀਤਾ।

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 17:14-21; ਲੂਕਾ 9:37-43
14 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ

ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ।
15 ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 16ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ-
ਜ਼ਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? 17 ਤਾਂ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਜਹ ਨੰੂ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬੜੀ ਹੋਈ
ਹ,ੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਹਾ।ਂ 18 ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਟਕਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ
ਪੀਂਹਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ
ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। 19 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਗਂਾ?
ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਗਂਾ? ਉਹ ਨੰੂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ! 20 ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮਰੋਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਿਡੱਗ ਿਪਆਅਤੇ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਟਣ
ਲੱਗਾ। 21ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਤੋਂ। 22ਅਤੇ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।ੋ 23 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
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ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
24 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੱਲ
ਕਰ!ੋ 25 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਦੌੜ
ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੀਂ! 26 ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ
ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮਰੋੜ ਮਰਾੜ ਕੇ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਮੁਰਦਾ
ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ! 27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਠਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 28 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ? 29 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਬੁਰੇਆਤਮੇ,ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਅਤੇ ਵਰਤਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੇ।

ਿਯਸੂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 17:22, 23; ਲੂਕਾ 9:43-45
30 ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਗਲੀਲ

ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਗਏਅਤੇ ਉਹਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵ।ੇ 31ਇਸਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਿਫਰਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 32ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਛਣ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ
ਮੱਤੀ 18:1-5; ਲੂਕਾ 9:46-48

33ਫੇਰ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਕਰਦੇ ਸੀ? 34 ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ
ਕੌਣ ਹ?ੈ 35 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਸੱਿਦਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਜੇ ਕੋਈਵੱਡਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ।ੇ 36 ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 37 ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਜਹੜਾ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ
ਲੂਕਾ 9:49

38ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੂਤ
ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 39 ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮੈਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕਿਹ
ਸਕੇ। 40 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ। 41ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਨੰੂ
ਦੇਵੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਫਲ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ।

ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ
ਮੱਤੀ 18:6-9; ਲੂਕਾ 17:1, 2

42ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ
ਬੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ! 43 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦ।ੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
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ਜਾਵੇਂ, ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 44ਉੱਥੋਂ
ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ
ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। 45ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ
ਪੈਰ ਤੈਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦ।ੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪੈਰ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ।
46 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। 47ਅਤੇ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦ।ੇਇੱਕਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ।
48ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ

ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਬੁਝਦੀ।

49 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

50 ਲੂਣ ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸੁਆਦ
ਜੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂਣਾ
ਕਰੋਗੇ? ਇਸਲਈਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖ।ੋ

10
ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੱਤੀ 19:1-12; ਲੂਕਾ 16:18

1 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ
ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
2ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ
ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਇਹ ਯੋਗ
ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਤਆਗ
ਦੇਵੇ? 3ਉਸ ਨੇਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,ਮੂਸਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ? 4ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ
ਜੋ ਆਦਮੀ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਿਤਆਗ
ਦੇਵੇ। 5 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇਹ ਹੁਕਮ ਿਲਿਖਆ। 6ਪਰ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 7 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ
ਰਹੇਗਾਅਤੇ ਉਹਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਹੋਣਗ।ੇ
8 ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਜੋਿੜਆਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ।ੇ
10 ਫੇਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ। 11 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨੰੂ ਿਤਆਗਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 12 ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ
ਿਤਆਗ ਕੇਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮੱਤੀ 19:13-15

13 ਫੇਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਝੜਿਕਆ। 14 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਛੋਿਟਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਿਦਓ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੀ
ਹ।ੈ 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਨਾ ਵੜਗੇਾ। 16 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗੋਦ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।

ਧਨੀ ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮੱਤੀ 19:16-30; ਲੂਕਾ 18:18-30

17 ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਹ
ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ,
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
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ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾ?ਂ 18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਉੱਤਮ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈਂ? ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 19 ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ
ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦ,ੇ ਠੱਗੀ ਨਾ
ਕਰ,ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾਆਦਰਕਰ।
20ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ
ਹਾ।ਂ 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡ ਦੇ
ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। 22 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 23 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ,ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਵੜਨਾ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ! 24 ਚੇਲੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਿਜਹੜੇ
ਧਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ
ਔਖਾ ਹੈ! 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਵੜਨ ਨਾਲੋਂ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ
ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹ।ੈ 26 ਉਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
27 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾ।ਂ 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ, ਭਾਈਆ,ਂ ਭੈਣਾ,ਂ ਮਾਤਾ,
ਿਪਤਾ, ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਿਡਆ

ਹੋਵੇ। 30ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ
ਨਾ ਪਾਵੇ,ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ। 31 ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਸੋ
ਿਪਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ, ਪਿਹਲੇ।

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 20:17-19; ਲੂਕਾ 18:31-34
32 ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ

ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਜੋ ਉਨਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰਨ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ
ਲੱਗਾ। 33 ਿਕ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗ।ੇ 34ਉਹਉਸ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਪਰ
ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।

ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਮੱਤੀ 20:20-28

35 ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕਿਹਣ
ਲੱਗ,ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੂੰ ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਕਰੇਂ। 36 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾ?ਂ
37 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੀਏ। 38 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ
ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ, ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ? 39ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ
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ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ। 40ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ
ਿਬਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ
41ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਸ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣ
ਲੱਗੇ। 42 ਤਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। 43ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। 44 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਸਭ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ। 45 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆਹੈ,
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈਆਇਆ ਹੈ।

ਅੰਨੇ ਬਰਿਤਮਈ ਨੰੂ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 20:29-34; ਲੂਕਾ 18:35-43

46 ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ
ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਤਮਈ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਿਤਮਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਿਭਖਾਰੀ
ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 47 ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!
48 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ
ਰਿਹ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ! 49 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ
ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆਓ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ
ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ,
ਉੱਠ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 50 ਤਾਂ ਉਹ

ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। 51 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਲਈਕਰਾ?ਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਂਾ!ਂ 52 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ।

11
ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ

ਤਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 21:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-40;

ਯੂਹੰਨਾ 12:12-29
1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ

ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੋ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ, 2 ਿਕ ਉਸ ਿਪੰਡ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਬੰਿਨਆਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੰੂ ਖੋਲ
ਿਲਆਓ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਜੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਨੰੂ
ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। 4ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਗਧੀ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆਹੋਇਆਵੇਿਖਆਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਖੋਿਲਆ। 5ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇਇਹ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੋਲਦੇ ਹ?ੋ 6 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ। 7ਉਹ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ।
8 ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 9 ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਉੱਚੀ
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ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਸੰਨਾ! ਮੁਬਾਰਕ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹ!ੈ

10 ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ
ਿਜਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ
ਹੋਸੰਨਾ!

11 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬੈਤਅਨੀਆ
ਨੰੂ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਫਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਮੱਤੀ 21:18, 19

12ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਅਨੀਆ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 13ਅਤੇ
ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੁੱਖ਼ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਪੱਿਤਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਖ਼ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੇਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12-17; ਲੂਕਾ 19:45-48;

ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22
15 ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾ ਨੰੂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼
ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ
ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 16 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
17ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ,
ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ
ਕਹਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ
ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਛੱਿਡਆਹੈ! 18ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਨਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ

ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ
ਸਨ। 19 ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸੁੱਕੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੱਤੀ 21:20-22

20 ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਜੜਹ੍ੋਂ
ਸੁੱਕ ਿਗਆਹ।ੈ 21ਤਦਪਤਰਸ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ,ਇਹ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਕ
ਿਗਆ ਹ!ੈ 22 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। 23ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ
ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਕਹ,ੇ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਪਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਨਾ
ਕਰੇ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ,ੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ
ਸਾਨੰੂ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ।
25ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। 26 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 21:23-27; ਲੂਕਾ 20:1-18

27 ਉਹ ਫੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ
ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਰਹੇ ਸਨ,
ਤਦਮੁੱਖ ਜਾਜਕਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 28 ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ? 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
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ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਮਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 30ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੰੂ
ਉੱਤਰ ਿਦਓ! 31 ਤਦ ਉਨਾਂ ਆਪੋ ਿਵੱਚ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? 32 ਪਰ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਡਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨਬੀ ਹੈ। 33ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

12
ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 21:33-46; ਲੂਕਾ 20:9-19

1 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਬਾਗ਼ਲਾਇਆਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰਸ ਲਈਇੱਕ ਹੋਦ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਪਰਦੇਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 2ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਤ ਿਸਰ
ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਮੋੜ
ਿਦੱਤਾ। 4ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ
ਭੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ।
5 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਿਜਆਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ
ਨੰੂ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
6ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਗੇ।
7ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,

ਵਾਿਰਸ ਇਹੋ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
8ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਾਗ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ। 9 ਸੋ
ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇਗਾ।
10 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਲਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ੀ?
ਿਕ
ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ

ਰੱਿਦਆ,
ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

11ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਨਖਾ ਹੈ।

12 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜ
ਲੈਣ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ
ਿਲਆ ਭਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 22:15-22; ਲੂਕਾ 20:20-26

13 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਫਸਾਉਣ। 14 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ! ਕੈਸਰ ਨੰੂ “ਕਰ” ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ
ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਿਕ ਨਾ ਦੇਈਏ? 15 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਵੇਖਾ।ਂ
16 ਸੋ ਓਹ ਿਲਆਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸ ਦੀ
ਹ?ੈ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੈਸਰ ਦੀ।
17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ



ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:18 72 ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:37

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮੱਤੀ 22:23-33; ਲੂਕਾ 20:27-40

18 ਫੇਰ ਸਦੂਕੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਉਸ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
19ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਦ ਨਾ ਛੱਡ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਵੰਸ਼
ਉਤਪੰਨ ਕਰ।ੇ 20ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ
ਨੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਹੀ
ਮਰ ਿਗਆ। 21 ਤਦ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਹੀ
ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ
ਸੱਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 22ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। 23 ਸੋ ਹੁਣ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾਂ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 25 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਿਵਆਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗ।ੇ
26 ਪਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾੜੀ
ਦੀ ਕਥਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ?ਂ 27 ਉਹ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ
ਭੱੁਲ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹ।ੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਮੱਤੀ 22:34-40; ਲੂਕਾ 10:25-28

28ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਲਆਣ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਭਨਾਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਿਕਹੜਾ ਹ?ੈ 29ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਮੁੱਖ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। 30 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ। 31ਦੂਜਾ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ
ਕੋਈਹੁਕਮਨਹੀਂ ਹੈ। 32ਤਦਉਸਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ
ਆਿਖਆ ਭਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 33 ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਿਜਹਾ ਿਪਆਰਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਹ।ੈ 34ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਕਰ।ੇ

ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਮੱਤੀ 22:42-46; ਲੂਕਾ 20:41-44

35 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਕਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹ?ੈ 36 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ

ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ l
37 ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?
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ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਦੀ
ਸੀ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਲੂਕਾ 20:45-47

38 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾਂ ਿਫਰਨਾ ਅਤੇ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ 39 ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। 40ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ
ਲੰਮੀਆ-ਂਲੰਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਦਾਨ
ਲੂਕਾ 21:1-4

41 ਉਹ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਧਨਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। 42ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ
ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆ।ਂ
43 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ
ਨੇ ਿਜਆਦਾ ਪਾਇਆ। 44 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ
ਇਹ ਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ।

13
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:1, 2; ਲੂਕਾ 21:5, 6

1 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ
ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ! 2 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਵੱਡੀਆ-ਂਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?

ਐਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛੱਿਡਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਗਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ।

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮੱਤੀ 24:3-14; ਲੂਕਾ 21:7-19

3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੈਕਲ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਦ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ,
ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੇ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 4 ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ
ਲੱਗਣਗੀਆ?ਂ 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਪਾਵੇ। 6 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ
ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ
ਜਾਣਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਥਾ-ਂਥਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗ,ੇ ਅਤੇ
ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ!।

9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 10 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 11 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ,
ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਆਖਾਗਂੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਘੜੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਈ ਆਖਣਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਭਾਈ-
ਭਾਈ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਮਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਰਵਾ
ਸੁੱਟਣਗ।ੇ 13 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ
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ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮੱਤੀ 24:15-28; ਲੂਕਾ 21:20-24

14 ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਜਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਵੇਖੋ (ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ
ਸਮਝ ਲਵੇ) ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। 15ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉੱਤਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਵੜ।ੇ 16 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਉਹਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ।ੇ
17 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ! 18 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਹੋਵੇ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁਢੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਜਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਅਤੇ
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾ ਬਚਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ 21 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਐਥੇ ਹੈ!
ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ! ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ।
22 ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ
ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ।
23 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹ,ੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 24:29-31; ਲੂਕਾ 21:25-28

24ਉਨਾ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਸੂਰਜ ਅਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ।

25ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

26 ਤਦ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਵੱਡੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣਗੇ। 27 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ
ਆਪਣੇ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰੇਗਾ।

ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੱਤੀ 24:32-35; ਲੂਕਾ 21:29-33

28 ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਿਸੱਖੋ। ਜਦ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨਰਮ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ
ਆ ਗਈ ਹੈ। 29ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਣ
ਲੈਣਾ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
30ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 31ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਟਲ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ
ਟਲਣਗ।ੇ

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮੱਤੀ 24:36-44

32 ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ
ਦੇ ਦੂਤ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ।
33 ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਇਹ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਦਂੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦਾ ਕੰਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਜਾਗਦਾ ਰਿਹ। 35ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦ
ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਾਂ
ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਨੰੂ।
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36 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਅਚਾਨਕ
ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੇਖੇ। 37ਅਤੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ!

14
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਲੂਕਾ 22:1, 2;ਯੂਹੰਨਾ

11:45-53
1 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਅਤੇ

ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਧੋਖੇ
ਨਾਲ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ? 2 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਿਕਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਸਹ
ਮੱਤੀ 26:6-13; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8

3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ
ਕੋੜਹ੍ੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਦ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹਮੁੱਲਾ ਜਟਾਮਾਸਂੀ ਦਾ ਖਰਾ
ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੰੂ
ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਹਲ ਿਦੱਤਾ।
4 ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਖਝ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਸ ਅਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 5 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਤਰ
ਿਤੰਨ ਸੋ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ
(ਿਤੰਨ ਸੋ ਦੀਨਾਰ) ਵੀ ਵੱਧ ਨੰੂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੰੂ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗ।ੇ 6 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਇਸ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦੇ
ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 8 ਜੋ
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤਰ ਮਿਲਆ। 9 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਮੱਤੀ 10:14-26; ਲੂਕਾ 22:3-6

10 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾ ਦੇਵੇ। 11ਅਤੇ ਉਹਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਵਾ ਦੇਵੇ।

ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਭੋਜ

ਮੱਤੀ 26:17-25; ਲੂਕਾ 22:7-14;
21-2; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30

12ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਜਾਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ
ਪਸਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੀਏ? 13 ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ।ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਓ।
14 ਅਤੇ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਕਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਖਾਵਾ?ਂ
15ਉਹਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਰਕੀਤਾ ਹੋਇਆਅਤੇ
ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ।ੋ 16ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਿਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।

17 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਇਆ। 18ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖਾਦਂੇ
ਸਨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਫੜਵਾਏਗਾ। 19 ਤਦ
ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
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ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾ?ਂ 20 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਡਬੋਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। 21 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਿਜਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆਜਾਦਂਾ!
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ
ਜੰਮਦਾ।

ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:26-30; ਲੂਕਾ 22:14-20;

1 ਕੁਿਰੰਥੀ 11:23-25
22 ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ

ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ
ਹੈ। 23 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। 24 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਵਹਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ
ਨਾ ਪੀਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾ।ਂ

26 ਫੇਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਨੰੂ ਿਨੱਕਲ ਗਏ।

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਲੂਕਾ 22:31-34;

ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38
27 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ

ਸੱਭੇ ਠਕਰਖਾਓਗੇ ਿਕਉਂਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਨੰੂ ਮਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
28 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ।

29 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਭਾਵੇਂ ਸੱਭੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਗਂਾ!
30ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਰਾਤ ਮੁਰਗੇ ਦੇ

ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ
ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। 31 ਪਰ ਉਹ ਨੇ
ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮਰਨਾ
ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ
ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੋਲੇ।

ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮੱਤੀ 26:36-40; ਲੂਕਾ 22:39-46

32 ਫੇਰ ਉਹ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਐਥੇ ਬੈਠ। 33ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 34 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ
ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। 35ਅਤੇ ਉਹਥੋੜਹ੍ਾ
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭੰੁਜੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਟਲ ਜਾਏ। 36ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,ਅੱਬਾ,
ਹੇ ਿਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹ।ੈ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। 37 ਫੇਰ
ਉਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ, ਤੂੰ
ਸੌਂਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ
ਨਾ ਜਾਗ ਹੋਇਆ? 38 ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਓ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 39 ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 40ਅਤੇ ਫੇਰਆਣ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ। 41ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰ।ੋ ਹੁਣ ਉਹ
ਘੜੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹ।ੈ ਵੇਖੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾਇਆਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 42ਉੱਠ, ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫੜਵਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 26:47-56; ਲੂਕਾ 22:47-53;

ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12
43ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ

ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ ਫੜੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 44 ਉਹ
ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹੀ
ਹ।ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ!
45 ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਚੁੰਿਮਆ। 46ਤਦ ਉਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ। 47ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ
ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 48 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ
ਫੜਹ੍ੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਡਾਕੂ ਵਾਗਂੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਨੰੂ
ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ? 49ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਫਿੜਹ੍ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 50 ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਚੇਲੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 51 ਇੱਕ ਜੁਆਨ
ਿਜਸ ਨੇ ਚਾਦਰਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਿਪੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ। 52 ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ
ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗਾ ਭੱਜ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 26:57-68; ਲੂਕਾ 22:54, 55;
ਯੂਹੰਨਾ 18:13, 14; 19-24

53 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੋਲ
ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
54 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-
ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗਾ। 55 ਤਦ ਮੁੱਖ

ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹੀ
ਭਾਲੀ, ਪਰਨਾ ਲੱਭੀ। 56ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਾ ਸੀ। 57 ਤਦ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ 58ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਢਾਹ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ
ਹੱਥ ਲਾਏ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 59 ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਾ ਸੀ। 60 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਿਵਚਾਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ?
ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?
61 ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ
ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ? 62 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ।
63 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ
ਕੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 64 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਫ਼ਰ ਸੁਿਣਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹ?ੈ ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਿਹਰਾਇਆ।
65ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ! ਅਤੇ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆ।ਂ

ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੱਤੀ 26:69-75; ਲੂਕਾ 22:56-62;

ਯੂਹੰਨਾ 18:15-18, 25-27
66 ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਹੇਠਾਂ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ

ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਆਈ। 67ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਸੇਕਦਾ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ
ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 68 ਪਰ ਉਹ
ਮੁੱਕਰ ਕੇਬੋਿਲਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀ
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ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਡਉੜੀ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ। 69 ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਆਖਣ ਲੱਗੀ,
ਇਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 70 ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ
ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ ਿਕਉਂਜੋ ਤੂੰ ਗਲੀਲੀ
ਹੈਂ। 71 ਪਰ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 72ਅਤੇ ਝੱਟ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ
ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਖੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਗਂ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣ
ਲੱਗਾ।

15
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼

ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਲੂਕਾ 23:1-

5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-38
1 ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
2 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹ।ੈ 3 ਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ
ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਕੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ! 5 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਜੋ ਿਪਲਾਤੁਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੱਤੀ 27:15-26; ਲੂਕਾ 23:13-25;

ਯੂਹੰਨਾ 18:39-19:16
6 ਉਹ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ

ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਬਰੱਬਾ ਨਾਮ

ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਫਸਾਦ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਕੀਤਾ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਲੋਕ
ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਸਤੂਰ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ।ੋ 9 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਦੇਵਾ?ਂ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਖਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨੰੂ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 11 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੰੂ
ਚੁੱਿਕਆ ਜੋ ਉਹ ਬਰੱਬਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਛੱਡ ਦੇਵੇ। 12 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਫਰ
ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ
13ਉਹ ਫੇਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ
ਿਦਓ! 14 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਿਕਉਂ? ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ
ਿਦਓ! 15 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰੱਬਾ
ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ।

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ

ਮੱਤੀ 27:27-31; ਯੂਹੰਨਾ 19:2, 3
16 ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ

ਿਜੱਥੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 17 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਂਗਣੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ
ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ
ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਨਮਸਕਾਰ! 19 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਕਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ
ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। 20 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਬੈਂਗਣੀ ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ।
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ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਲੂਕਾ 23:26-43;

ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27
21ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ੁਸ ਦੇ ਿਪਤਾ

ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਿਪੰਡੋਂ ਆਉਂਿਦਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਵਗਾਰੇ
ਫਿੜਆ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ।
22ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗਲਗਥਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਦਾ
ਅਰਥ “ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ” ਿਲਆਏ। 23ਅਤੇ
ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਗੰਧਰਸ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣ
ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਲਈ। 24 ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਵੰਡਣ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਆਵੇ। 25 ਪਿਹਰ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਸੀ
ਜਦ ਉਨਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
26ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ ਉੱਪਰ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ “ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ”ੈ।
27ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕੂਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 28 ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
ਜੋ ਆਖਦੀ ਹ,ੈ “ਉਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਾਪੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਈ।” 29 ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ
ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, 30 ਵਾਹ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ
ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ!
ਸਲੀਬੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈ।
31ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ,ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ,ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ! 32ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਸਲੀਬੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ! ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਲੂਕਾ 23:44-49;

ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30
33 ਜਦ ਦੁਪਿਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ
ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 34ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਉੱਚੀ

ਅਵਾਜ਼ਨਾਲਬੋਿਲਆ “ਏਲੋਈਏਲੋਈਲਮਾ
ਸਬਕਤਨੀ” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥਇਹ ਹ,ੈ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? 35 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ! 36 ਿਕਸੇ ਨੇ
ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਨੰੂ ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਭੇਂਿਵਆ ਅਤੇ
ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ,
ਭਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ
ਹ?ੈ 37 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 38 ਅਤੇ ਹੈਕਲ
ਦਾ ਪੜਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ
ਿਗਆ। 39ਜਦਉਸਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਇਉਂਸਾਹਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਬੋਿਲਆ,ਇਹਪੁਰਖ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ!

40 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਸਲੋਮੀ ਸੀ। 41 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਲੂਕਾ 23:50-56;

ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42
42 ਜਦ ਸੰਝ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ

ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਸਬਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
43 ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਬੇਧੜਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਲੋਥ ਮੰਗੀ। 44ਪਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਅਚਰਜ਼
ਮੰਿਨਆ ਜੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ
ਕੀ ਉਹ ਨੰੂ ਮਰੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?
45ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਥ ਯੂਸੁਫ਼
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ਨੰੂ ਦੁਆ ਿਦੱਤੀ। 46 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ
ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੋਥ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਵਲੇਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ
ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੇੜਹ੍ ਿਦੱਤਾ। 47 ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ
ਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਵੇਖ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

16
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮੱਤੀ 28:1-8; ਲੂਕਾ 24:1-12;

ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10
1 ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ

ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਸਲੋਮੀ ਨੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਮੁੱਲ
ਲਈਆਂ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਲਣ। 2 ਅਤੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆ।ਂ 3ਅਤੇ
ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਕਬਰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ?ੂ
4ਜਦਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆਜੋ
ਪੱਥਰ ਲਾਭੇਂ ਿਰਿੜਹ੍ਆ ਿਪਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੰੂ ਿਚੱਟਾ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੀ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਈਆ।ਂ 6ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੈਰਾਨ
ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੰੂ ਲੱਭਦੀਆ
ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ
ਹ।ੈ ਲਉ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 7 ਪਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਥੇ
ਵੇਖੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ।
8 ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਨੱਸੀਆਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ
ਸਨ, ਅਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀਆ।ਂ

ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 28:9, 10; ਯੂਹੰਨਾ 20:11-18
9 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੇ ਤੜਕੇ

ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਸਨ,
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 10 ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 11ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।

ਿਯਸੂ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਲੂਕਾ 24:13-35

12ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਣਆਂ ਨੰੂ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ
ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੱਤਾ। 13ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਿਦਆਂ
ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 28:16-20; ਲੂਕਾ 24:36-49;
ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
1:6-8

14ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ
ਨੰੂ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਦਾ
ਉਲਾਭਂਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀ
ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਸਰਬੱਤ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ।ੋ 16 ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਗ,ੇ ਉਹ
ਨਵੀਂਆ-ਂਨਵੀਂਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ, 18ਉਹ
ਸੱਪਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਰ
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ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਵਗੜਗੇਾ। ਉਹ ਿਬਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਲੂਕਾ 24:50-53; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ

1:9-11
19 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ

ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ।
20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
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ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਲੇਖਕ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਝਂਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ

ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਜੰੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲੂਕਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਿਕ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਾਈ
ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੀ-ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ
ਈਸਾਈ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਇਜੰੀਲ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ
ਿਲਿਖਆਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ (ਕੁਲੁ 4:14; 2 ਿਤਮੋ 4:11; ਿਫਲ 24)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਲਗਭਗ 60-80 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਲੂਕਾ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ। ਿਲਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਬੈਤਲਹਮ,
ਗਲੀਲ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਲੂਕਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਨੰੂ

ਸਮਰਿਪਤ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਰ੍ੇਮੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੂਕਾ ਦਾ
ਉਸ ਨੰੂ ਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ (ਲੂਕਾ
1:3) ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ
ਸਬੂਤ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਿਜਸ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੀ (ਲੂਕਾ
5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18)।

ਉਦੇਸ਼
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਲੂਕਾ ਨੇ

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ
ਨੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ

ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ
ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਲੂਕਾ
1:4)। ਲੂਕਾ ਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਈਸਾਈ
ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਂ
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਿਸੱਧ ਮਨੱੁਖ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ— 1:5-2:52

2. ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ — 3:1-
4:13

3. ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ— 4:14-
9:50

4. ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ —
9:51-19:27

5. ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ — 19:28-
24:53

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1 ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਨਾਂ

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਿਲਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2 ਿਜਵੇਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਸਨ। 3 ਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਮੈਂ ਵੀ
ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਲਖਾ।ਂ 4 ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਤੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

5 ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਇਲੀਸਬਤ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀ। 6ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
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ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ। 7 ਉਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਲੀਸਬਤ ਬਾਝਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ।
8ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 9 ਤਦ ਜਾਜਕ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ,
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵ।ੇ
10 ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਤਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 12 ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਿਗਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਿਗਆ।
13 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ
ਹ,ੈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖੀਂ। 14ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼
ਹੋਣਗ।ੇ 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ,ਨਾ ਮਧ ਪੀਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ। 17ਉਹ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਿਗਆ
ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆ ਨੰੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਤਆਰ
ਕਰ।ੇ 18 ਤਦ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹ?ੈ 19 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਿਜਬਰਾਏਲ ਹਾ,ਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ 20 ਵੇਖ
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੂੰ
ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਂਗਾ, ਇਸ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ

ਮੰਿਨਆ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 21 ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। 22 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਜਾਿਣਆਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈਦਰਸ਼ਣ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਿਰਆ
ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 23ਤਾਂ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 24 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ, 25 “ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
26 ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਬਰਾਏਲ

ਦੂਤ ਨੰੂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ 27ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਯੂਸਫ਼
ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਿਰਯਮ ਸੀ। 28ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ
ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ! ਪਰ੍ਭੂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ 29 ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਇਹ
ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ? 30 ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ 31ਅਤੇ ਵੇਖ
ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਦੇਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀ।
32 ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ।
33ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ
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ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 35 ਦੂਤ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। 36ਅਤੇ
ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲੀਸਬਤ, ਿਜਹੜੀ
ਬਾਝਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ
ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ
ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 37 ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਬਚਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
38 ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵ।ੇ ਤਦ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਮਿਰਯਮ ਇਲੀਸਬਤ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
39ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਮਿਰਯਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ

ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇੱਕ
ਨਗਰ ਨੰੂ ਗਈ। 40 ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਸਬਤ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ
ਕੀਤਾ। 41 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ
ਜਦ ਇਲੀਸਬਤ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਉੱਛਲ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। 42ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਧੰਨ
ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। 43 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਿਕਰਪਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ? 44 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪੈਂਿਦਆਂ ਹੀ,
ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉੱਛਲ ਿਪਆ। 45ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆ,ਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਮਿਰਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
46 ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ

ਜਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ 47ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਅਨੰਦ ਹੋਈ, 48 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ”।
ਵੇਖੋ ਤਾ,ਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਧੰਨ

ਆਖਣਗੀਆ,ਂ 49 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 50 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ
ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ 51 ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। 52ਉਸ
ਨੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਿਗਰਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ। 53ਉਸ ਨੇ
ਭੱੁਿਖਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ,
ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
54 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਆਪਣੇ ਰਿਹਮ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਕਰੇ, 55 ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ
ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 56 ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ
57 ਹੁਣ ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 58 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਈ। 59 ਤਦ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਲਕ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 60 ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ
ਰੱਖਾਗਂ।ੇ 61 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬੁਲਾਇਆਜਾਦਂਾ ਹੈ। 62ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਉਸ
ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 63ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਪੱਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ। 64ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਖੁੱਲ
ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 65 ਤਦ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ
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ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ। 66 ਅਤੇ
ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਭਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
67ਤਦਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਵੱਤਰ

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ - 68 ਧੰਨ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 69 ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਸੰਗ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, 70 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ। 71 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ,
72ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ,ੇਅਤੇਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇਮ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ,
73ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, 74 ਜੋ ਉਹ
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ 75 ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। 76 ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ
ਬਾਲਕ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਅਖਵਾਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਚੱਲੇਂਗਾ, 77 ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇਵੇਂ
ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ, 78 ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਮਲੇਗੀ
ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਚਮਕੇਗਾ, 79 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਖ਼ਸ਼।ੇ
80 ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇਆਪਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

2
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
ਮੱਤੀ 1:18-25

1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਕੈਸਰ ਔਗੁਸਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਜਾਣ। 2ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਨਾਮ ਿਲਖਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇ
ਹਾਕਮ ਕੁਰੇਿਨਯੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਲਖਾਉਣ ਲਈ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੰੂ ਗਏ। 4ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਿਗਆ,
ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਿਕ ਆਪਣੀ
ਮੰਗੇਤਰ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖਾਵੇ। 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਮਿਰਯਮਦੇ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 7ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਿਲਆ।

ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੰੂ
ਸੰਦੇਸ਼

8 ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਜੋ
ਰਾਤ ਨੰੂ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ
ਗਏ। 10 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਨਾ ਡਰ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ 11 ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ 12ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇਹ ਿਚੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆਅਤੇ ਖੁਰਲੀ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। 13 ਤਦ ਇੱਕ
ਦਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਉਸ
ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ l 14 ਸਵਰਗ
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ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ
ਖੁਸ਼ ਹ।ੈ 15 ਜਦ ਦੂਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ
ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਦ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਆਉ ਹੁਣ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ
ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖੀਏ,
ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ 16 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ। 17ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਰਗ
ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ। 18 ਅਤੇ
ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੀਆਂਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ। 19 ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਰੱਿਖਆ। 20 ਅਤੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ
ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਅਤੇ ਉਸਤਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ
21 ਜਦ ਅੱਠ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਉਸ ਦੀ

ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ, ਜੋ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਰਪਣ
22 ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਏ। 23 ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। 24 ਅਤੇ
ਉਸ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕਰਨ।

ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ ਗੀਤ
25 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦਾ

ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੀ

ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ
ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ। 27 ਉਹ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 28 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ, 29 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਿਵਿਦਆ ਕਰ, 30 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹ,ੈ 31 ਿਜਸ ਨੰੂ
ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਹ,ੈ 32 ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇਣ
ਲਈ ਜੋਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ। 33 ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਮਾਤਾ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
34 ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 35 ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ।

ਆੱਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
36 ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆੱਨਾ

ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਫ਼ਨੂਏਲ ਦੀ ਧੀ
ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੀ ਸੀ। 37 ਅਤੇ ਉਹ
ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 38 ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਸਨ।
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ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
39 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਗਲੀਲ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ।
40 ਉਹ ਬਾਲਕ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
41 ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ

ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। 42 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਏ। 43 ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ
ਮਗਰੋਂ ਜਦਉਹਮੁੜਨਲੱਗੇ ਤਦ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 44ਪਰਇਹ ਸੋਚ
ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਿਦਨਦਾ ਸਫ਼ਰਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦਉਸ
ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ। 45 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ
ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜੇ।
46ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਿਠਆ,ਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। 47ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਅਤੇ ਸਵਾਲ-
ਜ਼ਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 48ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਿਫਕਰਮੰਦ
ਹੋਏ ਤੈਨੰੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। 49 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹਾ?ਂ
50 ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ। 51 ਤਦ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂਆਇਆਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 52ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਬੁੱਧ, ਕੱਦ ਅਤੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦਾ
ਿਗਆ।

3
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8;

ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28
1 ਫੇਰ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰਾਜ

ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਇਤੂਿਰਯਾ ਅਤੇ ਤਰਖੋਨੀਿਤਸ ਦੇਸ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੁਸਾਿਨਯੁਸ ਅਿਬਲੇਨੇ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ। 2 ਹੱਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਫਾ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੰੂ ਪਹੁੰਿਚਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 4 ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ,ੋ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕਰ”ੋ। 5 ਹਰੇਕ ਘਾਟੀ
ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਬਤ ਅਤੇ
ਿਟੱਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੇਡੇ ਮੇਢੇ
ਅਤੇ ਖੁਰਦਲੇ ਰਸਤੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ, 6ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਵੇਖਣਗ।ੇ 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੰੂ ਜੋ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਕਸ
ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ?” 8 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ
ਯੋਗ ਫਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 9 ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ
ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 10 ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਫੇਰ
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ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 11 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ,
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ।ੇ 12 ਤਦ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
13 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਜੋ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰ।ੋ 14 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ”? ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ
ਕਰ,ੋ ਨਾ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਪਰ
ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰ।ੋ 15 ਜਦ
ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹੋ
ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 16 ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਿਜਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। 17ਉਹ
ਦੀ ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਣਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ
ਪਰ ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੰੂ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। 18 ਫੇਰ ਉਹ
ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
19 ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ
20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ
ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਮੱਤੀ 3:3-17; ਮਰਕੁਸ 1:9-11

21ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਹਟੇ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ
ਿਗਆ 22ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮੱਤੀ 1:1-17

23 ਿਯਸੂ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ
ਸਮਝਦੇ ਸਨਉਹਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਏਲੀ ਦਾ ਸੀ। 24 ਉਹ ਮੱਥਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ
ਦਾ, ਉਹ ਮਲਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਯੰਨਾਈ ਦਾ, ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, 25 ਉਹ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ
ਆਮੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੂਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਲੀ ਦਾ,
ਉਹ ਨੱਗਈ ਦਾ, 26 ਉਹ ਮਾਹਥ ਦਾ, ਉਹ
ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਸੇਕ
ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, 27 ਉਹ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਦਾ, ਉਹ ਰੇਸਹ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ, ਉਹ
ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ, ਉਹ ਨੇਰੀ ਦਾ, 28 ਉਹ
ਮਲਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਸਾਮ ਦਾ,
ਉਹ ਅਲਮੋਦਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਏਰ ਦਾ, 29 ਉਹ
ਯੋਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਰਾਮ
ਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਦਾ, 30 ਉਹ
ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼
ਦਾ, ਉਹ ਯੋਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ,
31 ਉਹ ਮਲਯੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ
ਮੱਤਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ
ਦਾ, 32 ਉਹ ਯੱਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਓਬੇਦ ਦਾ,
ਉਹ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਲਮੋਨ ਦਾ, ਉਹ
ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ, 33 ਉਹ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ, ਉਹ
ਅਰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਰੋਨ ਦਾ, ਉਹ ਫ਼ਰਸ
ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, 34 ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ,
ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ, ਉਹ
ਤਾਰਹ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੋਰ ਦਾ, 35 ਉਹ ਸਰੂਗ
ਦਾ, ਉਹ ਰਊ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਗ ਦਾ, ਉਹ ਏਬਰ
ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਲਹ ਦਾ, 36ਉਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ
ਅਰਪਕਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਨੂਹ ਦਾ,
ਉਹ ਲਾਮਕ ਦਾ, 37ਉਹ ਮਥੂਸਲਹ ਦਾ, ਉਹ
ਹਨਕ ਦਾ, ਉਹ ਯਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਲਲੇਲ
ਦਾ, ਉਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ, 38ਉਹ ਅਨਸ਼ ਦਾ, ਉਹ
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ਸੇਥ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

4
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ
ਮੱਤੀ 4:1-11; ਮਰਕੁਸ 1:12, 13

1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 2 ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਦਨ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 3 ਤਦ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਆਖ ਿਕ
ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 5ਤਾਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾ ਕੇ, 6ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਤੈਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 7ਇਸਲਈਜੇ ਤੂੰ
ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਹੀ ਕਰ। 9 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਐਥੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਡੇਗ ਦੇ”। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ
ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ, 11ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਹੱਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ
ਨੰੂ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ
ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ

ਲੈ। 13 ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਖ ਚੁੱਿਕਆ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਿਰਹਾ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੱਤੀ 4:12-17; ਮਰਕੁਸ 1:14, 15

14 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ
ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 13:53-58; ਮਰਕੁਸ 6:1-6

16 ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ
ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ। 17ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ
ਕੇ ਉਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ -
18ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਵਾ।ਂ

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ
ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ

ਅਤੇ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਾਂ

ਅਤੇ ਦੱਬ-ੇਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਵਾ।ਂ
19ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਾ।ਂ

20 ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ
ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ
ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 22 ਅਤੇ
ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ?
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23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਮੈਨੰੂ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਵੈਦ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਐਥੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰ। 24 ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਰ
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 25 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ
ਿਪਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਸਨ। 26 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਸੈਦਾ
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰਪਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
27ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀਰੀਯਾ ਦਾ, ਿਸਰਫ਼ਨਾਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 28 ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ੋਧ ਨਾਲ
ਭਰ ਗਏ। 29 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ
ਦੀ ਚੋਟੀ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰ ਪਰਨੇ
ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 30ਪਰਉਹਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਮਰਕੁਸ 1:21-28
31 ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
32ਉਹਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ
ਸੀ। 33 ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ,
34 ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ! ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ। ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ। 35 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੱੜਕ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ

ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! ਤਦ ਭੂਤ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਵਚਕਾਰ ਪਟਕ ਕੇ ਿਬਨਾਂ ਸੱਟ ਲਾਏ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 36 ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ
ਹ?ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 37 ਅਤੇ ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਫੈਲ ਗਈ।

ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 8:14-17; ਮਰਕੁਸ 1:29-34
38 ਫੇਰ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ

ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ
ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ। 39ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੰੂ ਿਝੱੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 40 ਿਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।
ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 41 ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਆਖਦੇ ਿਨੱਕਲਗਈਆਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ! ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਹ।ੈ

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:35-39

42ਅਗਲੇ ਿਦਨਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਲੱਭਦੀਆ-ਂਲੱਭਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 43 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਹਾ।ਂ 44 ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
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5
ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 4:18-22; ਮਰਕੁਸ 1:16-20

1 ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ
ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆ,ਂ ਪਰ
ਮਾਛੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ
ਨੰੂ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹਟਾ
ਲੈ ਤਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 4 ਜਦ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਡੂਘੰੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਪਾਓ। 5 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫਿੜਆ ਿਫਰ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਕਿਹਣਨਾਲਜਾਲ਼ਪਾਵਾਗਂਾ। 6ਜਦਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਫੱਟਣ ਲੱਗ।ੇ
7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆ
ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ।ੋ ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਿਕ
ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ 8 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂਜੋ
ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ 9ਐਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ। 10 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਮਛਵਾਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 11 ਤਦ
ਉਹਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਿਲਆਏਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ

ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:1-14; ਮਰਕੁਸ 1:40-45

12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖ
ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਦਾ ਕੋੜਹ੍ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਿਵਖਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਿਜਵੇਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 15ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ
ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ
ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। 16 ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 9:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:1-12

17ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ,
ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। 19 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ
ਅਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਜੀ ਸਣੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮਨੱੁਖਾ
ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 21 ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 22ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ
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ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
23 ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣਾ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ
ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਤੁਰ? 24 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ,
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। 25 ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਆਪਣੇ
ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਚਰਜ਼ ਗੱਲਾਂ
ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ!।

ਲੇਵੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 9:9-13; ਮਰਕੁਸ 2:13-17

27 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਚੂੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।
28 ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 29 ਿਫਰ ਲੇਵੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਦੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਸੀ। 30 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ
ਨਾਲ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ ਹੋ? 31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਰੋਇਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 32 ਮੈਂ
ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਤੋਬਾ
ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਆਇਆ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 9:14-17; ਮਰਕੁਸ 2:18-22

33 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯੂਹੰਨਾ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ
ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 35 ਪਰ
ਉਹ ਿਦਨਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ
ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। 36ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਨਵੇਂ
ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਟਾਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ
ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਟਾਕੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 37 ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ
ਪਾੜ ਕੇ ਆਪ ਵਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ
ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 38ਪਰਨਵੀਂ ਮੈਅ
ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਪੀ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਚੰਗੀ ਹ।ੈ

6
ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੱਤੀ 12:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:23-28

1ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦਂੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 2 ਤਦ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ? 4 ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀਆ,ਂ ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਦੱਤੀਆ?ਂ 5 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਹ।ੈ
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ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 12:9-14; ਮਰਕੁਸ 3:1-6

6 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
7ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 9 ਫੇਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ
ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ
ਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨੀ?। 10 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ”। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ। 11 ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ
ਅਤੇਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ?।

ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਮੱਤੀ 10:1-4; ਮਰਕੁਸ 3:13-19

12ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚਇਹਹੋਇਆ ਿਕਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਲਈਪਹਾੜਉੱਤੇ ਿਗਆਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 13 ਅਤੇ ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਰਸੂਲ ਕਿਹ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਅਰਥਾਤ 14ਸ਼ਮਊਨ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ
15 ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 16 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ
ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ।

ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 4:23-25

17 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਪੱਧਰੇ
ਥਾਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ
ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਿਢਓਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਅਤੇਆਪਿਣਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈਆਏ
ਸਨ। 18 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਦੁੱਖੀ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਇਸਲਈਜੋ
ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 5:1-12

20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ
ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
21ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਭੱੁਖੇ ਹੋ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਏ ਜਾਓਗੇ।
ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੱਸੋਗ।ੇ
22 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖਣਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਗ,ੇ ਮੰਦਾ
ਆਖਣਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢ
ਸੁੱਟਣਗੇ।

23 ਉਸ ਿਦਨ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਉੱਛਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਹੈ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

24 ਪਰ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਧਨਵਾਨ
ਹੋ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲੈ
ਚੁੱਕੇ।

25 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋਏ
ਹੋ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੱੁਖੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਹੋ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਰੋਵੋਗੇ।

26ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਨ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਕੀਤਾ।

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਮੱਤੀ 5:38-48; 7:12

27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰ।ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ।ੋ 28 ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦਉ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ,ਉਨਾਂ ਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।ੋ
29ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੜਤਾ
ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ। 30ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਹ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਮੰਗ।
31 ਅਤੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ।ੋ 32 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ
ਵਿਡਆਈ, ਿਕਉਂਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀਆਪਣੇ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ? 33ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ? 34 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਹੀ ਨੰੂ ਉਧਾਰ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਿਲਆਈ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ
ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। 35ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ।ੋ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ

ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹ।ੈ 36 ਿਦਆਲੂ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਮੱਤੀ 7:1-4

37 ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ
ਨਾ ਠਿਹਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। 38 ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਦੱਬ-ਦੱਬ ਕੇ
ਿਹਲਾ-ਿਹਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁਲਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਮਾਪ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੁੜ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 39 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਕੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਡੱਗਣਗ?ੇ
40ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ
ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਪਰ
ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹ,ੈ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? 42 ਤੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ
ਿਲਆ! ਉਸ ਕੱਖ ਨੰੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਕੱਢ ਿਦਆ?ਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦਾ। ਹੇ ਕਪਟੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੰੂ
ਆਪਣੀਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ
ਕੇ ਤੂੰ ਉਸਕੱਖ ਨੰੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ।

ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਲ
ਮੱਤੀ 7:16-20; 12:33-35

43 ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇ। 44ਹਰੇਕ
ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਿਣਆਂ ਜਾਦਂਾ
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ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ
ਤੋੜਦੇ ਹਨ। 45ਭਲਾ ਮਨੁੱਖਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹੋ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੱੁਖ
ਮੱਤੀ 7:24-27

46 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ “ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ” ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ?ੇ 47 ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਵਰਗਾ
ਹੈ। 48 ਉਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਡੂਘੰੀ ਪੁੱਟ
ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦ ਹੜਹ੍
ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਹਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸਕੀ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 49ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ ਉਹਉਸਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਨੀਂਹ ਿਬਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਲਿਹਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਝੱਟ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ
ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ।

7
ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮੱਤੀ 8:5-13

1 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ
ਿਜਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਰੋਗ ਨਾਲ
ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ।ੇ
4ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲਆਏਅਤੇ ਬੜੀ ਿਨਮਰਤਾ
ਨਾਲਉਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇਆਿਖਆ ਿਕਉਹ

ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰੇਂ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆਹ।ੈ 6 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਘਰ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। 7ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ
ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ। ਿਜਸ
ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ “ਜਾ” ਤਾਂ ਉਹ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾਂ “ਆ” ਤਾਂ ਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ
ਕਿਹੰਦਾਂ ਹਾਂ “ਇਹ ਕਰ”, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
9 ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ
ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! 10ਜੋ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੌਕਰ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ।

ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਜਵਾਉਣਾ
11 ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਯਸੂ

ਨਾਈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇੱਕ
ਮੁਰਦੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਧਵਾ
ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
13 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ। 14ਅਤੇ ਨੇੜੇ
ਆ ਕੇ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਰੁੱਕ ਗਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉੱਠ! 15 ਤਦ ਉਹ ਮੁਰਦਾ
ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪ
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ਿਦੱਤਾ। 16 ਤਦ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਉੱਿਠਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਗਈ।

ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 11:2-19

18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 19 ਤਦ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ
ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਉਡੀਕੀਏ।
20 ਉਹ ਦੋਨ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੰੂ ਉਡੀਕੀਏ? 21 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਸੁਜਾਖਾ ਕੀਤਾ। 22 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦ,ੇ ਕੋੜਹ੍ੀ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦ,ੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। 24 ਜਦ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ?
ਭਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ
ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ? 25 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ
ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਜੋ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਹਣੀ
ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨਦੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
26 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਨਬੀ
ਨੰੂ? ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਬੀ

ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। 27 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਮੈਂਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾ,ਂ

ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ
ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।

28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 29ਜਦਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੱਚਾ ਮੰਿਨਆ। 30 ਪਰ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ। 31 ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ? 32 ਉਹ ਉਨਾਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ।
ਅਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਏ।
33 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। 34ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਂਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ
ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ, ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਮੱਤਰ! 35ਸੋ
ਿਗਆਨਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ
ਠਿਹਿਰਆ!

ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੰੂ
ਮਾਫ਼ੀ

36 ਫੇਰ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ। ਤਦ ਉਹ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠ ਿਗਆ।
37 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਔਰਤ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
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ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਅਤਰਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਤਰ ਲੈ
ਕੇ ਆਈ। 38 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ
ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਤਰ ਮਿਲਆ। 39 ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਜੇਕਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਛੰੂਹਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ
ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਣ ਹ।ੈ
40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਸ਼ਮਊਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹ।ੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ। 41 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ
ਸਨ, ਇੱਕ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ।” 42ਜਦਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਕਰਨਲਈਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ
ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕੌਣ
ਕਰੇਗਾ? 43 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 44 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਔਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ
ਆਇਆਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ
ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ
ਹਨ। 45 ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ
ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। 46 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਪਰਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ
ਨੰੂ ਅਤਰ ਮਿਲਆ ਹੈ। 47ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ
ਸਨ ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰਕਰਦਾ
ਹੈ। 48 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸਔਰਤ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 49ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ

ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ
ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 50 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ
ਤੈਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ।

8
ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਂਾਂ

1ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਿਰਯਮ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ। 3 ਅਤੇ
ਯੋਆਨਾ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੂਜ਼ਾਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 13:1-9; ਮਰਕੁਸ 4:1-9

4ਜਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਨਾਲ ਆਿਖਆ 5 ਿਕਇੱਕ ਬੀਜਣ
ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਬੀਜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ
ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਿਮੱਧੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਗ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ
ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ
ਜੋ ਉੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 7ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਲਆ। 8 ਅਤੇ ਕੁਝ
ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆਅਤੇ ਉੱਗ ਕੇ
ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ
ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ
ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ!

ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੱਤੀ 13:10-17; ਮਰਕੁਸ 4:10-12
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9 ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹ?ੈ 10 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ
ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ

ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮਝਣ।

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ
ਅਰਥ

ਮੱਤੀ 13:18-23; ਮਰਕੁਸ 4:13-20
11 ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ

ਿਕ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 12ਅਤੇ
ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨਆ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ। 13 ਅਤੇ ਜੋ ਪਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਨਾ ਫੜਹ੍ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਪੈਣ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 14ਜੋ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਸਨ,
ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾ,ਂ ਧਨ ਦਾ
ਲੋਭ ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣੇ
ਹੋਏ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15 ਪਰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੰੂ
ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਾਭਂ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਫਲ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ।

ਦੀਵੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮਰਕੁਸ 4:21-25

16 ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਵੇਖਣ। 17ਕੁਝ ਛੁੱਿਪਆਨਹੀਂ
ਜੋ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ
ਨਾ ਹੋਵੇ। 18ਇਸਕਰਕੇਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਿਕਸ

ਤਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ
ਹ।ੈ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮੱਤੀ 12:46-50; ਮਰਕੁਸ 3:31-35

19 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਏ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ
ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 20 ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਿਕ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਤੈਨੰੂ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਇਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ
ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਤੂਫਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:23-27; ਮਰਕੁਸ 4:35-41

22 ਿਫਰਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ,
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀ। 23 ਪਰ ਜਦ
ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆਅਤੇ
ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। 24 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ
ਹਾ!ਂ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂ
ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 25 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ
ਲੱਗ,ੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ
ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ?।

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 8:28-34; ਮਰਕੁਸ 5:1-20
26ਉਹ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ

ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹ।ੈ 27ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ
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ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 28ਅਤੇ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਚੀਕ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ,ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਦੁੱਖ
ਨਾ ਿਦਓ! 29 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ
ਨੰੂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ,ਇਸਲਈਜੋ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ
ਕੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ
ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੰੂ
ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭਜਾਈ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। 30 ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ
ਹੈ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਲਸ਼ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਨ।
31ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੰੂ
ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ!
32 ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ
ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸੂਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ। 33ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜ ਦੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਤੇਜ ਭੱਜ
ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। 34 ਤਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ
ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। 35 ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ,
ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ
ਸੰਭਾਲੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। 36 ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।

37 ਤਦ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ
ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 38 ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ 39 ਜੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 9:18-26; ਮਰਕੁਸ 5:21-43
40 ਜਦ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। 41 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। 42 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੰੂ ਦਬਾਈ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 43 ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹਕੀਮਾਂ ਨੰੂ
ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਉਸ ਨੰੂ
ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। 44 ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਦੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਹਣਾ ਬੰਦ
ਹੋ ਿਗਆ। 45 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਨੰੂ
ਿਕਸ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਹ?ੈ ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਦਆਂ ਨੇਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹ।ੈ 46 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਿਹਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ
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ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ। 47 ਜਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ-ਕੰਬਦੀ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ
ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆਅਤੇ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਇਕਦਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 48 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚਲੀ
ਜਾ। 49ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰਗਈ,ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦ।ੇ
50 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਰੁਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ
ਜਾਵੇਗੀ। 51ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ,
ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂਆਪਣੇ ਨਾਲਅੰਦਰ ਵੜਨ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 52ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ
ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਿਪੱਟਦੇ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਨਾ ਰੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ
ਪਈ ਹੈ। 53 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ
54 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, ਬੇਟੀ, ਉੱਠ! 55 ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ
ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ। 56ਉਸ
ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ,ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਣ।

9
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ
ਮੱਤੀ 10:5-15; ਮਰਕੁਸ 6:7-13

1 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। 2ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ
ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ
ਲਓ, ਨਾ ਲਾਠੀ, ਨਾ ਝਲੋਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ

ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਰੱਖ।ੋ 4 ਿਜਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ
ਹੀ ਤੁਰੋ। 5ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੰੂ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਝਾੜ ਿਦਓ।
6ਤਦਉਹਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ
ਿਫਰੇ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਉਲਝਣ
ਮੱਤੀ 14:1-12; ਮਰਕੁਸ 6:14-29

7 ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 8 ਪਰ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਪਰਗਟ
ਹੋਇਆਅਤੇ ਕਈਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਹਿਲਆਂ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹ।ੈ
9ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਵਢਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ?ਂ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-

44; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
10 ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਬੇਤਸੈਦਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ।
11 ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਜੋ
ਿਬਮਾਰ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। 12 ਜਦ
ਿਦਨ ਢੱਲ਼ਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ
ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਭੀੜ ਨੰੂ ਿਵਦਾ
ਕਰ ਜੋ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ
ਰਿਹਣ ਬਸੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣਅਤੇ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 13ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਓ। ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
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ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਿਲਆਈਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੰਜ
ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ। 14 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਹਾ-ਂ
ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਰ ਕੇ ਿਬਠਾ ਿਦਓ।
15 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੰੂ ਿਬਠਾ
ਿਦੱਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਤਾਹਂ ਸਵਰਗ
ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਿਗਆਜੋ ਲੋਕਾਂ
ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। 17 ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ “ਮਸੀਹ” ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 16:13-20; ਮਰਕੁਸ 8:27-30
18 ਫੇਰ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ

ਿਯਸੂ ਇਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ 19 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ, ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿਹਿਲਆਂ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ। 20 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸੀਹ! 21 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ
ਦੱਿਸਓ!

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 16:21-23; ਮਰਕੁਸ 8:31-33
22ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆਇਹ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ,ਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਦਆ ਜਾਏ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ
ਉੱਠੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ
ਮੱਤੀ 16:24-28; ਮਰਕੁਸ 8:34-

9:1
23 ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜੇ ਕੋਈ

ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। 24 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਬਚਾਵੇਗਾ। 25ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਵੇ ਪਰਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਨੰੂ ਗੁਆਵੇ? 26 ਜੋ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ
ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾl 27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ
ਚੱਖਣਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋਣਾ
ਮੱਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁਸ 9:2-8

28 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਕੁ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪਤਰਸ,
ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੜਹ੍ਆ। 29ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਚੱਟੀ
ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। 30ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਮਨੁੱਖ
ਅਰਥਾਤ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 31 ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 32 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੋਨਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ
ਸਨ, ਵੇਿਖਆ। 33ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਥੇ



ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 9:34 102 ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 9:52

ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ,
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ,ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈਅਤੇ ਇੱਕ
ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ
ਜੋ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 34 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ
ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ
ਡਰ ਗਏ। 35ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ
ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੋ। 36ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ
ਹੀ ਿਯਸੂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਿਸਆ।

ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 17:14-18; ਮਰਕੁਸ 9:14-27
37 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ

ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆ
ਿਮਲੀ। 38ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕਆਦਮੀ
ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕਉਹਮੇਰਾਇੱਕਲੌਤਾ
ਹ।ੈ 39ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਦਮ ਚੀਕਣ ਲੱਗ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗਆ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲਨਾਲਛੱਡਦੀ ਹੈ। 40ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। 41 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਗਂਾ? ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ। 42 ਉਹ ਅਜੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਟਕ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਰੋਿੜਆ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 17:22, 23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32

43 ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥ
ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 44ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 45 ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ?
ਮੱਤੀ 18:1-5; ਮਰਕੁਸ 9:33-37

46 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? 47 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 48 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੰੂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹ।ੈ

ਿਜਹੜਾ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ
ਮਰਕੁਸ 9:39-40

49 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੂਤ
ਨੰੂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ
ਚੱਲਦਾ। 50 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਿਕਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ

51ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ
ਉੱਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। 52ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਦੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
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ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ। 53 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਸੀ। 54ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸੇ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ?ੇ 55ਪਰਉਸ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ। 56 ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੱਤੀ 8:19-22

57ਜਦਉਹਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਗਂਾ। 58 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹਨ ਪਰ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਵੀ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ। 59ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੱਬਾ।ਂ 60 ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ
ਦੱਬਣ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ। 61 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੇ ਚੱਲਾਗਂਾ
ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਆਵਾ।ਂ 62 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਹਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

10
ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ

1ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸੱਤਰ ਹੋਰ
ਮਨੱੁਖ ਵੀ ਠਿਹਰਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਗਰਅਤੇ ਹਰ
ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ-ਦੋ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ। 2 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ

ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ। 3 ਜਾਓ
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਬਿਘਆੜਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਇਸ ਲਈ ਨਾ
ਬਟਆੂ, ਨਾ ਝਲੋਾ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਓ, ਨਾ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰਨਾਮ ਕਰ।ੋ 5ਤੁਸੀਂ
ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਘਰ
ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਮੰਗ।ੋ 6ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ
ਯੋਗ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਵੇਗੀ। 7 ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਉਹ ਦੇਣ, ਖਾਓ ਪੀਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨਾ ਿਫਰੋ। 8ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਦ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਖਾਓ। 9ਅਤੇ
ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਪਰ ਿਜਸ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ 11 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ
ਧੂੜ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ
ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਦਾ
ਹਾਲ ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 11:20-24

13 ਹਾਏ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ! ਹਾਏ ਬੈਤਸੈਦਾ!
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਗਏਹਨਜੇ ਸੂਰਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ
ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
14 ਪਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ
ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਅਤੇ ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼
ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆਜਾਏਂਗਾ! 16ਜੋ ਕੋਈ
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ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੰੂ
ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਤੁਛ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਛ
ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ

ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
17ਉਹ ਸੱਤਰ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ

ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਹਨ! 18ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗਾ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। 19 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਪਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਛੂਆਂ ਨੰੂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾ ਕਰੇਗੀ। 20ਪਰਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਨਾ
ਹੋਵੋ ਿਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 11:25-27; 13:16, 17

21 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ
ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ। ਹਾ,ਂ ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।

22ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। 23ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਧੰਨਉਹਅੱਖਾਂ ਹਨਜੋਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸੁਣਨ ਪਰ
ਨਾ ਸੁਿਣਆ।

ਿਦਆਲੂ ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
25 ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ

ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ
ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਵਾ?ਂ 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਤੂੰ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈਂ? 27 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲਅਤੇਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ
ਿਪਆਰਕਰਅਤੇਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂਆਪਣੇ
ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ। 28 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। 29ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਢਂੀ?
30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘੇਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਅਧਮੋਇਆ
ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 31 ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਿਘਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ
ਿਗਆ। 32ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ
ਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ। 33 ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ।
34 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤਰਸ
ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ
ਮੈਅ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੰੂ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਠਾ ਕੇ
ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਹਮ
ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। 35 ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਦੋ ਦੀਨਾਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਆਿਖਆਜੋ ਇਸਦੀ ਮਹਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ
ਰਹੀਂ,ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ
ਮੁੜ ਆਵਾ,ਂ ਤੇਰਾ ਭਰ ਿਦਆਗਂਾ। 36 ਸੋ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ
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ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਤੈਨੰੂ
ਗੁਆਢਂੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? 37 ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕਰ।

ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ

38 ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਮ
ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉਤਾਿਰਆ। 39 ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਮਕ ਉਸ
ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ।
40 ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਘਬਰਾ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਹ।ੋ
41ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ!
ਮਾਰਥਾ! ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈਂ। 42ਪਰਇੱਕ
ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਖੋਿਹਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 6:9-13

1 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ
ਥਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨੀ ਿਸਖਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਈ ਹ।ੈ 2 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੋ
ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ,
3ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੰੂ ਿਦਓ।
4ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ,ੋ

ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ

ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ।

ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 7:7-11

5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਹ,ੇ ਿਮਤੱਰ ਮੈਨੰੂ ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ
ਉਧਾਰ ਦ।ੇ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ
ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7ਅਤੇ ਉਹਅੰਦਰੋਂ
ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੰੂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 8ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ
ਉਸ ਦੀ ਿਜੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ
ਦੇਵੇਗਾ। 9ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਭੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈਖੋਿਲਆਜਾਵੇਗਾ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ
ਿਜਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ
ਖੋਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 11 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਪ
ਦੇਵੇਗਾ? 12ਜੇਕਰ ਅੰਡਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਬੱਛੂ ਦੇਵੇਗਾ? 13 ਜਦੋਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ!।
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ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ
ਮੱਤੀ 12:22-30; ਮਰਕੁਸ 3:20-27

14 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਭੂਤ ਨੰੂ
ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਭੂਤ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 15 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ
ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹ।ੈ 16 ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪਰਖਣ ਲਈਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸ
ਤੋਂ ਮੰਿਗਆ। 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਉੱਜੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। 18ਇਸਲਈਜੇਕਰਸ਼ੈਤਾਨਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ
ਹਾ।ਂ 19 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ?
ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ
ਹੋਣਗ।ੇ 20ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ
ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਜਦ
ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਦਮੀ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਚਆਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 22ਪਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਣ
ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹਿਥਆਰ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ,
ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱੁਟ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। 23 ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
ਮੱਤੀ 12:43-45

24ਪਰਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧਆਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ

ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ,
ਵਾਪਸ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 25 ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ
ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 26 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 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧੰਨ ਕੌਣ ਹ?ੈ
27ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੁੰਘਾਇਆ ਹੈ! 28 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਚੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੱਤੀ 12:38-42

29 ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਿਰਆਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਠਿਹਰੇਗਾ। 31 ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਨਆਂ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
32 ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ
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ਕੀਤੀਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਮੱਤੀ 5:15; 6:22, 23

33 ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ
ਚਾਨਣ ਿਮਲੇ। 34 ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ
ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। 35ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹ
ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਦਲ
ਜਾਵੇ। 36ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹਨੇਰਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਦੀਵਾਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਚਾਨਣ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40

37 ਜਦ ਿਯਸੂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਤਦ
ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ। 38ਉਸ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ
ਹੋਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤ।ੇ
39 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਲੋਕ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਆਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਹੇ ਮੂਰਖੋ,
ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ
ਬਣਾਇਆ ਭਲਾ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? 41 ਅੰਦਰਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 42 ਪਰ
ਹੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਦੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰਮਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਸਾਗ ਪਾਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ।
43 ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹ।ੋ 44 ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕਬਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੋਕੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਹਨ। 45 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। 46 ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਸ ਭਾਰ
ਨੰੂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 47ਹਾਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।
48 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 49ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ
50 ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ
ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਿਲਆਜਾਵੇਗਾ। 51ਹਾਬਲਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 52 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੜੇ ਅਤੇ
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ਸਗੋਂ ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ।
53 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ 54 ਅਤੇ
ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਫੜਨ।

12
ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਮੱਤੀ 10:26

1 ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਿਕ
ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਪਟ ਹੈ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। 2 ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਕੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ।
3ਇਸਲਈਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ
ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਨਾਂ
ਿਵੱਚਆਿਖਆਹੈ ਸੋ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰੀਏ?
ਮੱਤੀ 10:28-31

4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਮਾਰਨ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰ।ੋ 6 ਭਲਾ, ਦੋ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜ
ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਵਕਦੀਆ?ਂ ਪਰ ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ
ਨਹੀਂ। 7ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 10:32, 33; 12:32; 10:19,
20

8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਮੰਨੇਗਾ। 9 ਪਰ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 10ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਜੋ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਜਾ ਕੀ ਆਖੀਏ?
12 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੀਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਧਨੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
13 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,

ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵ।ੇ 14ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਿਕਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਿਨਆਈਂ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹ?ੈ 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਨਵਾਨ
ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੋਈ। 17ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਜਮਹ੍ਾ ਰੱਖਾ?ਂ
18 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਿਠਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਗਂਾ।
19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਆਖਾਗਂਾ,
ਹੇ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਧਨ ਜਮਾਂ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮਨਾ, ਖਾ ਪੀ
ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰ। 20 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ



ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:21 109 ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:41

ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ 21 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ
ਮੱਤੀ 6:25-34

22 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਗਂ,ੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਹਨਾਗਂ।ੇ
23 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਹੈ। 24 ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ,ੋ ਉਹ
ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਖੇਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਤਮ ਹੋ! 25 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ? 26 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ
ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ 27 ਸੋਸਨ
ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦ,ੇ
ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ
ਸ਼ੌਕਤ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
28ਜਦਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀਘਾਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ
ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਝਕੋੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ ਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਉਹ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ
ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ! 29 ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕੀ ਖਾਵਾਗਂ,ੇ ਕੀ
ਪੀਵਾਗਂ?ੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ 30 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਵੀਇਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 31ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜਦੀ ਖੋਜਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂਇਹਵਸਤੂਆਂ
ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਸਵਰਗੀ ਧਨ
ਮੱਤੀ 6:19-21

32ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁਡੰ, ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇ। 33 ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ
ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਬਟਏੂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਘੱਟਦਾ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ
ਕੀੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 35ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ
ਬਲਦੇ ਰਿਹਣ।

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
36ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ

ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਕਦ ਮੁੜਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ
ਖੜਕਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਖੋਲਣ। 37 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਿਦਆਂ ਪਾਵੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਲੱਕ
ਬੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਬਠਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
38 ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਤੀਸਰੇ
ਪਿਹਰ ਨੰੂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ
ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ। 39 ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ
ਚੋਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਦੰਦਾ। 40 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਖਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾਸ
ਮੱਤੀ 24:45-51

41 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਸਾਨੰੂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
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ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ? 42ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ
ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ-ਂ
ਚਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਭੋਜਣ ਦੇਵੇ? 43 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕਜਦਆਵੇਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇ। 44 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।
45 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਖੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
46 ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਟੁੱਕੜ-ੇਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 47 ਉਹ ਨੌਕਰ
ਿਜਹੜਾਆਪਣੇ ਮਾਲਕਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ
ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ। 48 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ
ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਂਿਪਆਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮੰਗਣਗ।ੇ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਚੰਨ
ਮੱਤੀ 10:34-36

49 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ
ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ! 50 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਔਖਾ ਰਹਾਗਂਾ! 51ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ
ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ ਪਾਉਣ।
52 ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ
ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਤੰਨ ਦੋ ਦੇ
ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। 53 ਉਹ

ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਾਂ
ਧੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਸੱਸ
ਆਪਣੀ ਨੰੂਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਸੱਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਚੰਨ
ਮੱਤੀ 16:2, 3

54 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜਦ
ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਛੇਤੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। 55ਅਤੇ ਜਦ ਦੱਖਣ
ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 56 ਹੇ
ਕਪਟੀਓ! ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਚੰਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?

ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ
ਮੱਤੀ 5:25, 26

57 ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ
ਿਵਚਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 58 ਜਦ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ
ਕਰ।ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਹਾਕਮ ਦੇ
ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੰੂ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਤੈਨੰੂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇ। 59ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ
ਨਾ ਛੱੁਟੇਂਗਾ।

13
ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਸ ਹੋਵੋ

1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਦੱਸਣਲੱਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ। 2 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਸਭਨਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ? 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
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ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਜਾ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸਲੋਆਮ
ਦਾ ਬੁਰਜ ਿਡੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ
ਸਨ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸਨ? 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਿਗਆਹੋਇਆਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਆਇਆਪਰ
ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਫਲ ਲੈਣ ਨੰੂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਟ।ਇਹ
ਕਦ ਤੱਕ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਗਾ?
8ਪਰਉਸ ਨੇਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,ਸੁਆਮੀ
ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਲ ਪੁਟਾਗਂਾਂ ਅਤੇ
ਖਾਦ ਪਾਵਾਗਂਾ। 9 ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਫਲ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਢਾ ਦੇਣਾ।

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

10 ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 11ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਿਸੱਧੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈਂ।
13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 14 ਪਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਿਗਆਈ ਿਦੱਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ
ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਭਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਛੇ ਿਦਨ ਹਨ

ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ। 15ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਿਕ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਕੋਈਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ
ਗਧੇ ਨੰੂ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਦਂਾ? 16 ਫੇਰ ਭਲਾ, ਇਹ
ਔਰਤ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਬੰਨ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ?
17ਜਦਉਹਇਹਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਭੀੜ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਨੰਦ ਹੋਈ।

ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 13:31; ਮਰਕੁਸ 4:30-32

18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰਾ?ਂ
19 ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਬੀਿਜਆਅਤੇ ਉਹਉੱਿਗਆਅਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ।

ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 13:33

20 ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ?ਂ
21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਿਤੰਨ
ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਗੁਿਨਆਂ ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਟਾ
ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਭੀੜਾ ਫਾਟਕ
ਮੱਤੀ 7:13, 14; 21-23

22 ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੋਂ
ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡੋਂ ਿਪੰਡ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਤਦ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਹਨ? 24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
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ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ
ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਬਹੁਤੇ ਵੜਨ ਨੰੂ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਵੜ ਨਾ
ਸਕਣਗੇ। 25ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਹ੍ਕਾਉਣ
ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ! ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। 26ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 27 ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੇ ਸਭ ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ! 28ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ
ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਤੇਆਪਣੇਆਪ
ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ! 29 ਅਤੇ
ਲੋਕ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ
ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਣਗੇ। 30 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ
ਿਪਛਲੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ
ਹਨ ਿਪਛਲੇ ਹੋਣਗ।ੇ

ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
31ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ

ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ।ੈ 32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ
ਕੇ ਉਸ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਕਹੋ ਜੋ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ
ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 33 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਿਫਰਦਾ ਰਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਮੱਤੀ 23:37-39

34 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਤੂੰ ਜੋ
ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ

ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਥਰਾਉ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਿਹਆਜੋ ਤੇਰੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ।
35 ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ
ਛੱਿਡਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਨਾਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!।

14
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਯਸੂ

1 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ
ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
2ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਜਲੋਧਰੀ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ। 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਭਲਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ
ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? 4 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਗਧਾ
ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ।
6 ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ
ਸਕੇ।

ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ
7 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮਿਹਮਾਨ ਿਕਸ

ਤਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ
8 ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। 9 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ
ਕੇ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਜਗਹ੍ਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰ ਬੈਠਣਾ
ਪਵੇ। 10 ਪਰ ਜਦ ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਇਆ ਜਾਵੇ
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ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਛੇ ਬੈਠ, ਫੇਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਆਵੇ ਤਦ ਤੈਨੰੂ ਆਖੇ,
“ਿਮੱਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ” ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਤੇਰਾਆਦਰਹੋਵੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਿਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ
ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਮੱਤਰਾ,ਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਭਾਈਆ,ਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਕਾਂ
ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਗੁਆਢਂੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਲਾ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਵੀ
ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
13 ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲਾ,ਂ
ਟੁੰਿਡਆ,ਂ ਲੰਗਿੜਆ,ਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾ।
14 ਅਤੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ
ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੈਨੰੂ ਧਰਮੀਆਂ
ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 22:1-10

15 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। 16 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬੁਲਾਇਆ। 17ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਆਖੇ ਿਕ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ 18 ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭੇ ਇੱਕ
ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਹਲੇ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 19ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 20ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਆਿਖਆ,
ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 21 ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆ।ਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜਲਦੀ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾ,ਂ ਟੁੰਿਡਆ,ਂਅੰਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਲੰਗਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆ।
22 ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
23 ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਬੰਿਨਆ ਵੱਲ ਜਾ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੇ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ
ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੱਤੀ 10:37, 38

25 ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
26 ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ, ਬਾਲ ਬੱਿਚਆ,ਂ
ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 27 ਜੋ
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ
ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। 28 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਧਨ
ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? 29 ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 30 ਿਕ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰਾ
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ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ! 31 ਜਾਂ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ
ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾ
ਕਰ,ੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਵੀਹਹਜ਼ਾਰਸੈਿਨਕਨਾਲਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ? 32 ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ
ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ
ਕੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹ।ੈ
33 ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਾ ਿਤਆਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਬੇਸੁਆਦ ਨਮਕ
ਮੱਤੀ 5:13; ਮਰਕੁਸ 9:50

34 ਲੂਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ
ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ? 35 ਉਹ ਨਾ ਖੇਤ, ਨਾ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ।

15
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 18:12-14

1ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ,
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਸਨ। 2 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦਂਾ ਹੈ! 3 ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਨਿੜਨੰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਵੇ ਜਦਤੱਕਉਹਉਸ ਨੰੂ ਨਾਲੱਭੇ? 5ਅਤੇ
ਜਦ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਪਿਣਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
6 ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਗੁਆਢਂੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ

ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨਿੜਨੰਿਵਆਂ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
8ਜਾਂ ਿਕਹੜੀਔਰਤਹੈ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲਦੱਸ

ਿਸੱਕੇ ਹੋਣਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾਗੁਆਚਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਹ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼
ਸਫ਼ਾਈਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਤਨਨਾਲਲੱਭਦੀ
ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭੇ? 9 ਅਤੇ
ਜਦ ਲੱਭ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਗੁਆਢਂਣਾ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਿਕਉਂਜੋ ਮੈਂਆਪਣਾ
ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਸੱਕਾ ਲੱਭ ਿਲਆ
ਹ।ੈ 10ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ
ਹ।ੈ

ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
11 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕਇੱਕਆਦਮੀ

ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 12ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ
ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਦੇ
ਿਦਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ
ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ। 13 ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੰੂ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਧਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦ
ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 15ਤਦਉਹਉਸਦੇਸ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੂਰਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 16 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਛੱਲਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਰ ਖਾਦਂੇ
ਸਨ,ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ
ਉਸ ਨੇਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ
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ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾ।ਂ
18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਾਗਂਾ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 19 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾ।ਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। 20 ਸੋ
ਉਹਉੱਠ ਕੇਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆਪਰ
ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਗਆਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂਗਲੇ ਲਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੰਿਮਆ। 21 ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾ।ਂ 22 ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ
ਪਿਹਨਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਠੀ
ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। 23 ਅਤੇ ਪਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਿਲਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। 24 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਜੀ ਿਪਆ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 25 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀਅਤੇ ਜਦਉਹਵਾਪਸਆਣ ਕੇ
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ
ਅਤੇ ਨੱਚਣਦੀਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। 26ਤਦਇੱਕ
ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ
ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? 27 ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਦੱਿਸਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ
ਕੱਿਟਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਭਲਾ
ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। 28ਇਹਸੁਣ ਕੇ ਉਹਗੁੱਸੇ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ
ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਾਹਰਆ ਕੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। 29 ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਐਨੇ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ
ਕਰਾ।ਂ 30 ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ
ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ
ਵੇਸਵਾਵਂਾ ਉੱਤੇ ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਿਟਆ।
31 ਪਰ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ
ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ
ਹੀ ਹੈ। 32 ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ
ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਿਪਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ
ਿਪਆ ਹੈ।

16
ਚਲਾਕ ਭੰਡਾਰੀ

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰਾ
ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਤਦ ਉਸ ਧਨਵਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾ?ਂ ਆਪਣੇ
ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ
ਨੰੂ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। 3 ਉਸ
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ੋਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੀ
ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ
ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਸਮਝ
ਿਗਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆਜਾਵਂਾਂ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂਆਪਿਣਆਂਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ
ਕਰਨ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਕੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ? 6 ਉਸ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੌ ਮਣ ਤੇਲ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਬੈਠ
ਕੇ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਹ ਮਣ ਿਲਖ। 7 ਿਫਰ ਦੂਜੇ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕੰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਸੌ ਮਣ ਕਣਕ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ
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ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਅਤੇ
ਅੱਸੀ ਮਣ ਿਲਖ। 8 ਤਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ
ਬੇਈਮਾਨ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਿਕਉਂਜੋ ਇਸਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਕ ਹਨ।
9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦੇ
ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਓ
ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਦਂਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਡਿੇਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। 10 ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਤੋਂ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। 11 ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ
ਧਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ
ਧਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ?। 12 ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਧਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੇਵੇਗਾ? 13 ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼
ਮੱਤੀ 11:12, 13; 5:31, 32;

ਮਰਕੁਸ 10:11, 12
14 ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 15 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੋ ਿਜਹੜੇ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣੀ ਹੈ। 16 ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਤੱਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ ਹ।ੈ 17ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਬੰਦੀ ਦੇ ਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਨ ਹ।ੈ

18 ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਤਆਗ
ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਤੀ ਦੀ ਿਤਆਗੀ
ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਵਆਹੇ ਉਹ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
19 ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ

ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਮਲਮਲ ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨਦਾ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਜੋ ਟੁੱਕੜੇ ਉਸ
ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਿੜਆਂ
ਨੰੂ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। 22ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ
ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਿਰਆ
ਅਤੇ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। 24 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ
ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ
ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੜਫ਼ਦਾ
ਹਾ!ਂ 25 ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ
ਿਵੱਚਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈਂ। 26ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ
ਪਈਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਐਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਨਾ
ਉਧਰੋਂ ਕੋਈਸਾਡੇ ਕੋਲਇਸਪਾਸੇਆਸਕੇ।
27 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਤਦ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ
ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। 28 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ
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ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। 29ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਨਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। 30ਉਸ
ਨੇਆਿਖਆ, ਨਾ ਜੀ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗ।ੇ 31 ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗ।ੇ

17
ਠਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ
ਮੱਤੀ 18:6-22; ਮਰਕੁਸ 9:42

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਠਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ! 2 ਉਹ ਜੋ ਇਨਾਂ
ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਲਈਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਚੱਕੀ
ਦਾ ਪੁੜ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ।
3 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ। 4 ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਤ
ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹ,ੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ
5 ਤਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਸਾਡਾ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ। 6 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਨੰੂ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਜੋ ਉੱਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ।

ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
7ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ

ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ

ਨੰੂ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੈਠ?
8 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਿਕ ਕੁਝ
ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ
ਖਾਵੀਂ ਪੀਵੀਂ? 9ਭਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤ?ੇ 10ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰ
ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਿਚਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ
ਕੀਤਾ।

ਦਸ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
11ਜਦ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆਜਾਦਂਾ

ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਿਘਆ। 12 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਵੜਿਦਆਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਸ ਕੋੜਹ੍ੀ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। 13ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ! 14 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਜਾਦਂ-ੇਜਾਦਂੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 15 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾ,ਂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ
ਆਇਆ। 16 ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕਭਲਾ,ਦਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ?
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? 18ਇਸ ਇਕੱਲੇ
ਨੰੂ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਿੜਆ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰਦਾ? 19 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ
20ਜਦਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
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ਪਰ੍ਗਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 21ਅਤੇ
ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ
ਉੱਥੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 22 ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ।
23ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹਣਗੇ, ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਮਗਰਨਾਲੱਗਣਾ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਿਬਜਲੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 25ਪਰ
ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ। 26 ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨੂਹ
ਨਬੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਿੜਹ੍ਆ,ਉਹਖਾਦਂ-ੇ
ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 28 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਲੋਕ ਖਾਦਂ-ੇਪੀਂਦ,ੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ,
ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। 29ਅਤੇ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਬਰਸੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 30 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ
ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਮੁੜ।ੇ 32 ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ
33 ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਗੁਆਵੇ ਸੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੇਗਾ।
34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋ
ਜਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗ,ੇਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
35ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 36 ਦੋ ਜਣੇ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗ,ੇ ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 37 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ
ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਿਜੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿਗਰਝਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

18
ਕੁਧਰਮੀ ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ

ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
1 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਵੱਚ

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣਲੱਗਾ ਿਕ ਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। 2 ਿਕਸੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। 3ਅਤੇ ਉਸੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਦਹ।
4ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇਉਸ ਿਵਧਵਾ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪਰ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 5 ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਵਧਵਾ ਮੈਨੰੂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਿਦਆਗਂਾ, ਇਹ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਤੰਗ
ਕਰ।ੇ 6 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਿਕ ਇਹ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 7 ਫੇਰ
ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ
ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ?ੇ 8 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਵੇਗਾ?।



ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 18:9 119 ਲੂਕਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 18:30

ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

9ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਵੀ ਿਦੱਤਾ, 10 ਿਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ,ਇੱਕ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
11 ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਖੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਸਿਰਆਂ
ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਿਵਭਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾ!ਂ 12 ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 13 ਪਰ
ਉਸ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ! 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਮੱਤੀ 19:13-15; ਮਰਕੁਸ 10:13-

16
15 ਿਫਰ ਲੋਕਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਯਸੂ

ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਝੜਿਕਆ। 16ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਛੋਿਟਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾ
ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ। 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਗੇਾ।

ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮੱਤੀ 19:16-30; ਮਰਕੁਸ 10:17-

31

18ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਕੇਆਿਖਆ, ਉੱਤਮਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ
ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾ?ਂ
19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਉੱਤਮ
ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 20 ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ
ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ
ਦ,ੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।
21 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ
ਕਮੀ ਹੈ।ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੰੂ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਿਮਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। 23 ਪਰ ਉਹ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। 24 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਹਨ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ! 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ
ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਵੜਨਾ, ਧਨਵਾਨ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲੋਂ
ਸੌਖਾ ਹੈ। 26ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ
ਿਫਰ ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 27 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾ।ਂ 29 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ
ਘਰ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾਵਾ,ਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬਾਲ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ
ਛੱਿਡਆ ਹੈ, 30 ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਨਾ ਪਾਵੇ l
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ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-
34

31 ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
32 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁੱਿਕਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 33ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ,
ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 34 ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਿਝਆਅਤੇ ਇਹਗੱਲ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ
ਨਾ ਸਕੇ।

ਅੰਨੇ ਿਭਖਾਰੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 20:29-34; ਮਰਕੁਸ 10:46-

52
35 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ

ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ
ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ।
36ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ
ਹ।ੈ 38 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ।ੋ
39 ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ
ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!ੋ 40 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, 41 ਤੂੰ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾ?ਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾ!ਂ
42 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ

ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
43ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰਦਾ ਹੋਇਆਉਸ
ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।

19
ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੱਕੀ

1 ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 2 ਵੇਖੋ ਜ਼ੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ
ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਸੀ। 4 ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ
ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। 5 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜਗਾ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਠਿਹਰਣਾ
ਹ।ੈ 6ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰਆਇਆਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ
ਿਗਆ। 7 ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ
ਠਿਹਿਰਆ ਹੈ। 8 ਤਦ ਜ਼ੱਕੀ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੋੜ
ਿਦਆਗਂਾ। 9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂਆਿਖਆ,ਅੱਜ
ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਹ
ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਲੱਭਣ
ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਆਇਆ ਹੈ।

ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 25:14-30

11 ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਮਝੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 12ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
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ਿਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਗਆ,
ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ
ਆਵੇ। 13ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ ਦਸ ਨੌਕਰਾਂ
ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਰੁਿਪਆਂ ਨਾਲ
ਵਪਾਰ ਕਰ।ੋ 14ਪਰਉਸਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰ।ੇ 15ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹ।ੈ
16ਤਦ ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ
ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ। 17 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਤੂੰ ਦਸਾਂ
ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖ। 18ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ
ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ। 19 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾਸ
ਨੰੂ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨਗਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖ। 20ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਆਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਛੱਿਡਆ ਹੈ। 21 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ
ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ
ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ
ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। 22 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ! ਤੇਰੇ ਹੀ
ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ
ਮੈਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ
ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਫੇਰ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂਨਾ ਰੱਖੇ,

ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ
ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? 24ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨਆਿਖਆ,
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ,
ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਉ। 25 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ। 26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆਜਾਵੇਗਾ।
27 ਮੇਰੇ ਇਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ
ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਟ!ੋ

ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11;
ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19

28ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ
ਜਾਿਂਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾਦਂਾ
ਸੀ। 29ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ
ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਭੇਿਜਆ 30 ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਲ
ਿਲਆਓ। 31ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 32ਸੋ
ਿਜਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਵੇਿਖਆ। 33ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
ਖੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹ?ੋ 34 ਫੇਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ
ਹ।ੈ 35 ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ
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ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 36 ਿਜਸ
ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਉਂਦੇ
ਸਨ। 37ਅਤੇ ਜਦਉਹਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈਤੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਅਨੰਦ
ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ
38 ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! 39 ਤਦ
ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਕੰਿਨਆਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱਪ
ਕਰਾ! 40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
41 ਜਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ

ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ 42ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਲੱੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 43 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ
ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਬਣਗ,ੇ
44ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਤੈਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਨਾ
ਜਾਿਣਆ। 45 ਿਫਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ
ਲੱਗਾ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12-17; ਮਰਕੁਸ 11:15-

19; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22
46ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਲਿਖਆਹੈ ਿਕ

ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 47 ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ। 48ਪਰ ਇਹ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਸਨ।

20
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 21:23-27; ਮਰਕੁਸ 11:27-

33
1 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ

ਹੈਕਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੜਹ੍ ਆਏ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ? 3 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ। 4 ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਵੱਲੋਂ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਨੰੂ ਕਹੇਗਾ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? 6 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਨੰੂ ਪਥਰਾਓ
ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕੱਥੋਂ
ਸੀ। 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਿਕਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਮੱਤੀ 21:33-46; ਮਰਕੁਸ 12:1-12

9 ਤਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ
ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਕਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਤ
ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ
ਦੇਣ, ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ
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ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 11 ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। 12 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜਾਗਾ,ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। 14 ਪਰ ਜਦ ਮਾਲੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆਤਾਂਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ
ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵਾਿਰਸ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਹੁਣ
ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
16 ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ!ੇ 17 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਫਰ ਉਹ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ

ਰੱਿਦਆ,
ਉਹ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

18 ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ
ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨੰੂ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ।

ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 22:15-22; ਮਰਕੁਸ 12:13-

17
19 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ

ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 20 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਫੜਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਸ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ

ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ
ਹ।ੋ 22 ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੰੂ ਯੋਗ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ? 23ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ
ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ 24 ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ
ਿਸੱਕਾ ਿਵਖਾਉ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਦੀ ਮੂਰਤ
ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਕੈਸਰ
ਦੀ। 25 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਦਉ। 26ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹ
ਗਏ।

ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮੱਤੀ 22:23-33

27 ਤਦ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, 28ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਵੰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰ।ੇ 29 ਸੋ
ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਭਰਾ ਿਵਆਹਕਰ
ਕੇ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਮਰ ਿਗਆ। 30ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ
ਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਲਆ।
31 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬੇ-ਔਲਾਦ
ਮਰ ਗਏ। 32ਇਸ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ
ਗਈ। 33 ਸੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਨੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ
ਸੀ? 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਿਵਆਹੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 35 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਜੁੱਗ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਿਗਣੇ ਜਾਦਂ,ੇ ਉਹ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ
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ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
37 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜੀ ਦੀ ਕਥਾ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 38 ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।
39 ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਹ।ੈ 40 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ ਜੋ
ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ।

ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ?ੈ
ਮੱਤੀ 22:41-46; ਮਰਕੁਸ 12:35-

37
41 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਸੀਹ

ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ?
42 ਿਕਉਂਜੋ ਦਾਊਦਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਆਪੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ,
43ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ

ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ
ਦੇਵਾ।ਂ

44ਸੋ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ
ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40

45 ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
46 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ
ਲੰਮੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਿਫਰਨਾ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 47 ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਖਾਵੇ
ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ l

21
ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਦਾਨ
ਮਰਕੁਸ 12:41-44

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ। 2ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ
ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ
ਪਾਈਆ।ਂ 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ
ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨਪਾਇਆਪਰਇਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ।

ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:1-2; ਮਰਕੁਸ 13:1, 2

5 ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ
ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ। 6 ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਦਨਆਉਣਗੇ ਿਜਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਡਿੇਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮੱਤੀ 24:3-14; ਮਰਕੁਸ 13:3-13

7 ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਫਰ
ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਿਚੰਨ ਹ,ੈ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆ?ਂ 8 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਓ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇਆਉਣਗੇ ਜੋ ‘ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾ’ਂਅਤੇ ‘ਉਹ
ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ’ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਨਾਲੱਗਣਾ।
9ਪਰਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ
ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਹੀ ਹਨ ਪਰਅੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।” 10ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰੇਗੀ।

11 ਅਤੇ ਥਾ-ਂਥਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ
ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
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ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
12 ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗ।ੇ
13 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਠਾਣ ਲਵੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਗਂ।ੇ
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੋਲ
ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾ ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਣਗੇ। 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੜਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। 17ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖਣਗੇ। 18 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਵੀ ਵਾਲ਼ ਿਵੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਆਪਣੇ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ
ਬਚਾਓਗੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:15-21; ਮਰਕੁਸ 13:14-

19
20 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਫ਼ੌਜਾਂ

ਨਾਲ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ
ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹ।ੈ
21 ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸੋ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਦਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਸਭ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣ। 23 ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ
ੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ

ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਭ

ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ
ਹੋਣ।

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 24:29-31; ਮਰਕੁਸ 13:14-

27
25 ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ

ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ
ਗਰਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ
ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਤੋਂ
ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਡਲੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 27 ਤਦ ਲੋਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। 28ਜਦ
ਇਹਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਲੱਗਣਤਾਂਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਓ,ਇਸਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹ।ੈ”

ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੱਤੀ 24:32-35; ਮਰਕੁਸ 13:28-

31
29 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ

ਿਕਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਵੇਖੋ। 30 ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 31ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਨੇੜੇ ਹੈ। 32 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾਅੰਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33ਅਕਾਸ਼ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ
ਨਾ ਟਲਣਗ।ੇ

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮੱਤੀ 24:36-44; ਮਰਕੁਸ 13:32-

37
34 ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ
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ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨ ਿਕਤੇ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਦਨ ਫੰਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ
ਆ ਪਵੇ! 35 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ।
36 ਪਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਚ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਸਕੋ।

37ਉਹ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 38 ਅਤੇ ਸਭ
ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਤੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

22
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1, 2;

ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53
1 ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ

ਪਸਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਿਜਆ। 2ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਨ
ਮਾਰੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਮੱਤੀ 26:14; ਮਰਕੁਸ 14:10, 11

3 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੂਦਾ ਿਵੱਚ ਸਮਾਇਆ,
ਿਜਹੜਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਕਰਕੇ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਫੜਹ੍ਵਾ ਦੇਵੇ। 5 ਉਹ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ
ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 6 ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਵਾਏ।

ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਭੋਜ

ਮੱਤੀ 26:17-25; ਮਰਕੁਸ 14:12-
21; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30

7ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਦਨਆਇਆ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
8ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈਪਸਾਹ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। 9ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ? 10 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਵੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ
ਚੁੱਿਕਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਿਜਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰਜਾਇਓ। 11ਅਤੇ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੈਨੰੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਮੇਤ
ਪਸਾਹ ਖਾਵਾ?ਂ 12 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਚੁਬਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ।ੋ 13ਸੋ ਉਨਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ।

ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:26-30; ਮਰਕੁਸ 14:22-

26; 1 ਕੁਿਰੰਥੀ 11:23-25
14 ਜਦ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਿਯਸੂ

ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬੈਠਾ। 15ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ
ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਹ ਪਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾ।ਂ 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਵਾਗਂਾ। 17ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,ਇਸ
ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਉ। 18 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਦਾਖ਼ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਗਂਾ ਜਦ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। 19 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹ,ੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ
ਕਰ।ੋ 20ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ
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ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਪਆਲਾ
ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। 21 ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ
ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼
ਉੱਤੇ ਹੈ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ!ੈ 23 ਤਦ
ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ
24 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਵੀ ਹੋਈ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਂਾ
ਹ?ੈ 25 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮਦਦਗਾਰ
ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡਾ
ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ
ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। 27 ਿਕਉਂਿਕ
ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ
ਹਾ।ਂ 28 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹ।ੇ
29 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈਇੱਕ
ਰਾਜ ਠਿਹਰਾਇਆਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ 30ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗੇ।

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-

31; ਯੂਹੰਨਾ 13:26-38
31 ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਮਊਨ! ਵੇਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ

ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਮੰਿਗਆਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੈਨੰੂ
ਛੱਟ।ੇ 32ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਦਂਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ

ਤਕੜੇ ਕਰੀਂ। 33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਜ
ਮੁਰਗਾ ਬਾਗਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਬਟਆੂ, ਝਲੋਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
35 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਟਏੂ ਅਤੇ ਝਲੇੋ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਿਬਨਾਂ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਨਹੀਂ।” 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਪਰ ਹੁਣ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਟਆੂ ਹੋਵੇ, ਸੋ
ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਝਲੋਾ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ
ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵੇ। 37 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ “ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਹੀ ਹੈ। 38 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਬਹੁਤ ਹਨ!

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮੱਤੀ 26:36-46; ਮਰਕੁਸ 14:32-

42
39 ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ

ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਿਗਆਅਤੇ ਚੇਲੇ
ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰਤੁਰ।ੇ 40ਅਤੇ ਉਸਥਾਂ ਪਹੁੰਚ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। 41 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ, 42ਹੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ
ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 43ਅਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ
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ਸੀ। 44 ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ
ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਿਡੱਗਦਾ ਸੀ। 45 ਫੇਰ ਉਹਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਗ
ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁੱਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਿਖਆ। 46 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-

50; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12
47 ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਵੇਖ,ੋ

ਇੱਕ ਭੀੜ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੰਮ।ੇ 48 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯਹੂਦਾ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੜਹ੍ਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 49 ਜਦ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਕੀ ਹੋਣ
ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ
ਚਲਾਈਏ? 50 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ
ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। 51 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨ
ਛੂਹ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 52 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ
ਸਨ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਡਾਕੂ ਵਾਗਂੂੰ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ਨ ਿਨੱਕਲੇ
ਹੋ? 53 ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ
ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਰੇ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੱਤੀ 26:57, 58; ਮਰਕੁਸ 14:53,

54; ਯੂਹੰਨਾ 18:12-18
54 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ

ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ

ਆਇਆ। 55 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। 56ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਧਆਨਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇਆਿਖਆ,ਇਹਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 57 ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ!
58ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ, ਪਰਪਤਰਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ 59 ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਨਾਲ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਿਕਉਂਜੋ ਇਹ ਵੀਗਲੀਲੀ ਹ।ੈ 60ਪਰਪਤਰਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ
ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ! ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ
ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਗਂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
61 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ
ਕੀਤੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ
ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਖੀ ਸੀ, ਿਕਅੱਜ
ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। 62 ਅਤੇ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੱੁਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 26:50-67; ਮਰਕੁਸ 14:65

63 ਿਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫਿੜਹ੍ਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। 64 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਿਕ
ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ। 65 ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਕਿਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆ।ਂ

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-
64; ਯੂਹੰਨਾ 18:19-24

66 ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਮਹਾ-ਂਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, 67 ਜੇ ਤੂੰ
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ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। 68 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦਓਗ।ੇ
69 ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 70 ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 71ਤਦਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹ।ੈ

23
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼

ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਮਰਕੁਸ

15:1-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-38
1 ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ

ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। 2ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਹ।ੈ 3 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ?” ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ
ਹੈ। 4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। 5 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ
ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਗਲੀਲੀ
ਹ?ੈ” 7 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਿਰਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਆਪ
ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

8 ਹੇਰੋਦੇਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਸ
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ।ੇ
9 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆ,ਂ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 11 ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 12ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ
ਿਪਲਾਤੁਸਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਤਰ ਬਣਗਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ

ਮੱਤੀ 27:15-26; ਮਰਕੁਸ 15:6-
15; ਯੂਹੰਨਾ 18:39-19:16

13 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 14ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ-
ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।
15ਅਤੇ ਨਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 17 (ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਰਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ) 18 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕਇਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦਓ! ਅਤੇ ਬਰੱਬਾ
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਓ! 19ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆਸੀ। 20ਤਦ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਸਮਝਾਇਆ,
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ
ਸੀ। 21 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਓ! ਸਲੀਬ
ਚੜਾਓ! 22 ਉਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ
ਹ?ੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆਇਸਲਈਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ
ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 23ਪਰ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ
ਜੋ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈ
ਗਈਆ।ਂ 24 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 25ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ,
ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-

32; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27
26 ਜਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਤਾਂ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਜੋ ਿਪੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਰੱਖੀ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ
ਚੱਲੇ।

27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਈ
ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ।
28ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ
ਰੋਵੋ ਪਰਆਪਣੇ ਅਤੇਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਲਈ ਰੋਵੋ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਿਕ
ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਝਂ ਔਰਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੁੱਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾਇਆ।
30ਤਦ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ

ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਓ!
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਢੱਕ ਲਓ!

31 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲਇਹਕਰਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

32ਹੋਰ ਦੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 33 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸੱਜੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਖੱਬੇ। 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਕਉਂਜੋ ਉਹਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਏ। 35ਅਤੇ
ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ
ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲਵ!ੇ 36 ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ
ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇਆਿਖਆ,
37 ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈ! 38ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ “ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ”ੈ ਿਲਖਤ
ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਧਰਮੀ
39 ਉਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਟੰਗੇ

ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅਪਮਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬਚਾ! 40ਪਰ
ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ
ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? 41 ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ
ਹਾ,ਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
42 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ। 43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ।
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ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-

41; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30
44 ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਿਹਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਿਹਰ

ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਿਰਹਾ। 45ਅਤੇ
ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ
ਪੜਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਿਵਚਕਾਰੋਂ
ਫਟ ਿਗਆ। 46 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾ,ਂ”
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤੇ। 47 ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ! 48 ਅਤੇ
ਸਭ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ,ਇਹਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ
ਿਪੱਟਦੇ ਮੁੜੇ। 49 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ
ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 15:42-

47; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42
50 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ

ਸੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ।
51 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ
ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ। 52 ਉਸ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ। 53ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨ
ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਬਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਖੋਦੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਪਆ।
54 ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ
ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ। 55 ਅਤੇ ਉਹ
ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 56 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਘਰਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਿਤਆਰ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ।

24
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮੱਤੀ 28:1-10; ਮਰਕੁਸ 16:1-8;

ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10
1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ

ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆ।ਂ 2 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਿਟਆ
ਵੇਿਖਆ। 3ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਪਿਹਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤ।ੇ 5ਜਦ ਉਹ
ਡਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਇਨਾਂ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹ?ੋ 6 ਉਹ ਐਥੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ
ਿਕ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, 7 ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਹ।ੈ 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਯਾਦ ਆਈਆ।ਂ 9 ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ
ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 10 ਸੋ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ
ਯੋਆਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆ।ਂ 11ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਮਲੂਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 12ਪਰ
ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ
ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ
ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ
ਬਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
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ਇਮੰਊਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਰਕੁਸ 16:12, 13

13 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਜਣੇ ਇਮੰਊਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ
ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਹੈ। 14ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, 16 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। 17 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ
ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 18ਤਦ ਕਿਲਉਪਸ
ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਭਲਾ,
ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ
ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 19 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਿਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ?ਂ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ
ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਬੀ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਤਲ ਦੇ
ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 21 ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਜੋ
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਬੀਿਤਆਂ ਅੱਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 22 ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ,
23 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ
ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! 24 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ

ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਿਢੱਿਲਉ! 26 ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ?ੇ 27 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 28 ਉਹ ਉਸ
ਿਪੰਡ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੰੂ ਕੀਤਾ। 29 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਿਦਨ ਢੱਲ਼ ਚੱਿਲਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। 30 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ਾਈ। 31 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। 32 ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ
ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ?
33 ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ, 34 ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ! 35 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਪਛਾਿਣਆ।ਂ

ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-

18; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ 1:6-8

36 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ
ਿਗਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ
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ਿਮਲੇ। 37 ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਮ ਕੇ ਡਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ
ਹਾ।ਂ 38 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ
ਿਕਉਂਆ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 39ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੰੂ ਛੂਹੋ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦੇ ਹ।ੋ 40ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਿਵਖਾਏ। 41 ਤਦ ਉਹ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹੈ?
42ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੰੁਨੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ
ਿਦੱਤਾ। 43ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖਾ ਿਲਆ।

44 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
45 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲੈਣ। 46ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕਇਹ ਿਲਿਖਆਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਫਰਜੀਉੱਠੇਗਾ। 47ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 48 ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। 49ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਭੇਜਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰੇ ਰਹ।ੋ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 16:19, 20; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ

ਕਰਤੱਬ 1:9-11

50 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 51 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ।
52 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ।
53 ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਲੇਖਕ
ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਹੰਨਾ, ਇਸ ਇਜੰੀਲ

ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ 21:20, 24
ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਉਸ
ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਹੀ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ“ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ “ਗਰਜਣ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ“ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 3:17)
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਲਗਭਗ 50-90 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ

ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਨੰੂ
ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ
ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਮਿਰਯਾ, ਗਲੀਲੀ,
ਬੈਤਅਨੀਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ

ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਮਸੀਹੀਆਂ

ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾ ਹ,ੈ” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ 20:31 ਿਵੱਚ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ “ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।”
ਯੂਹੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 1:1)
ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
(ਯੂਹੰਨਾ 1:3)। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ
1:4, 8:12) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 1:4,
5:26, 14:6)। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ— 1: 1-18
2. ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ —
1:19-51

3. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਕਾਈ —
2:1-16:33

4. ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ —
17:1-26

5. ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ— 18:1-20:10

6. ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ— 20:11-21:25

ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ
1ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
2 ਉਹ ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
3ਸਭਕੁਝ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆ; ਉਸ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਚਆ ਿਗਆ।
4 ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਸੀ। 5 ਉਹ ਚਾਨਣ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹ,ੈ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7ਯੂਹੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਸਕਣ। 8 ਯੂਹੰਨਾ ਆਪ ਉਹ ਚਾਨਣ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ



ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 1:9 135 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 1:32

ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਅਸਲ
ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ
ਰਿਚਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਚਾਿਣਆ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 12 ਪਰ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ। 13ਨਾ ਹੀ ਉਹ
ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕਇੱਛਾ ਨਾਲ,ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 14 ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਜੋ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 15ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ
ਹ।ੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ।” 16 ਉਸ
ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ l
17 ਿਬਵਸਥਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ
ਆਈ। 18 ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ

ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂਕਾ
3:1-18

19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ
ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।” 20 ਯੂਹੰਨਾ ਸੱਚ
ਬੋਿਲਆ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ

ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” 21 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ
ਏਲੀਯਾਹ ਹੈਂ?” ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ?” ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ,।” 22 ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ?” 23ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖ:ੇ
“ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਹਾ:ਂ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰ।ੋ”
24 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ” ਤੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ “ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਨਬੀ। ਿਫਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ
ਿਦੰਦਾ ਹ?ੈ” 26 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। 27 ਉਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹਾ।ਂ” 28ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ
ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈਆ।ਂ ਉੱਥੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ
29 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ

ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ। ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ,
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ”
30 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ
ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ
ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ।
31 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹ।ੈ ਪਰ
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ।” 32 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ
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ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਠਿਹਿਰਆਵੇਿਖਆ। 33 “ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ
ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ
34 ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਲੇ
35ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ

ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸਨ।
36 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ।” 37 ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ।
38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਗਰ ਆਉਂਿਦਆ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ” ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਰੱਬੀ, ‘ਰੱਬੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਗੁਰ’ੂ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਹ?ੋ” 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।” ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਵੇਖੀ
ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ
ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 40 ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਅੰਿਦਯਾਸ ਸੀ। ਅੰਿਦਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। 41 ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਲੱਭ
ਿਲਆ ਹ।ੈ” “ਮਸੀਹ” ਮਤਲਬ “ਮਸੀਹਾ”
42 ਅੰਿਦਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤੇ
ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਖਵਾਵੇਗਾ “ਕੇਫ਼ਾਸ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ
“ਪਤਰਸ”।

ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੰੂ
ਬੁਲਾਉਣਾ

43 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ
ਉਹ ਗਲੀਲ ਜਾਵ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੰੂ
ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ
ਚੱਲ।” 44 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਬੈਤਸੈਦੇ ਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਿਦਯਾਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਸਨ।
45 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ
ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ ਕਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹ।ੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹ।ੈ
ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰਤ
ਦਾ ਹ।ੈ” 46 ਪਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ! ਭਲਾ ਨਾਸਰਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?”
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ”
47 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ
ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
48ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਿਲਆਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੰੂ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।” 49 ਿਫ਼ਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹ।ੋ”
50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਇਸਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੇਂਗਾ!” 51 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖੋਂਗੇ।”

2
ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ

ਚਮਤਕਾਰ



ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 2:1 137 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 2:22

1 ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ
ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਵਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਉੱਥੇ
ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂਆਿਖਆ, “ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਹੇ ਇਸਤਰੀ, “ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ
ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” 5 ਿਯਸੂ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ।ੇ”
6 ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਮਟਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਟਕੇ
ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਮੱਟ ਿਵੱਚ 80 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120
ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਇਨਾਂ
ਮੱਟਾਂ ਨੰੂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ।” ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੱਟਾਂ ਨੰੂ ਜਲ ਨਾਲ ਨਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਿਦੱਤਾ।
8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ
ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਨੰੂ ਦੇ ਿਦਉ।” ਸੋ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 9 ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹ।ੈ
ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਤ ਦੇ
ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ। 10ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾਂ ਚੰਗਾ
ਰਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਮਾਨ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਰਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰੀ ਰਸ ਰੱਖ
ਿਲਆ ਹੈ।” 11ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਉਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਗਟਾਈ। ਉਸ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 12ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨਗਰ ਨੰੂ ਿਗਆਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ

ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ।ੇ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12, 13; ਮਰਕੁਸ 11:15-

17; ਲੂਕਾ 19:45-46
13 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ

ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ
ਿਗਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਨੰੂ
ਿਗਆ। 14 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਡੰਗਰ,
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਕੋਰੜਾ ਬਣਾਇਆਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲਇਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਬੰਿਦਆ,ਂ ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ
ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ। 16 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ
ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਐਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ।” 17 ਜਦੋਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ
ਮੈਨੰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।” 18 ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾਓ, ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹ।ੈ” 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ ਹੈਕਲ
ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਫਰ
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”
20 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਹੈਕਲ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ 46 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦਓਗ?ੇ” 21ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਾਰੇ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ
ਸਰੀਰ ਸੀ। 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਖ,ੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
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ਿਯਸੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
23 ਿਯਸੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਚਮਤਕਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ
ਸਨ। 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 25 ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਿਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

3
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ

1 ਉੱਥੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। 2 ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਨਵੇਂ
ਿਸਿਰਓਂਨਹੀਂ ਜਨਮਲੈਂਦਾ।” 4 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ
ਨੇਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਨਮ
ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੀ
ਵਾਰੀ ਜਾਵ?ੇ” 5 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 6ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ
ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ
ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
‘ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।’ 8 ਹਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਧਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ

ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹਵਾ ਿਕੱਧਰੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱਧਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਹ।ੈ” 9 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ?” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? 11 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾ,ਂਅਸੀਂ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾ।ਂ 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ
ਹ।ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ
ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਾਗਂਾ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਂਗ?ੇ 13 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ,ਂ ਜੋ
ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਿਰਆ, ਕੋਈ ਵੀ
ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। 14 ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਇਉਂ
ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਪਾਵੇ।” 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਇਨੰਾਂ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੇ 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ
18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
19 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ
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ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਨ। 20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ
ਚਾਨਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
22ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ

ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 23ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਏਨਨ ਿਵੱਚ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਏਨਨ
ਸਾਲੇਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 24ਇਹਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਕੈਦ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 25 ਿਫਰਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ।
26 ਇਸ ਲਈ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਆਦਮੀ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।ਉਹੀਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਕੋਲਆਰਹੇ ਸਨ।” 27ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਉਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 28 ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ “ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਸੀ।” 29ਲਾੜੀ ਕੇਵਲਲਾੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਲਾੜੇ
ਦਾ ਜੋ ਿਮੱਤਰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਫਰ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈਇਹਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹ।ੈ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾ।ਂ 30 ਇਸ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾ।ਂ 31 “ਉਹ

ਜੋ ਉੱਪਰੋਂਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ
ਹ।ੈ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹ।ੈ 32 ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ।ੇ 33 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 34 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ
ਹ।ੈ 35 ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 36 ਜੋ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹ;ੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।”

4
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ

1 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੇਲੇ
ਿਯਸੂ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਵੀ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 2 ਭਾਵੇਂ ਿਯਸੂ ਆਪ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 3 ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਮੁੜ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ। 4 ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਿਪਆ। 5 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਸੁਖਾਰ
ਨਗਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ
ਤੋਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ
ਬੈਠ ਿਗਆ,ਇਹਲੱਗਭਗਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੀ। 7 ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ
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ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦ।ੇ”
8ਪਰ ਉਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ
ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਉਸ ਸਾਮਰੀ
ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾ,ਂ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ
ਰਹੇ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹ।ੋ” ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।”
11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਂਗ?ੇ
ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ
ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਡਂਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 12ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ
ਹ।ੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਖੂਹ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।” 13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਪੀਂਦਾ ਫ਼ੇਰ ਿਪਆਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਪਰ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ
ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।”
15 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਦਓ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ
ਵੀ ਿਪਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ
ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ
ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਿਲਆ।” 17ਉਸਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸੱਚਆਿਖਆ,ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ
ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਪੰਜ ਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਜਸਆਦਮੀ ਨਾਲ

ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ
ਹ।ੈ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ।” 19 ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹ।ੋ 20 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
“ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ! ਵਕਤ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਣ ਦੀ
ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
22 ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਹ।ੈ 23 ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਸਮਾਂ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹ।ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ
ਅਰਾਧਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 25 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਮਸੀਹਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ
ਦੱਸੇਗਾ।” 26 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ
ਹਾ।ਂ”

ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
27ਐਨੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ

ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ?ੈ” “ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” 28 ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘੜਾ
ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਨੰੂ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ। 29 “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਹ
ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ
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ਹ।ੈ ਆਓ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰ।ੋ ਕੀ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?” 30 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਗਏ। 31ਇਨੇੰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ।” 32ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।” 33 ਤਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਿਲਆਦਂਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। 35 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, ਸਾਨੰੂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਿਤਆਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 36 ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਲਈਫ਼ਸਲਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈਇਸਲਈ
ਉਹ ਵੀ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
37 ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ
ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਰ ਲੈ ਹੋ।”

ਸਾਮਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
39 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ

ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਔਰਤ ਨੇ
ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 40ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ।
41 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 42 ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹ।ੈ”
43 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ
ਕੇ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 44 ਪਿਹਲਾਂ
ਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 45 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ
ਹੋਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ

46 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਿਗਆ।ਕਾਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਾਰ ਸੀ।
47 ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ। 48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਂਗ।ੇ” 49 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ।” 50 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ
ਹ।ੈ” ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
51 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲੇ।ਅਤੇ ਉਨਾਂ
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ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹ।ੈ” 52 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ?” ਨੌਕਰ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ
ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ।” 53 ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ
ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਉਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 54ਇਹਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਗਲੀਲ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

5
ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਗਆ। 2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੇ ਪੰਜ ਬਰਾਡੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ
ਤਾਲ ਨੰੂ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੇਥਜ਼ਥਾ
ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਭੇਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਹ।ੈ 3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਤਾਲ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਾਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਰੰਗੀ
ਸਨ। 4 ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ l 5 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ
ਉੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?” 7 ਉਸ ਿਬਮਾਰ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਲਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹਲਚਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ

ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ”
8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ,
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰ।” 9ਉਹ
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਸੀ। 10ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਹ,ੈ ਤੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹ।ੈ” 11ਪਰ ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ” ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ
ਤੇ ਚਲ ਿਫਰ।” 12 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ
ਤੁਰ ਿਫਰ?” 13 ਪਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। 14ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ।” 15 ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ
ਵਾਪਸ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ। 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ
ਉਸ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 17 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂਨੰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
18 ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹ।ੈ”

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
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19ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਕਿਰਦਆਂ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ
ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। 20 ਪਰ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ
ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਉਂਗੇ। 21 ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਨੰੂ ਿਜਵਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾ,ਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ
22 ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹ।ੈ
ਉਸਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ। 25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ
ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹ।ੈ
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਨਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ।
26 ਿਪਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀਵਨ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 27 ਿਪਤਾ ਨੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 28ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ
ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਨਗ।ੇ 29 ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ
ਕੰਮਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਜਵਾਲੇ
ਜਾਣਗ।ੇ”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
30 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ

ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੀਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 31 ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾ,ਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹ।ੈ 33ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯੂਹੰਨਾ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 34 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। 35 ਯੂਹੰਨਾ
ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂੂੰ ਜਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ। 36 ਪਰ
ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ 37ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 38 ਉਸ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਚਨ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ
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ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 39 ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।ਉਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ! 40 ਹਾਲੇ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। 41 ਮੈਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 42ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 43 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਪਰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦ।ੇ
ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗ।ੇ 44 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਤੋਂ ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉਸਤਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਤਾਂ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
45 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ
46 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ। 47 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਤਾਂ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ।”

6
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-

44; ਲੂਕਾ 9:10-17
1ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ

ਅਰਥਾਤ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ ਸਨ। 3 ਿਯਸੂ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਗਆਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। 4ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ

ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਵੱਲਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ “ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਣ।”
6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 7 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਇਨੰਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਟੁੱਕੜਾ ਹੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵਾਗਂ।ੇ” 8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅੰਿਦਯਾਸ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, 9 “ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ” 10 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠ
ਜਾਣ।” ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਸੀ,
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 11 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨਾਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਓਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੰਨੇ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
12 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਰੱਜ ਨਾ ਗਏ। ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਬਚੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਅਤੇ
ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ
ਵੀ ਖ਼ਰਾਬਨਾ ਕਰ।ੋ” 13ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਚਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਜੌਂ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਭਰੀਆ।ਂ 14 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਓਹੀ ਨਬੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚਆਉਣ
ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।” 15 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਬਦ-ੋਬਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ
ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਿਲਆ
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ਿਗਆ।
ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:22-33; ਮਰਕੁਸ 6:45-52

16ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਗਏ। 17 ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਚੇਲੇ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ
ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। 18 ਤੇਜ
ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਰਆ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 19 ਚੇਲੇ
ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਬੇੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਡਰ ਗਏ। 20ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਹਾ।ਂ”
21ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਲਈਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ।ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਚੀ। 22 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਹਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ
ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸੀ।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
23 ਪਰ ਤਦ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ

ਬੇੜੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਸੀ। 24 ਿਫਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ੇ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੰੂ ਆ
ਗਏ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ
25 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ

ਲੱਿਭਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਗੁਰੂ
ਜੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ?” 26 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ

ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 27 ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਪਰ
ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਭੋਜਨ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” 28 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?”
29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਸ
ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ।ੋ” 30 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕਹੜਾ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹ?ੈ 31 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ।” 32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ
ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਰਗ, ਤੋਂ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਤੋਂਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ
ਹ।ੈ” 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਰੋਟੀ
ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ।” 35 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ “ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜਾ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੱੁਖਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
36ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਵੇਿਖਆਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ 37 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਗਂਾ,
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ਬਲਿਕਉਸ ਨੰੂ ਕੱਢਾਗਂਾ ਨਹੀਂ। 38 ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
39 ਮੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜਵਾਲਂਾਗਾ। ਉਹ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 40 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹ:ੈ ਹਰ
ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਜਉਂਦਾ
ਕਰਾਗਂਾ।” 41 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-
ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੀ
ਹੈ।” 42 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਯਸੂ
ਹ।ੈ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ ਤਾਂ ਭਲਾ
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ
ਉੱਤਿਰਆ ਹਾ।ਂ’ ” 43 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣਾ ਬੰਦ
ਕਰ।ੋ 44 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨਉੱਠਾਵਾਗਾ।ਂ 45ਇਹਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ:ੈ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗ।ੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 46 ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਇੱਕ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਲੋਂਆਇਆਹੈ,ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ। 47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 48 ਮੈਂ ਹੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਹਾ।ਂ 49 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ
ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ।
50 ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਟੀ

ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 51 ਮੈਂ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੰੂ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ
ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ
ਿਮਲ ਸਕੇ।” 52 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, “ਭਲਾ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਨੰੂ
ਿਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 53 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ
ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 54ਉਹ ਮਨੱੁਖ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਗਂਾ।
55 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਲਹੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। 56ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ
ਪੀਂਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 57 ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂਇਸਲਈਜੋ ਮੈਨੰੂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਜੀਵੇਗਾ। 58 ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਪਰ
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ
ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵੇਗਾ।”
59ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆ।ਂ

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ
60 ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ

ਸੁਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹ।ੈ ਕੌਣ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ” 61 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਸਲਈਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀਇਹਉਪਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹ?ੈ 62 ਤਾਂ
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਿਂਦਆਂ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ
ਆਇਆ ਸੀ? 63 ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
64 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ।ੇ” ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 65 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ “ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦਾ।”

ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
66ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ

ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ। 67 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
68 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ! ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 69 ਸਾਨੰੂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੋ” 70 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਰਾਂ ਨੰੂ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹੈ।” 71 ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਉਹਬਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਾਉਣਾ
ਸੀ।

7
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ

1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੰੂ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2 ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ

ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ।
3 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੰੂ ਜਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਵੇਖਣ, 4ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ
ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ
ਲੁਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।”
5 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, “ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 8ਤੁਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਜਾਵੋ।ਇਸਵਾਰ
ਮੈਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” 9ਇਹ
ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਿਰਹਾ।

ਿਯਸੂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ

10 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਵੀ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਆ। 11 ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ
ਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ” 12 ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ
ਸਨ, “ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।” ਕੁਝ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ।ੈ” 13 ਪਰ ਇਨੰਾਂ ਦਲੇਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ
ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
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14 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
15 ਯਹੂਦੀ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਿਕਵੇਂ ਿਸੱਿਖਆ?”
16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ “ਜੋ ਬਚਨ ਮੈਂ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 17ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਇਨਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਗੇਾ ਿਕ ਕੀ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ
ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆ।ਂ 18 ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ, ਉਸ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਕੀ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ!
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ ਪਏ
ਹੋਏ ਹੋ?” 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ?” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ
ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹ।ੋ
22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਦੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ
ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ। 23 ਇਸ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ,
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
24 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਿਨਆਂ ਨਾ
ਕਰੋ ਬਲਿਕ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਿਨਆਂ ਕਰੋ।”

ਕੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹ?ੈ

25ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹੋ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਗੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। 26 ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਬਚਨ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹ,ੈ ਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਿਲਆਹੋਵ।ੇ 27ਪਰਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹ?ੈ” 28ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹ।ੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 29ਪਰਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਉਹੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆਹੈ।” 30ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ੜਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ
ਨਾ ਸਿਕਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਪਰ
ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਉਹਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ
ਇਸਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ?”

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
32 ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ

ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆ,ਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ
ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 33 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹਾ,ਂ ਅਜੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਰਹਾਗਂਾ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
34 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੋਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਹਾ।ਂ” 35 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਭਲਾ ਿਕੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦ?ੇ ਕੀ
ਇਹ ਉਨਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ,
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ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਨ ਸੁਨਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ?ੈ 36ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ?”

ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ
37 ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ ਆਇਆ

ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਿਦਨ ਸੀ।
ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲ
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੀਵੇ। 38 ਇਹ
ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਣਗ।ੇ” 39 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਿਯਸੂਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ।
40ਜੋ ਿਯਸੂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ।
ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹੀ
ਨਬੀ ਹ।ੈ” 41 ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਕੁਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ, ਮਸੀਹ
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ? 42 ਕੀ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਬੈਤਲਹਮ, ਦੀ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ
ਦਾਊਦ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ?” 43 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
44ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
45 ਇਸ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ?”
46 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹੇ
ਬਚਨ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ।ੇ”
47 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਸ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ
ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹ?ੈ 48 ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਆਗੂ ਜਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਹ?ੈ ਨਹੀਂ! 49 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ
ਸਰਾਪੀ ਹਨ। 50 ਪਰ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ, ਿਜਸ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 51ਕੀ ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਿਬਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
52 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਵੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹ?ੈ 53 ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਹ੍ੋ ਿਫ਼ਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ,” ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ-
ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।

8
ਿਵਭਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ

1 ਿਯਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ
ਿਗਆ। 2 ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਵੱਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ।
3 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਨ
ਬੋਲੇ। ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਿਕ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਿਦਆਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਉਸਔਰਤ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ।
4ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ! ਇਹ
ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?”
6 ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਉਣ
ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਕੁਝ ਗਲਤਆਖ।ੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਥੱਲੇ
ਝੁਿਕਆਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਨਾਲ
ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 7 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਿਸੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
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ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ
ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ।ੇ” 8 ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ
ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਿਲਖਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ। 9 ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ
ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਗਏ,
ਿਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਯਸੂ
ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ
ਔਰਤ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਤੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ?” 11 ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ! ਮੈਨੰੂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।” ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ
ਜਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

ਿਯਸੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ
12 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਰ ਲੋਕਾਂ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਜੀਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਹੋਵੇਗਾ।” 13 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਜੋ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।” 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ
ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 15ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ
ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 16ਪਰਜੇ ਮੈਂ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਪਤਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 17 ਤੁਹਾਡੀ

ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀਇਹ ਿਲਿਖਆਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ।
18ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 19 ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣ
ਜਾਦਂੇ।” 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਆਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਘਰ
ਕੋਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ
21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,

“ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਭਾਲੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ
ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ” 22 ਫੇਰ
ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀ ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।” 23 ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 24ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੋਂਗੇ। ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ
ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰ
ਜਾਓਗੇ।” 25ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਕੌਣ
ਹੈਂ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ,
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ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।”
27 ਲੋਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ
ਹੈ। 29 ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ
31 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ

ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ,
“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। 32 ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ ਨੰੂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰੇਗਾ।” 33 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂ?ੇ”
34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜ,ੋ ਿਜਹੜਾ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ
ਹੈ। 35 ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 36 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-
ਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 37 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹ।ੋ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹੀ ਕੁਝ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਿਕਹਾ ਹੈ।” 39 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੇਕਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ। 40 ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 41 ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ
ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹ।ੈ” 42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਇਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲਨਹੀਂਆਇਆ,ਮੈਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 43 ਤੁਹਾਨੰੂ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆ ਿਰਹਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੰੂ
ਸੁਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। 44 ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ
ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ
ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ ਹਾ!ਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। 45 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ।ੇ 46 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ?ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦ?ੇ
47 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਹ,ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ”
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ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
48 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ

ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹ।ੈ” 49 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ
50 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਆਈਂ ਹੈ। 51 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” 52 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਮਰ
ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ
ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।
53 ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਹੈਂ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ?” 54 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਰ
ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ
55 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਆਖਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਰਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।ਪਰਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 56 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਖੁਸ਼
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੇਖ।ੇ
ਉਸ ਨੇ ਓਹ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼
ਹੋਇਆ।” 57 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ
ਤੂੰ ਪੰਜਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।” 58 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ।ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ

ਹਾ।ਂ” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ।
ਪਰ ਿਯਸੂ ਲੁੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ।

9
ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

1 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ,ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸ ਦੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂ
ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ?” 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕੰਮ, ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਰ
ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 5 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ
ਹਾ।ਂ” 6ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ
ਿਮੱਟੀ ਿਗੱਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਅੰਨੇ
ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਿਸਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ,” ਿਸਲੋਆਮ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ।” ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਕੁੰਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ
ਨੰੂ ਸਭ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 8 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਭੀਖ ਮੰਗਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਗੁਆਢਂੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”
9 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ।” ਪਰ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ
ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ
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ਹ।ੈ” ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾ।ਂ” 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਿਫਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲ
ਗਈਆ?ਂ” 11 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਯਸੂ
ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸਲੋਆਮ
ਕੁੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ
ਿਸਲੋਆਮ ਕੁੰਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ।” 12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ” ਉਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਦੀ ਜਾਚਂ-
ਪੜਤਾਲ

13 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ, “ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਕੋਲ ਿਲਆਏ, ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। 14 ਿਜਸ
ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਿਗਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਓਹ ਿਦਨ ਸਬਤ
ਦਾ ਸੀ।” 15 ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀਆ?ਂ” ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਿਗੱਲੀ ਿਮੱਟੀ
ਲਗਾਈ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ” 16 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਹ।ੈ” ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਕ
ਪਾਪੀਆਦਮੀਅਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਸਕਦਾ
ਹ।ੈ” ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। 17ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ
ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਆਖਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।” 18ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 19ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹ?ੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਅੰਨਾ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ” 20 ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ

ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕਇਹਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ।
21 ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ
ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਿਦਸਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 22 ਉਸ
ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਯਹੂਦੀਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਏਕਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇਗਾ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹ।ੈ 23 ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ।” 24 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ, ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ,
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਿਯਸ)ੂ ਪਾਪੀ ਹ।ੈ” 25ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਵੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ” 26 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ
ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆ?ਂ” 27ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ
ਦੱਿਸਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ
ਗੱਲ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਿਕਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ?ੋ” 28 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾ।ਂ
29 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹ।ੈ” 30 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ
ਅਜ਼ੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਿਕੱਥੋਂਆਇਆਹੈ।ਪਰਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂਅੱਖਾਂ
ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 31 ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ
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ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 32 ਇਹ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਜਨਮੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 33 ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।”
34 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ
ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” ਿਫਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਆਤਿਮਕ ਅੰਨਾਪਣ
35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ
ਤੂੰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ?” 36 ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹ।ੈ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਾ।ਂ” 37 ਮਨੱੁਖ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 38 ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਤਾਂ ਉਸਆਦਮੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ।” 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਹਾ।ਂਮੈਂਇਸਸੰਸਾਰ ਤੇਇਸਲਈਆਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ।”
40ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇੜੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ,
ਇਹਸੁਿਣਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ! ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹਾ?ਂ” 41 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੰਨੇ
ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ ਪਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ,ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ।”

10
ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ
ਬਾੜੇ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ।
2ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹ।ੈ 3 ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਲੈ-
ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 4ਜਦੋਂ ਉਹਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।
5 ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆ।ਂ” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਸਮਝਾਇਆਪਰਉਹ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਿਯਸੂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
7 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭੇਡਾਂ
ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 8 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ
ਸਨ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
9 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹ,ੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਚੋਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ
ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ
ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ। 11 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ
ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
12 ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
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ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਬਿਘਆੜ ਨੰੂ ਆਉਂਿਦਆਂ ਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਬਿਘਆੜ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 13ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 14 ਮੈਂ
ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੈਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ 15ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ 16 ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਲਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਲੈ ਸਕਾ।ਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਪਰ
ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
18ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।ਇਹ
ਹੁਕਮ ਮੈਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆਹੈ।”
19 ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ
ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। 20 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ
ਪਾਗਲਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?” 21ਪਰ ਦੂਿਜਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ
ਭੂਤ ਿਕਸੇ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਨਹੀਂ!”

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
22 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਠਾ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਆਇਆ। 23 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ

ਦੀ ਿਡਉਢੀ ਤੇ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 24ਯਹੂਦੀ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਿਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਭੁਲਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਚੁੱਿਕਆ
ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ। 27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਨੰੂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
28ਮੈਂਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ
ਹ।ੈ 29 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 30 ਕੋਈ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹਾ।ਂ”
31 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ। 32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਕੰਮ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” 33 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ। ਤੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ” 34 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ’। 35 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਉਹ ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
36 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲ ਿਰਹਾ
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ਹਾ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ,ਂ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 37 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰ।ੋ 38 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਂਗੇ ਿਕ ਿਪਤਾ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ”
39ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ। 40 ਿਯਸੂ ਿਫਰ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਿਹਿਰਆ। 41ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ,
“ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ (ਿਯਸ)ੂ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ।” 42ਉੱਥੇ ਿਫਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

11
ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ

1ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਮਨੱੁਖ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 2 ਇਹ
ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਿਰਯਮ
ਦਾ ਭਰਾ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 3ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਯਮ
ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ
ਲਾਜ਼ਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।” 4 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।” 5 ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਿਰਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਬੜਾ
ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ।” 8ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇਆਿਖਆ, “ਪਰਗੁਰੂ! ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਿਫਰ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ।” 9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦ?ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਦਨ ਨੰੂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਠਕਰ
ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੋ ਮਨੱੁਖ
ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੱਲਦਾ ਹ,ੈ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਠਕਰ
ਖਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕਉਸ ਕੋਲਚਾਨਣਨਹੀਂ ਹੈ।”
11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਿਗਆ
ਹ,ੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ”
12 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਜਾਵੇਗਾ।” 13 ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ
ਿਗਆ। ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ
ਅਸਲੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 14 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜ਼ਰ
ਮਰ ਿਗਆ ਹ।ੈ 15ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ
ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ।” 16 ਤਦ ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਦੀਦੁਮੁਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ
ਜਾਈਏ।”

ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ

17 ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 18 ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਤੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਸੀ। 19ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ
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ਕਰਨਆਏ। 20ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਘਰ ਹੀ
ਰਹੀ। 21 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ
ਮਰਦਾ। 22ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ,
ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਂਗ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੇਵੇਗਾ।” 23 ਿਯਸੂ ਨੇਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।” 24ਮਾਰਥਾ ਬੋਲੀ “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। 26 ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ
ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?” 27ਮਾਰਥਾ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।”

ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ
28 ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਹਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਮਾਰਥਾ

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਇਕੱਿਲਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ
ਿਰਹਾ ਹ।ੈ” 29ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਗਈ। 30 ਿਯਸੂ ਹਾਲੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਈ ਸੀ।
31 ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ
ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਦਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਹਾਰ ਜਾਿਂਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ
ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 32 ਮਿਰਯਮ
ਉੱਥੇ ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ

ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ।”
33 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ
ਹ।ੈ” ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਆਓ ਅਤੇ
ਵੇਖ।ੋ” 35 ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ, 36 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾਂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 37ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਸੁਜਾਖਾ
ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ?”

ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਜਵਾਲਣਾ
38 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ

ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ
ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ,
ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ
ਹਟਾ ਦੇਵੋ।” ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਮਿਰਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ
ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੇਂਗੀ।” 41 ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ
ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। 42 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ
ਹੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹ।ੈ” 43ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, “ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਆ।” 44 ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
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ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਣ
ਿਦਓ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1, 2;

ਲੂਕਾ 22:1, 2
45 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ

ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 46ਪਰ
ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 47 ਤਾਂ ਿਫਰ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 48 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨੰੂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਿਫਰ ਰੋਮੀ
ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਕੌਮ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।” 49 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 50 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ।” 51 ਕਯਾਫ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ
ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
52 ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ
ਲਵ।ੇ 53 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ।
54 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ
ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ
ਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੱਲ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ

ਿਰਹਾ। 55ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ।
56ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ ਇਸ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ
ਹ?ੋ” 57 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੇ ਹ।ੈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰ
ਸਕਣ।

12
ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 26:6-13; ਮਰਕੁਸ 14:3-9

1 ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।ਲਾਜ਼ਰਉਹਆਦਮੀ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ l 2 ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਭੋਜਨ
ਵਰਤਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਜਟਾਮਾਸਂੀ ਦਾ ਮਿਹੰਗਾ ਅਤਰ ਿਲਆ।ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼
ਕੀਤ।ੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਗਆ। 4 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। (ਇਹ ਉਹ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸੀ) ਯਹੂਦਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ 5 “ਉਹ ਅਤਰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਤੇ
ਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਅਤਰ ਨੰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਸੀ।” 6 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਉਹਚੋਰ ਸੀ।ਚੇਿਲਆਂ
ਦੀ ਟੋਲੀ ਲਈ ਧਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਉਸ ਕੋਲ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ
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ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦਉ।
8 ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗ,ੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
9 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਿਯਸੂ

ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖਣਆਏ।ਲਾਜ਼ਰ
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। 10 ਤਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਸੋਚ ਬਣਾਈ। 11 ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸ
ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11;

ਲੂਕਾ 19:28-40
12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ

ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। 13ਉਹ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈਆਏ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ; “ਹੋਸੰਨਾ!
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵ!ੇ” 14 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇੱਕਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਲਆਅਤੇ ਉਸਉੱਤੇ ਬੈਠ
ਿਗਆ।ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ 15 “ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਡਰ!
ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ” 16 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ
ਨੰੂ ਪਹੁੰਿਚਆਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦਆਇਆਿਕਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ। 17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਕਬਰ

ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ
ਬਾਰ,ੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 19 ਿਫ਼ਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਦੇਖੋ! ਸਾਡੀ
ਯੋਜਨਾ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਯੂਨਾਨੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
20 ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ

ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। 21 ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ
ਲੋਕ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਗਲੀਲ ਅਤੇ
ਬੈਤਸੈਦਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ, “ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾ।ਂ” 22 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ
ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ। 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮਨੱੁਖਦੇ ਪੁੱਤਰਦੀ ਵਿਡਆਈਹੋਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 24ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਗਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਇਕੱਲਾ
ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ
ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ
ਹ।ੈ 25 ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਆ
ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 26 ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰਚੱਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ

27ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਦਲਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਨੰੂ
ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ
ਆਖਾ,ਂ “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ
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ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ?” ਨਹੀਂ! ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 28 ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਦ!ੇ ਿਫ਼ਰ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ
ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈਦੇਵਾਗਂਾ।” 29 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬੱਦਲ ਗਰਿਜਆ
ਹ।ੈ” ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਦੂਤ
ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 30 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਆਈ
ਹੈ। 31 ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਵੱਲ ਿਖੱਚਾਗਂਾ।” 33 ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਿਯਸੂ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰੇਗਾ। 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਾਇਆਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹ?ੈ” 35ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ “ਚਾਨਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਤੁਰ।ੋ
ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। 36ਇਸਲਈਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੈ ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋ।”

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਿਹਣਾ
ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਅਿਜਹੀ

ਜਗਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ
ਲੱਭ ਸਕੇ। 37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤ।ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 38ਇਹ ਤਾਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕੇ: “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ

ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸ ਨੇ
ਵੇਖੀ?” 39 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਿਫਰ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ 40 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ
ਕਠਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਨਾ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ
ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾ।ਂ” 41ਯਸਾਯਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। 42 ਪਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਨਾ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ
43 ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਚਨ: ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ
44ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,

“ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹ।ੈ 45 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹ।ੈ 46ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਰਹੇ। 47ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 48 ਜੋ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ।ਇਹੀ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏਗਾ।
49 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ
ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ
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ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
50 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ
ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

13
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ

1 ਇਹ ਸਮਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਸਦਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ। 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨੰੂ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 3 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ
ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ
ਲਪੇਟ ਿਲਆ। 5 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇਇੱਕ ਭਾਡੇਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਤੌਲੀਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। 6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋਂਗੇ?” 7 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਸਮਝੇਂਗਾ।” 8ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਂਗਾ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੇਕਰਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਿਫ਼ਰਮੇਰੀ ਤੇਰੇ

ਨਾਲ ਕੋਈਸਾਝਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ।” 9ਸ਼ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਫ਼ੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਸਰ ਵੀ ਧੋ
ਦੇਵ।ੋ” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਮਨੱੁਖ
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।” 11 ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ: “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ” 12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਧੋ ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾ
ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ” 13 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ “ਗੁਰ”ੂ
ਅਤੇ “ਪਰ੍ਭੂ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ
ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਗਂੂੰ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ
ਧੋਵੋ। 15ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇੱਕ ਨਮੂਨਾ
ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ
ਕਰ ਸਕੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਇੱਕ ਦਾਸਆਪਣੇ ਮਾਲਕਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆਆਪਣੇ ਭੇਜਣ
ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 17 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਂਗ।ੇ 18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ
ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ
ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਓਹੀ ਹਾ।ਂ 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ
ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ
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ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 26:20-25; ਮਰਕੁਸ 14:17-
21; ਲੂਕਾ 22:21-23

21 ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ
ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।” 22 ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ
ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
24 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ
ਇਹ ਪੁੱਛਣਲਈਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 25 ਉਹ ਚੇਲਾ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਛੱਣ
ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।” 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਸਲਈਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।”
ਸੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਈ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। 27 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਰੋਟੀ
ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ
ਕਰ।” 28 ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਿਠਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾ ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦਾ ਨੰੂ ਿਕਉਂ
ਆਖੀ। 29 ਯਹੂਦਾ ਕੋਲ ਧਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਿਝਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹ।ੈ
30 ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਿਗਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ

31 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ। 32 ਜੇਕਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਡਆਈਦੇਵੇਗਾਅਤੇ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ।”
33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਗਂਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਲੱਭੋਗੇ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਾਂ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰ।ੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 35ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਗੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ।”

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-

31; ਲੂਕਾ 22:31-34
36 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,

“ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ?ੋ” ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।” 37ਪਤਰਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ
ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ” 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਸੱਚਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਂ ਕੁੱਕੜ
ਬਾਗਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।”

14
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ
ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ।ੋ 2 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
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ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਾ ਕਿਹੰਦਾ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 3 ਉੱਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 4 ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”
5ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ” 6 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲਨਹੀਂਆਸਕਦਾ। 7ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।”
8 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ! ਸਾਨੰੂ ਿਪਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।” 9 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ? ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਫਰ
ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ, ‘ਸਾਨੰੂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਕਰਾ?’ 10 ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ
ਿਵੱਚ? ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਪਤਾ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ।ੋ 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 13ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ
ਮੰਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
15 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ।
16ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ।
17 ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹ।ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨਾਥ
ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ।
19ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਉਂਗੇ। 20 ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਸੱਚੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ
ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਾਗਂਾ?” 22 ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ
(ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨਹੀਂ), “ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ?” 23 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ
ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਾਗਂ।ੇ
24 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ। ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ
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ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ।” 25 “ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦੋਂ
ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ।
26 ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ।” 27 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ।”
28 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ।”
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 29ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੋ
30 “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਾਗਂਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਠ, ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀਏ।”

15
ਿਯਸੂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ

1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ
ਵੇਲ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ।” 2ਹਰ
ਉਹ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ,
ਉਹ ਵੱਡ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਟਿਹਣੀ ਨੰੂ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਛਾਗਂਦਾ, ਿਜਹੜੀ ਫਲ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲਦੇਵੇ। 3ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ

ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼
ਹ।ੋ 4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ ਜੇ ਉਹ
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾ,ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ
ਫਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5“ਅੰਗੂਰ ਦੀ
ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” 6 ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ
ਟਿਹਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 7“ਜੇਕਰਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” 8 ਇਸ ਰਾਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ 9 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ।” 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਰਹੋਂਗ।ੇ 11 “ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ
ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।” 12 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰ।ੋ 13ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਲਈ ਜਾਨ
ਦੇ ਦੇਵੇ 14 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 15ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਿਹ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ
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ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ
ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਚੁਿਣਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੇਵੇ।” 17ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ,ੋ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੈਰ
18 ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 19ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿਣਆਂ
ਵਾਗੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। 20ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਗੇ। 21 ਪਰ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕਉਹਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 22ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ
ਆਇਆਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੋਈ
ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ
ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ,ਂ ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ ਪਰ ਹੁਣ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ
ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 25 ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੋ
ਜਾਵੇ। “ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।” 26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ
ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। 27 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋ।

16
1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ

ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠਕਰ ਨਾ
ਖਾਓ। 2 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗ।ੇ ਹਾ,ਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 3 ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦ।ੇ 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ
ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂਇਨਾਂਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ

ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ।
5 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
6ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ। 7 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਨਾ ਜਾਵਂਾ,ਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
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ਆਵੇਗਾ। 8 ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। 9ਪਾਪ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ l 10 ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। 11 ਸਹਾਇਕ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਦਾ ਿਨਆਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 12 “ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਸਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਆਤਮਾ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ
14ਸਿਚਆਈਦਾਆਤਮਾ ਮੈਨੰੂ ਵਿਡਆਈ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ। 15ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਹ,ੈ ਮੇਰਾ ਹੈ।ਇਸਲਈਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਿਕਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਵੇਗਾਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗਾ

16 “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਵੇਖੋਂਗੇ।ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ।” 17 ਕੁਝ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੋ
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ, “ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ?ਂ” 18 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ” ਤੋਂ ਉਸਦਾ
ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ ਜੋ ਉਹ (ਿਯਸ)ੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ।ੇ 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਹਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ
ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ?”
20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ
ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ l ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗੀ। 21 “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ
ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਪੀੜਹ੍ਾ ਨੰੂ ਸਿਹਣ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ
ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ
ਕਾਰਨ, ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਬਾਲਕ ਜੰਿਮਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਭੱੁਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖਾਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼
ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। 23ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ।
24ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚਕੁਝਨਹੀਂ
ਮੰਿਗਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
25 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸਾਗਂਾ। 26ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਗਂਾ। 27 ਿਪਤਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਿਪਆਰਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 28ਮੈਂ
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ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ”
29ਤਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ। 30 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੈਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹ,ੈ ਤੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ।ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ।” 31 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ?” 32 ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਿਖੰਡ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ
ਮੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ
ਦੇਵੋਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 33 “ਮੈਂ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾ ਸਕੋ, ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਂਗੇ। ਪਰ
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆਹੈ।”

17
ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ
1 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ

ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਵਿਡਆਈਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੰੂ ਵਿਡਆਈ
ਦੇਵੇ। 2 ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੰੂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। 3 ਇਹ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੰੂ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ 4 ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ
5ਹੇ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ। ਉਸ ਵਿਡਆਈ
ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ।”

ਿਯਸੂਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

6 ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੱੁਖ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ। 7 ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ
ਹ।ੈ 8 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
9ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਹੀ ਹਨ। 10 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ
ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ।
11 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ
ਿਪਤਾ! ਇਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ। ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ
ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 12ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ
ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਇਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ
ਹੋਵੇ l 13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 14 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 15ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
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ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 16 ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂਇਸਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹਾ।ਂ 17 ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹ।ੈ
18 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ
ਸਕਣ।

ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

20ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਉਹ
ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ। ਿਜਵੇਂ ਹੇ ਿਪਤਾ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋਕ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ। ਇਸ
ਤਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ
ਭੇਿਜਆਹੈ। 22ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਵਿਡਆਈ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾ।ਂ
23 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ
ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 24 “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਵਿਡਆਈ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਤੋਂ
ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 25 ਹੇ ਧਰਮੀ
ਿਪਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈਂ। 26 ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ
ਰਹਾਗਂਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਿਪਆਰ ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਉਹੀ ਿਪਆਰ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

18
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-

50; ਲੂਕਾ 22:47-53
1 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾਂ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਿਕਦਰੋਨ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਅਕਸਰ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ
ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣਾ ਸੀ। 3 ਿਫ਼ਰ
ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ
ਿਪਆਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੀਵ,ੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਸਨ। 4 ਿਯਸੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹ।ੈ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਨੰੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?” 5 ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ।ਂ”
ਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ
ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾ”ਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ ਪਏ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ?ੋ” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ
ਿਯਸੂ ਦੀ।” 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ,ਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਦਉ।” 9ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਵਾਕ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ, “ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ
ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 10 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ
ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚਲਾਈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। (ਉਸ
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ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਖੁਸ ਸੀ) 11 ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ
ਿਪਆਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ?”

ਅੰਨਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਯਸੂ
12 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਪਆਿਦਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਫ਼ੜਕੇ
ਬੰਨ ਿਲਆ। 13 ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਨਾਸ ਕੋਲ
ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ।ਅੰਨਾਸ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਯਾਫ਼ਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਸੀ। 14ਓਹ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:69, 70; ਮਰਕੁਸ 14:66-

68; ਲੂਕਾ 22:55-57
15 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।ਉਹਚੇਲਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਿਗਆ।
16ਪਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰ
ਿਗਆ, ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ
ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ
ਿਲਆਇਆ। 17ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” 18ਇਹ ਸਰਦੀ
ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਅੱਗ ਸੇਕ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-

64; ਲੂਕਾ 22:66-71
19 ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ

ਚੇਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ

ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗੁਪਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। 21 ਤਾਂ ਿਫਰ
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।” 22 ਜਦੋਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ
ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੰੂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” 23 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀਗਲਤਬੋਿਲਆ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਿਲਆਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ
ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?” 24 ਤਾਂ ਿਫਰ ਅੰਨਾਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 26:71-75; ਲੂਕਾ 22:58-62
25ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅੱਗ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਅੱਗ

ਸੇਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਦੂਜੇਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹੈਂ?” ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” 26 ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਉਸ
ਆਦਮੀ (ਿਯਸ)ੂ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ।” 27 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ!” ਅਤੇ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ

ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਮਰਕੁਸ
15:1-5; ਲੂਕਾ 23:1-5
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28 ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੀ
ਕਚਿਹਰੀ ਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਗਏ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀ
ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 29ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹ?ੋ” 30 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ
ਇੱਕ ਬੁਰਾਆਦਮੀ ਹੈ,ਇਸਕਰਕੇ ਅਸੀਂਇਸ
ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ” 31 ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ
ਆਪਇਸ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ।ੋ” ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 32 ਿਜਵੇਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਰਆ। 33 ਿਪਲਾਤੁਸ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹੈਂ?” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝਆਿਖਆਹੈ?”
35 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਕੀ ਗਲਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ?” 36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ
ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
37 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇਆਿਖਆ, “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹ?ੈ” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੂੰ ਜੋ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਰਾਜਾ ਹਾ।ਂਮੈਂਇਸੇ ਲਈਜਨਮ ਿਲਆਅਤੇ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਸਿਚਆਈਦੀਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾ।ਂਅਤੇ ਹਰ

ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਸਿਚਆਈਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।” 38 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?”

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੱਤੀ 27:15-31; ਮਰਕੁਸ 15:6-

20; ਲੂਕਾ 23:13-25
ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 39 ਪਰ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਛੱਡਦਾ
ਹਾ।ਂ ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵਾ?ਂ” 40 ਤਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, “ਨਹੀਂ, ਉਸ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਰੱਬਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇ।” ਬਰੱਬਾ
ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ।

19
1 ਤਦ ਫੇਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ

ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ l 2 ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਲਾ
ਪਿਹਨਾਇਆ। 3ਉਹ ਸੈਿਨਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਾਕ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ,
ਨਮਸਕਾਰ।”ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਫਰ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।”
5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ
ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ,ੋਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ।”
6 ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ
ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦਓ! ਸਲੀਬ ਿਦਓ!” ਪਰ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ ਨੰੂ
ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਦਓ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਸ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।”
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7 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰਨ
ਯੋਗ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ।ਂ” 8 ਜਦ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ
ਡਰ ਿਗਆ। 9ਉਹ ਮੁੜ ਕਚਿਹਰੀ ਨੰੂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈਂ?” ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਬ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੰੂ ਛੱਡ
ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇਵਾ?ਂ” 11 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ
ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।” 12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨਦੀ ਬਹੁਤ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ
ਸਨ, “ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ
ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ
ਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 13 ਿਪਲਾਤੁਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। (ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਬਰਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗਬਥਾ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹ)ੈ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 14ਇਹ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ
ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹ।ੈ” 15ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡ
ਪਾਈ, “ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੰੂ ਲੈ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦਓ।” ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੇਵਾ?ਂ” ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੈਸਰ।” 16 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-

32; ਲੂਕਾ 23:26-43
17 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ

ਖੋਪੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ “ਗਲਗਥਾ”
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 18ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵਚਾਲੇ। 19 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ
ਲਾਈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ “ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ।”
20ਇਹ ਿਚੰਨ ਪੱਟੀ ਇਬਰਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਪਿੜਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਜਗਹ੍ਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ
ਗਈਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। 21ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ,
“ਇਹਨਾ ਿਲਖ, ਉਹਯਹੂਦੀਆਦਾ ਰਾਜਾ ਹ।ੈ
ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਲਖ ਿਕ, ‘ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾ।ਂ’ ” 22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।” 23 ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਹਰੇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਿਹੱਸਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੁੱਕੜੇ
ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਨੰੂ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ
ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ
ਿਕਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ
ਹੋ ਸਕੇ। “ਉਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਲਬਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ
ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।” ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
25 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਲੋਪਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਵੀ ਖੜਹ੍ੀਆਂ ਸਨ। 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
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ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ! ਇਹ
ਿਰਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ।”
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-

41; ਲੂਕਾ 23:44-49
28 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ

ਚੁੱਿਕਆਹੈ।ਇਸਲਈਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਹਾ।ਂ” 29ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਫੇ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਪੰਜ ਨੰੂ ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ
ਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। 30 ਜਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਪੂਰਾ ਹੋਇਆਹੈ।” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨਾ
31ਇਹ ਿਦਨ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ

ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਟੰਗੀਆਂ ਰਿਹਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ
ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਨੰੂ ਉਤਾਿਰਆਜਾ ਸਕੇ। 32ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਤੋੜੀਆਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੀ। 33 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਤਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹ,ੈਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੀਆ।ਂ 34 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ

ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਿਲਆ। 35 (ਿਜਸ
ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਸੱਚ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ)ੋ 36 ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਇਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਿਰਆ: “ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ
ਜਾਵੇਗੀ।” 37ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਲਖਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਲੋਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵੰਿਨਆ ਸੀ।”

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 14:42-

47; ਲੂਕਾ 23:50-56
38ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼

ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਲੈ
ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼
ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਿਗਆ। 39 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਉਹੀ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸੇਰ ਦੇ
ਕਰੀਬਗੰਧਰਸਨਾਲ ਰਲੇ ਊਦ ਿਲਆਇਆ।
40ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਰੀਤ
ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਲਪੇਿਟਆ। 41 ਿਜਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਬਰ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ। 42ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕਇਹ ਨੇੜੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ।

20
ਖਾਲੀ ਕਬਰ
ਮੱਤੀ 28:1-8; ਮਰਕੁਸ 16:1-8;

ਲੂਕਾ 24:1-12
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1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੜਕੇ ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ
ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਾਂ
ਮਿਰਯਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ?” 3 ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। 4ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ
ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ
ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ। 5ਇਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫ਼ਨ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ,
ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਕਫ਼ਨ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਲਪੇਿਟਆਹੋਇਆਸੀ।ਅਤੇ ਉਹਕੱਪੜਾ ਤਿਹ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਬਰ
ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ। ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। 9 ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਚੋਂ
ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 10 ਫ਼ੇਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਗਏ।

ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 28:9, 10; ਮਰਕੁਸ 16:9-11

11 ਮਿਰਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਨੇ
ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ। 12 ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆਸੀ।ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ

ਪਾਸੇ ਸੀ। 13 ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਰੋ ਿਕਉਂ ਰਹੀ ਹੈਂ?” ਮਿਰਯਮ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ।” 14 ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਓਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਖਿੜਆਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦੀ
ਹ?ੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸਨੰੂ ਭਾਲਦੀ ਹੈਂ?” ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ
ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਭਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਾ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮਿਰਯਮ।” ਤਾਂ ਉਹ
ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ, “ਰੱਬੋਨੀ” ਭਾਵ “ਪਰ੍ਭੂ।”
17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂਆਿਖਆ, “ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਫ਼ੜ!
ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਆਖ: ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ।” 18 ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹ।ੈ”
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖੇ ਸਨ।

ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-

18; ਲੂਕਾ 24:36-49
19 ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ

ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ l” 20 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਿਵਖਾਈ। ਚੇਲੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 21 ਤਦ ਿਯਸੂ
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ਨੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ! ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ” 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਲਵੋ। 23ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।”

ਥੋਮਾ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ
24 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ

ਥੋਮਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੀਦੁਮੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 25 ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਥੋਮਾ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ, “ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ।”
ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੱਲਾਂ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਛੇਦ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਉਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ
ਲਵਾਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕੱਲਾਂ ਠਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚ ਨਾ ਪਾਵਾ।ਂ”
26ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਥੋਮਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਥੋਮਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ
ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਵਾੜ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ
ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।” 28 ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”
29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਫ਼ਰ
ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ।ੇ”

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ
30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ

ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਵੇਖ।ੇ ਉਹ
ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ
ਗਏ ਹਨ। 31ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਹੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

21
ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ

ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
1 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਨੰੂ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ।
2 ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਦੀਦੁਮੁਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਨਥਾਿਨਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ। 3 ਸ਼ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ” ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਚੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ” ਤਦਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਉਸ ਰਾਤ
ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ
ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫ਼ੜ ਸਕੇ। 4 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ
ਿਯਸੂ ਿਕਨਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ। 5 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਿਮੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਫਿੜਆ?” ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ ਿਕਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ
ਿਮਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਿਮਲੀਆ।ਂ
ਜਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਨੰੂ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। 7 ਉਹ ਚੇਲਾ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।” ਜਦ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ, “ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ 8 ਦੂਜੇ
ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ਼
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ਿਖੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌ ਕੁ ਗਜ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਨ। 9 ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆਏਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਉੱਥੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ
ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ। 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਉਹ “ਮੱਛੀਆਂ ਿਲਆਓ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣੇ ਫ਼ੜੀਆਂ ਹਨ।” 11 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਲ਼ ਨੰੂ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ
ਿਖੱਚ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ, ਇੱਕ ਸੌ ਤਰਿਵੰਜਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ
ਜਾਲ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਿਟਆ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਆਓਤੇਆ ਕੇ ਖਾਵੋ।” ਿਕਸੇ
ਚੇਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂਇਹਪੁੱਛਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ, “ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹ?ੈ” ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੀ ਹੈ। 13 ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਮੱਛੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। 14 ਜੀ
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
15 ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ

ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ,
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਿਜੰਨਾਂ ਿਪਆਰ ਇਹ
ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ” ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੇਲੇ ਚਾਰ।”
16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਸ਼ਮਊਨ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।”
17 ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ
ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ, “ਕੀ ਤੂੰ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।” ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ” ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ। 18 ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ
ਤੂੰ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ
ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ
ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਣ
ਨੰੂ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।” 19 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰੇਗਾ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ,
“ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।”

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਚੇਲਾ
20 ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ

ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਪਛੇ
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਝੁਿਕਆ
ਸੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੈਨੰੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੀਂ
ਕੌਣ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ?” 21 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ
ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛੋਂ ਆਉਂਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹ?ੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?” 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਮੈਂ
ਚਾਹਵਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਠਿਹਰੇ,
ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਕੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”
23 ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ
ਿਕ ਇਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚਆਿਖਆਸੀ, “ਜੇ
ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਓਹ ਜੀਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ?” 24ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹ।ੈ 25 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-
ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਲਖੇ ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
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ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ।
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ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਲੇਖਕ
ਲੂਕਾ, ਵੈਦ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ

ਹ।ੈ ਲੂਕਾ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ
ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ
ਹੈ (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-
28:16)। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 60-63 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਮਿਰਯਾ, ਲੁਿਦਯਾ, ਯਾਪਾ,
ਅੰਤਾਿਕਯਾ, ਇਕੋਿਨਯੁਮ, ਲੁਸਤਾ, ਦਰਬੇ,
ਿਫਿਲੱਪੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਬੀਰੀਆ, ਅਥੇਨੇ,
ਕੁਿਰੰਥੁਸ, ਅਫ਼ਸੁਸ, ਕੈਸਿਰਆ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ
ਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਲੂਕਾ ਨੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ (ਰਸੂਲ

1:1)।ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਕੌਣ
ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਲੂਕਾ
ਦਾ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਸ਼ਬਦ
(ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮੀ“ ਹੈ) ਨੰੂ
ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਹ,ੈ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਨੰੂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ

ਆਉਣ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ —
1:1-26

2. ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਣ—
2:1-4

3. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਸੂਲਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਉੱਤੇ ਸਤਾਉ— 2:5-8:3

4. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਯਹੂੂਦੀਆ
ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ— 8:4 - 2:25

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ— 13:1 - 28:31

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1 ਹੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ

ਪੋਥੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ। 2 ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ,
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ
ਿਲਆ ਿਗਆ। 3 ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਪਰ੍ਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 4ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ
ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
5 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
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6 ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ?
7 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ
ਵੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ,
ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ
ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। 9ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ
ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 10ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਜਾਿਂਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਿਚੱਟਾ
ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ
ਹੋਏ। 11ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ
ਮਨੱੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ
ਹ?ੋ ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ
ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਫਰ
ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਰਗਉੱਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਵੇਿਖਆ l

ਮੱਿਥਯਾਸ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

12 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਤੇ ਹ,ੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜੇ। 13 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ
ਿਜੱਥੇ ਉਹਅਰਥਾਤ ਪਤਰਸ,ਯੂਹੰਨਾ,ਯਾਕੂਬ,
ਅੰਿਦਯਾਸ, ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੁਲਮਈ,
ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਸ਼ਮਊਨ
ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 14 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ
ਇਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ

15ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ
ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ

ਬੋਿਲਆ 16ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ ਨੇਇਸ
ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 18ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਿਢੱਡ ਪਾਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਆਦਂਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆ।ਂ 19 ਅਤੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ
ਗਏ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਖੇਤ ਦਾ ਨਾਮ “ਅਕਲਦਮਾ” ਅਰਥਾਤ “ਲਹੂ
ਦਾ ਖੇਤ” ਪੈ ਿਗਆ 20 ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਦਾ ਘਰਉੱਜੜਜਾਵ,ੇਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ l ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਲਵੇ।

21 ਪਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਹਰ
ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
22 ਯਹੂੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਠਾਇਆ
ਿਗਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵ।ੇ
23 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸੱਬਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਯੂਸਤੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ
ਮੱਿਥਯਾਸ। 24 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਿਕਸਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 25 ਜੋ ਇਸ
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਲਵੇ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਵੇ 26 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਮੱਿਥਯਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ। ਤਦ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ।
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2
ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ

1 ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ, ਤਦ
ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। 2 ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਵੇਂ
ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ
ਸਨ, ਭਰ ਿਗਆ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ
ਿਜਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰ ਗਈਆ।ਂ 4 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਿਜਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ।

5 ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਸੋ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ
ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਉਹ
ਅਚਰਜ਼ ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ
ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ? 8 ਫੇਰ ਿਕਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪ-ੋਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸੁਣਦਾ ਹ?ੈ 9 ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ,
ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ, ਯਹੂਿਦਯਾ,
ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਪੁੰਤੁਸ, ਏਸ਼ੀਆ 10 ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ,
ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ, ਿਮਸਰ, ਿਲਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ
ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਯਹੂਦੀ
ਮਤ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, 11 ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ
ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾ!ਂ 12 ਅਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ
13 ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ!

ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ

14 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਸਭ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ
ਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ! 15 ਿਕ ਇਹ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਿਦਨ ਹੀ ਚਿੜਆ ਹੈ। 16 ਪਰ
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ
ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ
ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਨ
ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਵੇਖਣਗ।ੇ 18 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗ।ੇ 19ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ। 20 ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ
ਅਤੇ ਚੰਨ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 21 ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾ,ਂ
ਅਚੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਿਵਖਾਈਆ,ਂ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂਆਪਜਾਣਦੇ ਹ।ੋ
23 ਿਯਸੂ ਨੰੂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਿਰਆਰਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। 24 ਿਜਸ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੰੂ
ਖੋਲ ਕੇ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 25 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ
ਸਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ
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ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਗਂਾ। 26ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਖੁਸ਼
ਹੋਈ, ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀਆਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ,
27 ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਛੱਡੇਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਸੜਨ
ਦੇਵੇਂਗਾ। 28 ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਿਸਆ
ਹ,ੈ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ
ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

29 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਆ ਤੇ ਦੱਿਬਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 30 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਵਾਗਂਾ।
31 ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨਾ ਉਹ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਗਿਲਆ। 32ਉਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ 33 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ, ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ।
34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਗਆ,
ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, 35ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ
ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾ।ਂ” 36ਇਸਲਈਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੋਨ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ।

37 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 38 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਓਂਗ।ੇ

39 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 40 ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ
ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 41 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਿਲਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲ
ਗਏ। 42 ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਿਵੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ,
ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਹ।ੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ
43 ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ। 44ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ।
45ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ
ਕੇ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 46ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਇੱਕ
ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। 47ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹਰੇਕ ਿਦਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

3
ਜਮਾਦਂਰੂ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ

1 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ। 2 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਦਂਰੂ ਲੰਗੜੇ
ਨੰੂ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸੋਹਣਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ।
3ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਜਾਿਂਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ
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ਮੰਗੀ। 4 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ
ਵੇਖ 5 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਿਮਲਣ
ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 6 ਪਰ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਦਂੀ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਫਰ! 7 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਸੱਜਾ
ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਠਾਇਆ। ਓਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਿਗੱਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆ
ਗਈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 9 ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਕਰਦਾ ਵੇਿਖਆ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ
ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ
ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਏ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
11 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ

ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਸ
ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦਾ ਸੀ,। 12 ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹ,ੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਰਨ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵ?ੇ 13 ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ
ਫੜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਖੂਨੀ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇ। 15 ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ 16 ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ
ਨੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ
ਚੰਿਗਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। 17ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
18 ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਉੱਠਾਵੇਗਾ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 19ਇਸ
ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ
ਿਦਨਆਉਣ। 20ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। 21 ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। 22ਮੂਸਾ ਨੇ
ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖ,ੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ। 23 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ,
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 24 ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਬਚਨਕੀਤਾ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ।
25ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂਆਿਖਆ
ਿਕ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਦੇਵ।ੇ
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4
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ
1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਜਕ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਦੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਦੇ
ਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ। 3ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 4 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ।

5 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 6 ਅੰਨਾਸ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਕਯਾਫ਼ਾ, ਯੂਹੰਨਾ, ਿਸਕੰਦਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। 7 ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਚਾਲੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਜਾਂ ਿਕਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ? 8 ਤਦ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਓ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ,ੋ 9ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ
ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆਹ।ੈ 10ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ
ਭਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 11ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੰੂ
ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੋਨੇ
ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਿਗਆ। 12 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ,
ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

13 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ
ਦਲੇਰੀ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ
ਿਕ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ
ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ, ਿਕ ਇਹ
ਦੋਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। 14 ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਿਹ ਸਕੇ। 15 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਕੇ,ਉਹਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਉਣਲੱਗੇ।
16 ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਪੱਕਾ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਗਟ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 17 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਦਬਕਾਈਏ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ। 18ਤਦਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ। 19 ਪਰ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ
ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ
ਸੁਣੀਏ?। 20 ਿਕਉਂਿਕਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਿਕ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। 21ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਦਬਕਾ ਕੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ,
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
23 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾ,ਂ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 24 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
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ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ,
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹ,ੈ ਰਿਚਆ। 25 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਜੁਬਾਨੀਆਿਖਆ, “ਕੌਮਾਂ ਿਕਉਂ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਨੇ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਿਕਉਂ ਸੋਚੀਆਂ
ਹਨ?” 26 ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ
ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ,। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਅਤੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
28 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰ।ੇ 29 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹ,ੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਿਕ ਤੇਰਾ
ਬਚਨ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ। 30 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ
ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਾਨਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਣ। 31ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾ,ਂਉਹਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਿਹਕ ਜੀਵਨ
32 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ

ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀਦਾਰ ਸਨ। 33ਅਤੇ ਰਸੂਲ
ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ। 34 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਚ ਕੇ ਿਵਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਿਲਆਉਂਦੇ। 35ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ

ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

36 ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। 37 ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੁਿਪਆ
ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ।

5
ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦਾ ਛਲ ਅਤੇ

ਸਜ਼ਾ
1 ਹਨਾਿਨਯਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੰੂ ਵੇਿਚਆ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ
ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 3 ਤਦ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਨਾਿਨਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ
ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇਂ? 4 ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਾ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹ।ੈ
5 ਹਨਾਿਨਯਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਿਡੱਗ
ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ
ਛਾ ਿਗਆ। 6 ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਕਫ਼ਨ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 7ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ,
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਅੰਦਰਆਈ। 8 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਐਨੇ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਵੇਿਚਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਐਨੇ ਨੰੂ ਹੀ
ਵੇਿਚਆ ਹੈ। 9 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ
ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੱਬਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ! 10ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
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ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੇ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 11ਤਦਸਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਾ।

ਿਚੰਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ
12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 13 ਹੋਰਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ। 15 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ
ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ
ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵ।ੇ 16 ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ
17 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ

ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਿਵਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। 18ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 19ਪਰਰਾਤ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ
ਉਸ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਿਖਆ, 20ਜਾਓ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਾਓ। 21 ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ।ੇ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 22ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। 23ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਨੰੂ ਵੱਡੀ
ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ
ਵੇਿਖਆ। 24 ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
25 ਤਦ ਿਕਸੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ,
ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ! 26 ਤਦ ਉਹ
ਸਰਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਲਆਇਆ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ
ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ। 27ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆ
ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ। 28 ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵ।ੇ 29 ਤਦ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ
ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 30 ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 31ਉਸੇ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਤੋਬਾ
ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। 32ਅਸੀਂਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਵੀ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਹੈ।

33 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ। 34 ਪਰ ਗਮਲੀਏਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
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ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਦਰਯੋਗਸੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਕਮ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ 35 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕੋ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ
ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ।ੋ 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਥੇਉਦਾਸ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ,
ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। 37ਉਹ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦੁਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ। ਉਹ
ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ। 38 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇਹ
ਯੋਜਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 39 ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰੋਂ। 40ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ
ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 41 ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ
ਗਏ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਚਲੇ ਗਏ।
42ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹ!ੈ

6
ਸੱਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

1ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹਰ ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨਾਂ

ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
2 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਖਲਾਉਣ ਿਪਲਾਉਣਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। 3ਇਸ
ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੇਕਨਾਮ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣ
ਲਵ,ੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈਏ। 4 ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਗਂ।ੇ
5 ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ,
ਪਰ੍ੋਖੋਰੁਸ, ਿਨਕਾਨਰ, ਤੀਮੋਨ, ਪਰਮਨਾਸ ਅਤੇ
ਿਨਕਲਾਉਸ ਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ। 6ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।

7ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ
ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ
ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰੀ
8 ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। 9 ਪਰ
ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਲਬਰਤੀਨੀਆਂ
ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ
ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਸ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 10 ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 11 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 12 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ
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ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ
ਅਤੇ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 13ਉਨਾਂ
ਨੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹ।ੈ 14ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਸਭ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ,
ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ
ਦੇਿਖਆ।

7
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ

1 ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਨ? 2ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ,ੋ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ
ਤੇਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ।
3ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ। 4 ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਉੱਥੋਂ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ,
ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ।ੋ 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ
ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੰੂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰਾ
ਵੰਸ਼ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗ।ੇ
7 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱੁਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।
8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤ ਦਾ
ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਇਸਹਾਕ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰ ਯਾਕੂਬ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੰਮ।ੇ 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਿਫਰ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 10 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। 11 ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ
ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੰੂ ਅਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 12 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ਼
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 13 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। 14 ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇਆਪਣੇ ਿਪਉਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਅਤੇਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਜੋ ਪੰਝੱਤਰ ਜਣੇ ਸਨ, ਬੁਲਾ
ਿਲਆ। 15ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ
ਆਪ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਵੀ।
16ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਜੋ ਹਮੋਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ। 17 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇ।
18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ
ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
19 ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ
ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣ। 20 ਉਸ ਸਮੇਂ
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ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ
ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਪਲਦਾ ਿਰਹਾ। 21ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਿਲਆ। 22ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ
ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। 23ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲੀ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾ।ਂ 24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਮਸਰੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। 25 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਿਕਮੇਰੇ ਭਰਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹ,ੈ
ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ।ੇ 26 ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ
ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹ।ੋ ਿਫਰ
ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ? 27 ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੰੂ
ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਬਣਾਇਆ ਹ?ੈ 28 ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 29 ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ
ਮੂਸਾ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਏ। 30 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ
ਤਾਂ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਵੱਚ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 31 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ
ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ।
32 ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਤਦ ਮੂਸਾ ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। 33 ਤਦ

ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਆਪਿਣਆਂ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹ।ੈ 34 ਮੈਂ ਿਦਸ਼ਟੀ
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਕੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਿਰਆ ਹਾਂ ਸੋ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਗਂਾ।
35 ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਬਣਾਇਆ? ਉਸੇ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਕਰਕੇ ਭੇਿਜਆ। 36ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਿਮਸਰ,ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ। 37 ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ।
38ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚਨ ਪਾਏ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਦੇਵ।ੇ 39ਪਰ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਿਮਸਰ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਿਰਆ।
40 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆਸਾਨੰੂ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ। 41 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ
ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 42 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:43 188 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:6

ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਚੜਾਏ?” 43 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੋਕ ਦੇ
ਤੰਬੂ,ਅਤੇ ਿਰਫ਼ਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੰੂ,ਅਰਥਾਤ
ਉਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਵਸਾਵਾਗਂਾ।

44 ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ, ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਬਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹ।ੈ 45ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਆਏ, ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 46 ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ
ਬਣਾਵੇ। 47 ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। 48 ਪਰ ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ
49ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ,ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮਗਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
50ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਈਆ?ਂ

51 ਹੇ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ
ਬੇਸੁੰਨਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ
ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੇ ਕੀਤਾ। 52 ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਸਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇਆਉਣਦੀ ਖ਼ਬਰਦੇਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ। 53 ਤੁਸੀਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਿਹਰਾਈ
ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ
ਕੀਤੀ।

ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ
54ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ

ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਪੀਹਣ ਲੱਗੇ।
55 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ। 56 ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾ!ਂ
57 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ
ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। 58 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਥਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ
ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। 59 ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸ,ੂ
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ! 60 ਿਫਰ
ਉਹ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਨਾ ਆਵ,ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ l

8
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ

1 ਸੌਲੁਸ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ।
ਉਸ ਿਦਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ ਗਏ। 2 ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੰੂ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। 3 ਪਰ ਸੌਲੁਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
4 ਿਜਹੜੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਘੁੰਮਦੇ ਿਫਰਦੇ

ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਲੱਗ।ੇ 5 ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 6ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
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ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨਹੋ ਕੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀਆਂਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਮਨ ਲਾਇਆ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ
ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ
ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ।

ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਮਊਨ
9 ਪਰ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ

ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਾ।ਂ
10 ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹ ਦੀ
ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਵੱਡੀ
ਕਹਾਉਂਦੀ ਹ!ੈ 11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 12ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 13 ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ
ਕੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ,ਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪਰਗਟ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
14 ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ।
15 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ।
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਤੇ ਨਾ ਉਤਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ।
17ਤਦਇਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਗਏ। 18ਸ਼ਮਊਨ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਿਲਆਇਆ। 19ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਿਕ
ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵ।ੇ 20 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ ਇਸ
ਲਈਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੰੂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ
ਲਈ ਸੋਿਚਆ! 21 ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਸਾਝਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ। 22ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਇਸਬੁਿਰਆਈਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਮਾਫ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਿਪੱਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਹੈਂ। 24ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵ।ੇ

25 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜੇ।

ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ
26 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ

ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਹ।ੈ 27 ਤਾਂ
ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਕੂਸ਼
ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਖੋਜਾ ਅਤੇ
ਕੂਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੰਦਾਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਇਆ ਸੀ। 28 ਉਹ
ਮੁਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 29 ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਚੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ।
30 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੰੂ ਪੜਦੇ ਸੁਿਣਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ
ਹ?ੋ 31ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ
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ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। 32 ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ
ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੰੂ
ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ
ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ
ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ!
33 ਉਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਖੁੱਸ ਿਗਆ। ਉਹ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਕੌਣ ਿਬਆਨ
ਕਰੇਗਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਉਂਿਦਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 34 ਤਾਂ
ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਨਬੀ
ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੀ? 35 ਤਦ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਲਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਾਈ। 36ਅਤੇ
ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਦ ਉਸ
ਖੋਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਮੈਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ
ਹ?ੈ 37 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈਂ।” ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” 38 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 39 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
40 ਪਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ
ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਗਆ।

9

ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:6-16;

26:12-18
1 ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ

ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ,
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਿਕ,
ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ,
ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਬੰਨ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ 3 ਜਦੋਂ
ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਉਹ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮਕੀ, 4 ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ! ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ
ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 5 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹ?ੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਿਯਸੂ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 6 ਪਰ
ਉੱਠਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੰੂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ।
7 ਿਜਹੜੇਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ,
ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ
ਸੁਣੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆਨਹੀਂ ਸੀ। 8ਸੌਲੁਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆਪਰਜਦੋਂਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ
ਪੀਤਾ।

10 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ! ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ
11 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਜੋ “ਿਸੱਧੀ” ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ
ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਹ,ੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 12 ਅਤੇ ਉਸ
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ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਸੁਜਾਖਾ
ਹੋਵੇ। 13 ਪਰ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ
ਹ!ੈ 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਵੇ। 15 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ
ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ।ੇ 16 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਤਦ
ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ, ਪਰ੍ਭੂ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੇਂ। 18 ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਿਛਲਕੇ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਬਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
19 ਫੇਰ ਉਹ ਕਈ ਿਦਨ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ

ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ। 20ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ
21ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਚਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ,
ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? 22 ਪਰ ਸੌਲੁਸ
ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 23 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ
ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 24 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਸੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 25 ਪਰ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਟੋਕਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ
26ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਆਇਆਤਾਂ

ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਚੇਲਾ ਹ।ੈ
27 ਪਰ ਬਰਨਬਾਸ ਉਹ ਨੰੂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ
ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
ਸੀ। 28 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ। 29 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। 30 ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏਅਤੇ ਤਰਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 31 ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਗਲੀਲ,
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੀ
ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਡਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਿਵੱਚ ਵਧਦੀ
ਗਈ।

ਲੱੁਦਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ
32 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਤਰਸ

ਸਭ ਪਾਸੇ ਿਫਰਦਾ-ਿਫਰਦਾ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ
ਵੀ ਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਲੱੁਦਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
33ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਿਨਯਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
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ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ
ਹੋਇਆਸੀ। 34ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਐਿਨਯਾਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈਉੱਠਅਤੇਆਪਣਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਸੁਧਾਰ,ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ! 35 ਤਾਂ
ਲੱੁਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਰੇ।

36ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਤਿਬਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਥਾਤ
ਦੋਰਕਸ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਹਰਨੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਔਰਤ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ
ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 37 ਤਾਂ
ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ
ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਨਾਨ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
38 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱੁਦਾ, ਜੋ ਯਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਸੀ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਿਰਓ।
39 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ
ਿਪਆਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਿਵਧਵਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਿਦਆਂ ਬਣਾਏ ਿਵਖਾਲਦੀਆਂ ਸਨ।
40ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਰ੍ਤਕ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਤਿਬਥਾ, ਉੱਠ! ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ! 41ਉਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਠਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤਾਂ
ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਦੀ
ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। 42ਇਹਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ
ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 43 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ
ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

10
ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

1 ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਇਤਾਿਲਯਾਨੀ ਨਾਮ
ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। 2 ਉਹ ਧਰਮੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
3ਉਹ ਨੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ
ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ! 4 ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਹ?ੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਦਾਨ ਯਾਦਗੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ 5ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਪਾ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਭੇਜ ਕੇ
ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਲੈ। 6 ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ,
ਿਜਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾਨ ਹ।ੈ 7ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨੱਤ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ
ਸੱਿਦਆ 8 ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਕੇ
ਯਾਪਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ

ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ
ਪਤਰਸ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ 10ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਸੁਧ ਹੋ
ਿਗਆ। 11ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਸਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਹ।ੈ 12ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਚੌਪਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-
ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਨ। 13ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਹੇ ਪਤਰਸ ਉੱਠ,
ਮਾਰ ਅਤੇ ਖਾ! 14ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇਆਿਖਆ,
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ਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਖਾਧੀ। 15 ਿਫਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ ਿਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਿਹ। 16 ਇਹ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।

17 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹ?ੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ
ਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ
ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹ?ੈ 19 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਿਤੰਨ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੰੂ ਲੱਭਦੇ
ਹਨ। 20 ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਭੇਿਜਆ
ਹ।ੈ 21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ
ਹ,ੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ
ਹ?ੋ 22 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ
ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ
ਨੇਕਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। 23 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ।

ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰ ਪਤਰਸ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਯਾਪਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ 24 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰਾਂ
ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 25 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਉਹ ਨੰੂ
ਆ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ। 26 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਠਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹ,ੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ

ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਹਾ।ਂ 27 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਿਗਆਅਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। 28 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖਾ।ਂ 29 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੁਝ ਨਾਆਿਖਆਅਤੇ ਚੱਿਲਆਆਇਆ। ਮੈਂ
ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ
ਬੁਲਾਇਆਹ?ੈ 30ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਚਮਕੀਲੇ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 31 ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ, ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 32ਇਸ ਲਈ
ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈ।ਉਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨ
ਹ।ੈ 33 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣੀਏ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
34ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ

ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 35 ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 36 ਿਜਹੜਾ
ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹ,ੈ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 37 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲੀਲ ਤੋਂ



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:38 194 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:13

ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ। 38 ਤੁਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਿਫਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 39 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। 40ਉਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 41 ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। 42ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ ਜੋ
ਇਹ ਉਹੋ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ।ੇ 43ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਭ ਨਬੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉਤਰਨਾ

44 ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ। 45ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਿਜੰਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ
ਸਨਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਵਹਾਇਆ
ਿਗਆ ਹ।ੈ 46 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਤਰਾ-ਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, 47 ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ
ਸਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ 48 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਿਫਰ
ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ
ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰਹੇ।

11
ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਕਰਦਾ ਹੈ
1 ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯਹੂਿਦਯਾ

ਿਵੱਚ ਸਨ, ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ
ਿਲਆ ਹ।ੈ 2 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ 3 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਤੂੰ ਬੇਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ! 4 ਤਦ ਪਤਰਸ ਸ਼ੁਰੂ
ਤੋਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਬਆਨਕਰਕੇ ਕਿਹਣਲੱਗਾ 5 ਿਕ ਮੈਂ ਯਾਪਾ ਦੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵੱਡੀ
ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਸਨ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਈ। 6ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਪਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ,
ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ, 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਪਤਰਸ ਉੱਠ, ਮਾਰ
ਅਤੇ ਖਾ। 8 ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ!
9 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਨੰੂ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਿਹ। 10ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਮਨੱੁਖ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ,
ਿਜਹੜੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
12 ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਿਝਝਕ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਛੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। 13 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਨੰੂ ਖੜੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ
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ਆਿਖਆ ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਮਨੱੁਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਬੁਲਵਾ
ਲੈ। 14ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ
ਜਾਓਗ।ੇ 15ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ,
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਿਰਆ ਸੀ।
16 ਤਦ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ
ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਦਾਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੋਕ
ਸਕਦਾ? 18 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ, ਿਫਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੋਬਾ
ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹ!ੈ।

ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
19ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ

ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਿਤੱਤਰ-
ਿਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫ਼ੈਨੀਕੇ, ਕੁਪਰੁਸ
ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੱਕ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ। 20 ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਪਰੁਸ
ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ।ਂ 21ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਵੱਲ ਮੁੜੇ। 22ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੰੂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੱਕ ਭੇਿਜਆ।
23ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਦਲ ਤੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ

ਭਲਾ ਮਨੱੁਖ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ। 25 ਤਦ ਉਹ ਸੌਲੁਸ ਨੰੂ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਸੁਸ ਨੰੂ ਿਗਆ। 26 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹੀ
ਅਖਵਾਏ।

27 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ।
28 ਇੱਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਗਬੁਸ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਹ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ। 29ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਨੇ ਆਪ-ੋਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਕੀਤਾ। 30 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ,
ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ।

12
ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ
ਚੁੱਿਕਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ।
3 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਵੀ
ਫੜ ਿਲਆ। ਇਹ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਸਨ। 4ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 5 ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ
ਲਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 6ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ
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ਉਹ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸੀ,
ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਰਸ ਦੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ
ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ
ਚਾਨਣ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ
ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੰਗਲ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ। 8 ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ।
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਜੋ
ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 10 ਤਦ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ
ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 11ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੋਸ਼
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣ
ਿਗਆਂ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ
ਮੈਨੰੂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਹ!ੈ 12 ਿਫਰ
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਜੋ ਮਰਕੁਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ
ਘਰ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਿਡਉੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਰੋਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਆਈ। 14 ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਿਲਆ ਪਰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਤਰਸ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ!ੈ
15ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈਂ,
ਪਰ ਉਹ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਿਕਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹ!ੈ
ਤਦਉਨਾਂਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

16ਪਰ ਪਤਰਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 17 ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ
ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵੋ,
ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 18 ਜਦੋਂ
ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ
ਿਕ ਪਤਰਸ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? 19 ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ
ਤਾਂ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ
20 ਹੇਰੋਦੇਸ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ

ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬਲਾਸਤੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਦੀ ਿਪਰਤਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ। 21ਹੇਰੋਦੇਸ ਇੱਕ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਿਦਨ ਨੰੂ ਰਾਜ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ।
22 ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ
ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ! 23ਤਦ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ
ਿਕ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

24 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵਧਦਾ ਅਤੇ
ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ।

25 ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰਕੁਸ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਮੁੜੇ।

13
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆਜਾਣਾ

1 ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕਈ
ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਬਰਨਬਾਸ,
ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨੀਗਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਲੂਿਕਯੁਸ ਕੁਰੇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ, ਮਨਏਨ



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2 197 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:24

ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ। 2 ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਦ,ੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ
ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਦੇ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹ।ੈ 3 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ
4 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ

ਿਸਲੂਿਕਯਾ ਨੰੂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਕੁਪਰੁਸ ਨੰੂ ਗਏ। 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮੀਸ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ। 6ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਪਾਫ਼ੁਸ
ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਯੇਸੂਸ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟਣੂਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਯਹੂਦੀ
ਸੀ। 7 ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗੀਉਸ ਪੌਲੁਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਿਹਆ। 8ਇਲਮਾਸਜਾਦੂ ਟਣੂਾ ਕਰਨਵਾਲੇ
ਨੇ (ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹ)ੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 9ਪਰ ਸੌਲੁਸ
ਨੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ
ਿਧਆਨਕੀਤਾ 10ਅਤੇਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ
ਤਰਾਂ ਦੇ ਛਲ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਵੈਰੀ! ਕੀ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਟੇਡੇ
ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਟਲੇਂਗਾ? 11 ਹੁਣ ਵੇਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ! ਅਤੇ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਦਾ ਿਫਿਰਆ ਿਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਚੱਲੇ। 12 ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ

ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
13 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਫ਼ੁਸ

ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਪਰਗਾ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ।
14 ਪਰ ਉਹ ਪਰਗਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਿਪਿਸਿਦਯਾ
ਦੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। 15ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਹੇ ਭਾਈਓ,
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। 16 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ ਸੁਣੋ। 17 ਇਸਰਾਏਲ
ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਦਂਾ।
18ਅਤੇ ਲੱਗਭਗਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ। 19 ਅਤੇ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
20 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਆਈਂ ਿਦੱਤੇ। 21 ਿਫਰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਿਗਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ। 22 ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਲੱਿਭਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ 24 ਿਜਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
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ਪਿਹਲਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ। 25 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹ?ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 26 ਹੇ
ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ
ਹ,ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੇਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਹਰ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ,
ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ। 28 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੀ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਨ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 29 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਕੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 30 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ।
31 ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ। 32 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 33 ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉੱਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ
ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਦੂਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ।
34ਇਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੜੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਬਰਕਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ। 35 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ।

36ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸੜ ਿਗਆ। 37 ਪਰ ਇਹ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿੜਆ।
38 ਸੋ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਸੇ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਠਿਹਰ ਸਕੇ। 40ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਨਬੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਪਵੇ ਿਕ 41 ਹੇ ਤੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਓ ਵੇਖੋ,
ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਨੰੂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਗੇ।

42 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
43 ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ,
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰ।ੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ
ਬਣੇ ਰਹੋ।

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

44ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ
ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ
ਹੋਇਆ। 45ਪਰਯਹੂਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
46 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਲੇ, ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਪਰ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
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ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾ।ਂ 47 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਵੇਂ। 48 ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 49 ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ।
50 ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਣਾ,ਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ
ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਬਰਨਬਾਸ ਉੱਤੇ
ਦੰਗਾ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 51ਪਰਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੰੂ ਝਾੜ ਕੇ,
ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚਆਏ। 52ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਅਨੰਦ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ।

14
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਇਕੋਿਨਯਮ

ਿਵੱਚ
1 ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ

ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਗਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 2 ਪਰ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ
ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾ ਪਵਾ ਿਦੱਤਾ। 3ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ,
ਿਨਡਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਿਰਹਾ। 4 ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ
ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਅਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। 6 ਤਾਂ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਲੁਕਾਉਿਨਯਾ

ਨਗਰ ਲੁਸਤਾ, ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। 7ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਲੁਸਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬੇ ਿਵੱਚ
8 ਲੁਸਤਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ

ਿਨਰਬਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਜਮਾਦਂਰੂ ਲੰਗੜਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਉਸ ਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ
ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕਇਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 10 ਤਾਂ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ! ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 11 ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਲੁਕਾਉਿਨਯਾ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉੱਤਿਰਆ ਹ!ੈ 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਓਸਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ
ਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ
ਿਵੱਚਆਗੂ ਸੀ। 13 ਿਜਓਸ ਦਾ ਮੰਿਦਰ ਨਗਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਿਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਲ਼ਦ
ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ।ੇ 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਨੰੂ ਦੌੜੇ। 15 ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹੇ
ਪੁਰਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਕੇ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਸ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ। 16 ਉਸ ਨੇ
ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਰੱਿਖਆ,
ਇਸਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
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ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। 18ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ, ਿਕ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।

19 ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਅਤੇ
ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਕੇ
ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਉਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਸਮਝ ਕੇ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਗਰੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। 20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਆਇਆਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬਰਨਬਾਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬੇ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਸੀਰੀਯਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ

21ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੁਸਤਾ, ਇਕੁਿਨਯੁਮ ਅਤੇ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ ਮੁੜੇ। 22 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। 23 ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠਿਹਰਾਏ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘ ਕੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ। 25 ਅਤੇ
ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਤਿਲਯਾ ਨੰੂ
ਆਏ। 26 ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਨੰੂ ਚੱਲੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉੱਤੇ
ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। 27 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ। 28 ਤਾਂ ਉਹ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।

15
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ

1 ਕਈ ਆਦਮੀ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ,
ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਈ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
2 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਠਿਹਰੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ
ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਣ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਫਰਾਉਣ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 4 ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ। 5 ਤਦ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 6 ਤਦ ਰਸੂਲ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ
ਸੋਚਣ। 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੰੂ ਚੁਿਣਆ,
ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ।
8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦਾ ਜਾਚਣ
ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ।
9ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ
ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦਭਾਵ
ਨਾ ਰੱਿਖਆ। 10 ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ
ਜੂਲਾ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦ,ੇ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ? 11 ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ
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ਪਾਵਾਗਂੇ। 12 ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਰਨਬਾਸਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਇਹਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ। 13ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ, ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। 14 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ 15 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ
- 16 “ਇਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੰੂ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਖੋਲੇ ਨੰੂ ਿਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ,
17ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਭਾਲਣ।” 18ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ
ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ
ਹ।ੈ 19 ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ।
20 ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖ ਭੇਜੀਏ ਿਕ ਮੂਰਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਲੀਤਗੀਆ,ਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲ਼
ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਿਹਣ।
21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੜਹ੍ੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਤਰ

22 ਤਦ ਰਸੂਲਾ,ਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ ਭੇਜੀਏ,
ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸਬਾਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ। 23 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ
ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ,

ਸੀਰੀਯਾ ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਰਸੂਲਾ,ਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਮ
24 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 25 ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ
ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਖ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਜੀਏ, 26 ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। 27 ਸੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗ।ੇ
28 ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ
29 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਿਵਆ,ਂ ਲਹੂ
ਅਤੇ ਗਲ਼ ਘੁੱਿਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।

30 ਫੇਰ ਉਹ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਠੀ
ਿਦੱਤੀ। 31 ਉਹ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਏ। 32 ਯਹੂਦਾ
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ,
ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ। 33ਅਤੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਿਵਦਾ ਹੋਏ। 34 ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ
ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ, 35 ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਹੋਰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਿਵੱਚ ਮੱਤ ਭੇਤ

36ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਉ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:37 202 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:16

ਸੀ, ਿਫਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈਏ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। 37 ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। 38 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਹ
ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ
ਚੱਲੀਏ, ਿਜਹੜਾ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੰੂ
ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ। 39 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕੁਸ ਨੰੂ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੰੂ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 40ਪਰਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ
ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ
ਿਪਆ। 41 ਅਤੇ ਸੀਰੀਯਾ ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ
ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

16
ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

1 ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ l ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਯਹੂਦਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। 2ਉਹ ਲੁਸਤਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ
ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇਕਨਾਮ ਸੀ।
3ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ,
ਸੋ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। 4 ਉਹ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। 5ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦਨ
ਿਦਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ

ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
6 ਉਹ ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ

ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ

ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੁਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਿਬਥੁਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 8 ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਿਸਯਾ
ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਗਏ। 9ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ
ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੱੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।ੇ 10 ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ।

ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਲੁਿਦਯਾ ਦਾ ਮਨ
ਪਿਰਵਰਤਨ

11ਇਸ ਲਈ ਤੋਆਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਸਮੁਤਾਕੇ ਨੰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਿਨਯਾਪੁਿਲਸ ਨੰੂ। 12ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਨੰੂ ਜੋ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ
ਬਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਦਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 13 ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਫ਼ਾਟਕ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 14ਅਤੇ ਲੁਿਦਯਾ ਨਾਮ ਦੀ
ਥੁਆਤੀਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਕਰਿਮਚ
ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤਣ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਖੋਲ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਵ।ੇ 15ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਮੇਤ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ
ਬੋਲੀ, ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਣ
ਸਮਿਝਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ
ਗਈ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
16 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ
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ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਵੇ
ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ
ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ। 17 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ
ਆ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ
ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ। 18 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ
ਰਹੀ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ
ਗਈ।

19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ
ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
20ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨਸਾਡੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
21 ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰੋਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 22 ਤਦ ਲੋਕ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
23ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ!ੇ 24 ਉਸ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰਲੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਕਾਠ ਠਕ ਿਦੱਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ

25ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ
ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਸਨ। 26ਤਾਂ ਅਚਾਨਕਇੱਕ ਭੂਚਾਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆ।ਂ 27 ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦਾ
ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ

ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਿਕ ਕੈਦੀ
ਭੱਜਗਏ ਹੋਣਗ,ੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲਆਪਣੇਆਪ
ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। 28 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਭਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾ!ਂ 29ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੰਗਵਾ
ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ-ਕੰਬਦਾ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ।
30 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਾ?ਂ 31 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32ਉਨਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। 33 ਅਤੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
34 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।

35 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਕ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 36 ਤਦ ਦਰੋਗੇ
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। 37 ਪਰ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਰੋਮੀ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸਭ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ ਛੱਡ
ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ
ਉਹਆਪਆ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ। 38ਤਦ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ
ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਇਹ ਰੋਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ। 39ਅਤੇ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।
40 ਤਦ ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੁਿਦਯਾ ਦੇ
ਘਰ ਨੰੂ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
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ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ।

17
ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ

1 ਿਫਰ ਉਹ ਅਮਿਫ਼ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ
ਅੱਪੁਲੋਿਨਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਥਸਲੁਨੀਕੇ
ਨੰੂ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, 3 ਅਤੇ ਅਰਥ ਖੋਲ
ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਭੋਗਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। 4ਸੋ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ
ਭਗਤ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆ।ਂ
5 ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਣਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਰਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ
ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਗਰ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ
ਿਖੱਚ ਿਲਆਏ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ
ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ
ਗਏ ਹਨ! 7ਯਾਸੋਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੈਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਿਯਸੂ
ਹੀ ਹੈ। 8 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਰਾ
ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ
ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਬਿਰਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
10 ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ

ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਬਿਰਯਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। 11ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥਸਲੁਨੀਕੇ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਗਨ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ। 12 ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੀ
ਯੂਨਾਨੀ ਇਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 13 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ।
14 ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 15 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਥੇਨੈ ਤੱਕ
ਿਲਆਏ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ।

ਅਥੇਨੈ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
16 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ

ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਮੂਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਜਲ ਿਗਆ। 17 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਵਾਦ-
ਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 18 ਅਿਪਕੂਰੀ ਅਤੇ
ਸਤੋਇਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ
ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਬਕਵਾਦੀ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ ਕਈ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨਵੀਂ
ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਤੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹ?ੈ 20 ਤੂੰ
ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਨਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ
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21 ਸਾਰੇ ਅਥੇਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ
ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂਆ-ਂਨਵੀਂਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ
ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਨ।

ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
ਭਾਸ਼ਣ

22 ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਅਥੇਨੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ
ਵੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵਤੇ
ਲਈ”। ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨ ਜਾਣੇ
ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
24ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਰਿਚਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ
ਮੰਿਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਹ।ੈ 25 ਅਤੇ ਨਾ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ
ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 26ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ
ਕੌਮ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣਲਈਰਿਚਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸਿਚਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ 27 ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭ
ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
28 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ, ਤੁਰਦੇ
ਿਫਰਦੇ, ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੀ ਅੰਸ ਵੀ ਹਾ।ਂ 29 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੰਸ
ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹ,ੈ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨਨਾਲ
ਬਣਾਇਆਹੈ। 30ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ
ਸਭ ਥਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। 31 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਨਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ
ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ

32 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਗਂੇ। 33 ਸੋ ਪੌਲੁਸ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 34 ਪਰੰਤੂ
ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਯਾਨੀਿਸਯੁਸ
ਅਿਰਯੁਪਗੀ ਅਤੇ ਦਾਮਿਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

18
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ

1ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚਆਇਆ। 2ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕੂਲਾ
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ
ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁੰਤੁਸ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਨਾਲ ਇਤਾਿਲਯਾ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਲੌਿਦਯੁਸ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਮ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ।
3ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ
ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲੱਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
4ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ।

5 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ
ਹ।ੈ 6 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਹੋਵ!ੇ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ!ਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਂਾਗਂਾ।
7 ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਤੁਸ ਯੂਸਤੁਸ ਨਾਮ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ,
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ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਕਿਰਸਪੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 9 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਰਾਤ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ
ਡਰ ਸਗੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ।
10ਇਸਲਈਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਤੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। 11ਸੋ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ
ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਓ ਅਖਾਯਾ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਿਮਲ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਬੋਲੇ, 13 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ
ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੰੂ
ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਣ
ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਜੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। 15ਪਰ
ਜੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਆਪ
ਹੀ ਜਾਣ,ੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾ। 16 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਸਥਨੇਸ ਨੰੂ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਿਰਆ ਪਰ
ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਿਧਆਨ
ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ, ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ
18ਪੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ

ਕੇ ਫੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਦੇ ਸੰਗ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ
ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਮੁਨਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ। 19 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ, ਪਰ ਆਪ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ। 20 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪਰ
ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 21 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ
ਆਵਾਗਂਾ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
22 ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੀ ਤਦ
ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ
23 ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਰਿਹ ਕੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ

ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਥਾ-ਂਥਾਂ ਿਫ਼ਰ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਿਗਆ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਪੁੱਲੋਸ
24 ਅਪੁੱਲੋਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਿਜਸ

ਦਾ ਜਨਮ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦਾ
ਮਾਿਹਰ ਸੀ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।
25ਇਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਯਸੂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੇਧੜਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੇ ਉਹ
ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ,
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ। 27ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਖਾਯਾ
ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਸ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ, ਿਜਨਾਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ
ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹ,ੈ ਵੱਡੀ
ਤਕੜਾਈਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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19
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਪੁੱਲੋਸ
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉੱਪਰਲੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੰੂ
ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ?
ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹ।ੈ 3 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 4 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਯੂਹੰਨਾ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੋ 5 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ। 6ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਾ-ਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 7ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਂ
ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਸਨ।

8 ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ,
ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 9 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਕਠਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੁਰੰਨੁਸ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 10 ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਲਦਾ ਸੀ। 12ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ
ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੁਆ
ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ। 13 ਤਦ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ
ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝਾੜ ਫੂਕ
ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਇਹਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾਵਾਂ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
14 ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 15ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਪਿਹਚਾਣਦੀ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹ?ੋ 16 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਕੇਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ
ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ
ਿਨੱਕਲੇ। 17ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਡਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੋਈ। 18 ਿਜਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।
19 ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਕਰ ਕੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਹੋਇਆ।
20 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ
ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਇਆ।

21 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੰੂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ
ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੰੂ ਵੀ
ਵੇਖਾ।ਂ 22ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਅਰਥਾਤ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ
ਇਰਸਤੁਸ ਨੰੂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ
ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿਰਹਾ।
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ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ

23ਉਸਸਮੇਂ ਇਸਪੰਥ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ
ਹੋਇਆ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਮੇਿਤਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ
ਮੰਿਦਰ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ
ਦੁਆਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ
26 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਹਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ
ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,। 27 ਸੋ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਦੁੱਖ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ
ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਂ ਦੇਵੀ ਅਰਿਤਿਮਸ
ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਜਾਦਂੀ ਰਹੇਗੀ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜਾਦਂੀ ਰਹੇਗੀ। 28ਇਹਗੱਲ ਸੁਣ
ਿਕ ਉਹ ੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-
ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਿਤਿਮਸ
ਵੱਡੀ ਹ।ੈ 29 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੱਲੜ
ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਯੁਸ
ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਗਏ। 30 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 31ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਸਨ,
ਿਮੰਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ! 32ਉਪਰੰਤ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਕੁਝ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ 33 ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਿਸਕੰਦਰ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਅਗਾਹਾਂ
ਧੱਕਦੇ ਸਨ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ। 34ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਯਹੂਦੀ

ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਘੰਿਟਆਂ
ਤੱਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ
ਅਰਿਤਿਮਸ ਵੱਡੀ ਹ।ੈ 35ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਨੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਫ਼ਸੀ
ਲੋਕੋ, ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮਹਾਂ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ
ਮੰਿਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਿਗਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ।ੈ 36 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੁਝ ਨਾ
ਕਰ।ੋ 37 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਐਥੇ
ਿਲਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹਨ। 38 ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਮੇਿਤਯੁਸ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ। 39 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਨਬੇੜਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਾਦ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ ਡਰ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੀੜ
ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਾਗਂ।ੇ 41ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਭਾ
ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ।

20
ਮਕਦੂਿਨਯਾ, ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ

ਪੌਲੁਸ
1 ਜਦੋਂ ਰੌਲ਼ਾ ਹੱਟ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 2ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 3 ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹ ਕੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਯਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੰੂ
ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
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ਿਲਆ। 4 ਅਤੇ ਪੁੱਰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਪਤਰੁਸ
ਿਜਹੜਾ ਬਿਰਯਾ ਦਾ ਸੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੁੰਦੁਸ, ਦਰਬੇ
ਦਾ ਗਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ
ਤੁਿਖਕੁਸ ਅਤੇ ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ
ਤੱਕ ਗਏ। 5ਪਰ ਇਹੋ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਆਸ
ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ। 6ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਤੋਆਸ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ
ਰਹੇ।

ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਯੂਤਖੁਸ ਦਾ ਿਜਵਾਿਲਆ
ਜਾਣਾ

7 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ
ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਬਚਨਸੁਣਾਇਆਅਤੇ ਉਹਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 8 ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ
ਬਲਦੇ ਸਨ। 9 ਅਤੇ ਯੂਤਖੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ
ਨਾਲ ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਤੀਸਰੀ ਮੰਿਜਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ। 10 ਪਰ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਜੱਫੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 11 ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਐਨਾ ਿਚਰ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ
ਤੁਰ ਿਪਆ। 12ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋਏ।

ਤੋਆਸ ਤੋਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
13ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ

ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਅੱਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ। 14 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਸੁੱਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਆ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਿਮਤੁਲੇਨੇ ਨੰੂ ਆਏ।

15ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਖੀਓਸ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਸਾਮੁਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਿਮਲੇਤੁਸ ਨੰੂਆਏ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਂਾਂ
ਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਿਚਰ ਨਾ ਲੱਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਵਂਾ।ਂ

ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼
17 ਉਸ ਨੇ ਿਮਲੇਤੁਸ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ

ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ। 18ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਰਹਾ 19 ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ
ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਪਰਤਾਿਵਆਂ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿਜਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 20ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈਗੱਲ ਦੱਸਣ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।
21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੋ 22 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
23ਪਰਐਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹਨ। 24 ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ
ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਾ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਹੁਣ
ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ
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ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗ।ੇ 26ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਣ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਝੱਜਿਕਆ। 28 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆਹ,ੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ ਹੀ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ-ਬੁਰੇ ਬਿਘਆੜ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਨਗ,ੇ ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੰੂ ਨਾ
ਛੱਡਣਗੇ। 30 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ
ਿਖੱਚ ਲੈਣਗੇ। 31 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ-
ਿਦਨ ਰ-ੋਰੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਰੁਿਕਆ। 32 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ
ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 33 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਚਾਦਂੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 34 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਇਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ 35 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਕਰ ਿਵਖਾਿਲਆ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਮਹਨਤ
ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ।

36 ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
37 ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਗਲ਼
ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁੰਿਮਆ। 38 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਿਜਹੜੀ
ਉਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ
ਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ।
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ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
1ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ

ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਸੱਧੇ
ਰਾਹ ਕੋਸ ਨੰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਰੋਦੁਸ ਨੰੂ,
ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੰੂ। 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼
ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਜਦੋਂ ਕੁਪਰੁਸ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ
ਸੀਰੀਯਾ ਨੰੂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਉੱਤਰੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ।
4 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ।ਉਨਾਂ ਨੇਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾ। 5ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ
ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

7 ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ
ਕਰਕੇ, ਤੁਲਮਾਇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਰਹੇ। 8 ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰ
ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ। 9 ਉਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ
ਆਗਬੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਤੋਂ ਆਇਆ। 11 ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਮਰ ਪਟਕਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਿਜਹ
ਦਾ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। 12ਜਦੋਂ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
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ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ 13 ਤਦ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਕੇਵਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਨੰੂ
ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ 14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ

15ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। 16 ਅਤੇ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਮਨਾਸੋਨ ਕੁਪਰੁਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਲੈਆਏ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ
ਠਿਹਰਨਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
17 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ

ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ। 18 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 19ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਰਨਾਮ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੇ। 20 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। 21ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਨੰੂ ਿਤਆਗੋ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ
ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। 22 ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ।
23ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹ।ੈ 24 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾਈਨਹੀਂ
ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ 25 ਪਰ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵ,ੇ ਲਹ,ੂ ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। 26 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ
ਨਾਲਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਨਾ ਗਈ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
27 ਜਦ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੰੂ
ਭੜਕਾਇਆ। 28 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਰਦੋ
ਇੱਥੇ ਆਓਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ!ੋ ਇਹਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ
ਹ!ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਨੰੂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ ਅਫ਼ਸੀ
ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਤਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ
ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ
ਹ।ੈ 32 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ
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ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। 33 ਤਦ
ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਦੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ
ਬੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 34ਤਦ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਨੰੂ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। 35 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਿਹੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦਓ!।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਣ
37 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ

ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,
ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਆਖਾ?ਂ
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੀ, ਤੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ? 38 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਿਮਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ
ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ
ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। 39 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਦਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ। 40 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ:

22
1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ,ੋ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
2ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, 3ਮੈਂ
ਇੱਕਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਿਕਲਿਕਯਾ ਤੇ
ਤਰਸੁਸ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਪਰਇਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ

ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹ,ੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਅਣਖੀ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬੰਨ-ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੁਆ
ਕੇ,ਇਸਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ।
5 ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ
ਪੰਚਾਇਤਮੇਰੇ ਲਈਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਚੱਠੀਆਂ ਲੈ
ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ

ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦੱਸਣਾ
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6 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਚਮਕੀ। 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਆਖਦੀ ਹ,ੈ ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ
ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 8 ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹ?ੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਨ ਜੋਤ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 10 ਫੇਰ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਤੈਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਜੋਤ ਦੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 12 ਅਤੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਨੇਕਨਾਮ ਸੀ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲਆਇਆਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ,
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ਅਤੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ। 14ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਾਣ,ੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਵੇਖੇਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਂ। 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਭ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ
ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। 16 ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਿਢੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ। 17ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਿਗਆ।
18ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਗ।ੇ 19ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ।
20ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਖੂਨ
ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਮਾਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 21ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕਚੱਿਲਆਜਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ
ਭੇਜਾਗਂਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ
22 ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ

ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਰ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਹੀ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ! 23 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ
24 ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਦੇ ਮਗਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਤਸਿਮਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਰੋਮੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ?ੋ 26 ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਹ?ੋ ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ ਰੋਮੀ ਹ!ੈ 27 ਸਰਦਾਰ
ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ,
ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਮੀ ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹਾਂ ਜੀ।
28 ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਜੰਿਮਆ। 29 ਉਪਰੰਤ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਚਂ-
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ
ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਬੰਿਨਆ, ਡਰ
ਿਗਆ।

ਪੌਲੁਸ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
30 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ

ਲਈ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ
ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।

23
1 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ

ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨੇਕ
ਨੀਅਤਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 2 ਤਦ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। 3 ਤਦ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਫ਼ੇਦੀ ਫੇਰੀ
ਹੋਈ ਕੰਧੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰੇਗਾ! ਤੂੰ ਤਾਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ? 4 ਤਦ
ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 5 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰ੍ਧਾਨ
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ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੰੂ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾ ਦੇ।। 6 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਈ ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾ।ਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ
ਆਸ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆਅਤੇ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।
8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾ ਕੋਈ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਦੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ
ਹ,ੈ ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 9 ਤਦ
ਵੱਡਾ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈਬੁਿਰਆਈਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦੀ ਪਰ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ
ਕਰ ਦੇਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਤਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ
ਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ।

11 ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੈਨੰੂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼
12 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ

ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਈਏ
ਪੀਵੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! 13 ਿਜਨਾਂ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। 14 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਚੱਖਾਗਂ।ੇ 15ਸੋ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਨੰੂ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਿਕ

ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ
ਤਰਾਂ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹਾਗਂੇ। 16 ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ। 17ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੰੂ
ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 18ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਵਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਹ।ੈ 19 ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾ
ਹੱਥ ਫਿੜਆਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਤਂ
ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਣਾ
ਹ?ੈ 20 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਭਲਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 21 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਨਾ ਮੰਿਨਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਲੀਆਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਖਾਵਾਗਂੇ ਨਾ ਪੀਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
22ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਕੇ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਖੀਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੀਂ ਹ।ੈ

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ
23ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਣਆਂ

ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੋ ਸੌ ਿਸਪਾਹੀ ਕੈਸਿਰਯਾ
ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋ ਸੌ ਭਾਲੇ ਚੁਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰੱਖੋ। 24 ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। 25 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ, 26 ਕਲੌਿਦਯੁਸ
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ਲੁਿਸਯਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ ਨੰੂ
ਪਰਨਾਮ। 27 ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਿਨਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹ,ੈ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੰੂ ਛੁਡਾ
ਿਲਆਇਆ। 28 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਸ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨੰੂ ਲੈ ਿਗਆ। 29 ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਿਗਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ
ਬਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੈਦ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵ।ੇ 30 ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ
ਉਹਇਸਆਦਮੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤਇਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ।

31 ਉਪਰੰਤ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ
ਅੰਿਤਪਿਤਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 32 ਪਰ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਿਕਲੇ ਨੰੂ ਮੁੜੇ।
33 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਕਮ
ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ ਿਚੱਠੀ ਪੜਹ੍
ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦਾ ਹੈ l
35ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਆ ਜਾਣ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਗਂਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ
ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

24
ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲੁਸ

1 ਪੰਜਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ
ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। 2 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਇਹ

ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋ
ਹੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 3ਅਸੀਂ
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਪਰ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ
ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣ ਲਓ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ
ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰੀਆਂ
ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਹ।ੈ 6ਇਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਵੀ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਨੰੂ ਫੜ ਵੀ ਿਲਆ। 7 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਜਾਚਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 8ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਨ। 9ਬਾਕੀ
ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਰਤੁਮਸ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ
ਸੱਚ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
10 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬੋਲਣ

ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ
ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 11 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੰੂ ਿਗਆ ਸੀ। 12ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ। 13 ਅਤੇ ਨਾ
ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। 14ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਹ ਨੰੂ ਉਹ ਕੁਰਾਹ ਕਰਕੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
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ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 15 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ
ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਮੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵ।ੇ 17 ਕਈ
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਇਆ।
18ਇਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਾ
ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ 19 ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀ
ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਉਂਦ।ੇ 20 ਜਾਂ ਇਹੋ ਆਪ ਕਿਹ ਦੇਣ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ? 21 ਿਬਨਾਂ ਇਸ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜੇ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

22 ਪਰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੁਿਸਯਸ
ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਗਂਾ। 23 ਫੇਰ ਉਹ
ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੈਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ।

ਪੌਲੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਅਤੇ ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ

24 ਪਰ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਿਲਕਸ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੂਦਣ ਸੀ ਆਇਆਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ। 25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ, ਸੰਜਮ
ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ

ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਿਵਹਲਾ ਹੋਵਾਗਂਾ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। 26ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਮੈਨੰੂ
ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 27 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ,
ਪੁਰਿਕਯੁਸ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮ
ਹੋ ਕੇ ਆਇਆਅਤੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਗਆ।

25
ਪੌਲੁਸ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

1 ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਉਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। 3ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਹ
ਨੰੂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 4 ਉਪਰੰਤ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ
ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ 5 ਫੇਰ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।

6 ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੱਠ ਦਸ ਿਦਨ
ਰਿਹ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ। 7 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 8 ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਾ ਹੈਕਲ ਦਾ,
ਨਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੁਝ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ। 9 ਪਰ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
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ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ 10 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਕੈਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾ।ਂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵ।ੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ।ੋ 11ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ
ਜੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ।ੇ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾ!ਂ 12ਤਦ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਹ,ੈ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ!

ਫੇਸਤੁਸ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
13 ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ

ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੰੂ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ। 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਕਈ ਿਦਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ ਿਜਹ ਨੰੂ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਗਆ।
15ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵ।ੇ 16 ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਕਨੰੂਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ
ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਾਵ।ੇ
17ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ
ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ। 18 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਆਖੀ ਿਜਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 19 ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਦੇਵਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਯਸੂ ਦੇ

ਿਵਖੇ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 20 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੈਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਹੋਵ?ੇ 21 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੈਸਰ ਕੋਲ
ਨਾ ਭੇਜਾ।ਂ 22ਉਪਰੰਤ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਦੀ
ਸੁਣ ਲਵੀਂ।

ਪੌਲੁਸ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

23 ਸੋ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਅਤੇ
ਬਰਨੀਕੇ ਵੱਡੀ ਧੂਮ-ਧਾਮਨਾਲਆਏਅਤੇ ਫੌਜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਲਆਏ। 24 ਤਦ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕੋ
ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ
ਇਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ। 25 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਤਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦਆ।ਂ
26 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਲਖਾਂ
ਇਸਲਈਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ,
ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਲਖ
ਸਕਾ।ਂ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਸਆਣੀ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਿਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ
ਹਨ।
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26
1 ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੰੂ

ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹ।ੈ
ਤਦਪੌਲੁਸ ਬਾਹਂ ਕੱਢ ਕੇਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ,

2 ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਧੰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
3 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾਿਕਫ਼ ਹ।ੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਸੁਣ।ੋ 4 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ
ਚਾਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। 5 ਸੋ
ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਨੰੂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਰ
ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਚਾਲ ਚੱਿਲਆ।
6ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀਆਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾ।ਂ
7ਉਸੇ ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ
ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤ ਿਦਨ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ! 8ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਅਸੰਭਵ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕਰ?ੇ 9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੈਨੰੂ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 10ਸੋ ਇਹੋ ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ,ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਅਿਧਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
11 ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਲਤ
ਬੋਲਣਦੇ ਲਈਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ
ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ

ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19; 22:6-
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ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 13 ਤਾਂ ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਚਮਕਦੀ ਵੇਖੀ। 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ,
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀ
ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ
ਹ!ੈ 15 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ
ਹ?ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 16 ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਸ
ਲਈ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਤੈਨੰੂ ਸੇਵਕ
ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਵਾ।ਂ 17 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਸ
ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ 18ਤਾਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ

19ਸੋ ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ
ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। 20 ਸਗੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ,
ਿਫਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ
ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ।ੋ 21 ਇਨਾਂ
ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੈਕਲ
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ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 22ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ
ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖੀਆਂ
ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ 23ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰ।ੇ

24 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ,
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਵੱਿਦਆ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਪਾਗਲ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 25 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਬਹਾਦੁਰ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 26 ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰੀ। 27 ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ
28ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਤੈਨੰੂ ਆਸ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹੀ
ਕਰ ਲਵੇਂ! 29ਪੌਲੁਸ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ
ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਕੇਵਲ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਹਾ!ਂ

30ਤਦ ਰਾਜਾ, ਹਾਕਮ, ਬਰਨੀਕੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ
31ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ
ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
32ਉਪਰੰਤ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈਨਾ ਿਦੰਦਾ
ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।

27
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ

1ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਇਤਾਿਲਯਾ ਨੰੂ ਜਾਈਏ,
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਯੂਿਲਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਲਟਣ
ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ! 2 ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਅਦਮੁਿਤਯੁਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 3 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਿਲਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ।ੇ 4 ਉੱਥੋਂ
ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਪਰੁਸ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜਾ
ਿਨੱਕਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ। 5 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ
ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਲੁਿਕਯਾ ਦੇ
ਨਗਰ ਮੂਰਾ ਿਵੱਚਆਉਤਰ।ੇ 6ਉੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਨੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਤਾਿਲਯਾ
ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ
ਚੜਾਇਆ। 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਕਨੀਦੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਪੌਣ ਸਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਰੇਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਸਲਮੋਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ! 8 ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ
ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਲਸਾਯਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ।

9 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਸਲਈਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਘਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ!
10 ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਨੰੂ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ! 11 ਪਰ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਲਾਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਵੱਧ ਮੰਿਨਆ! 12 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
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ਸਥਾਨ ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਚੱਲੇ
ਚੱਲੀਏ ਿਕ ਜੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੈਨੀਕੁਸ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਸਆਲ ਕੱਟੀਏ, ਜੋ ਕਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ
ਘਾਟ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ
ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹ!ੈ

ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ
13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਿਕ ਸਾਡਾ
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਕਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰ!ੇ 14 ਪਰ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਿਜਹ ਨੰੂ ਯੂਰਕੂਲੇਨ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ! 15 ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਿਕਆ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ! 16ਅਤੇ ਕਲੌਦਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲਨਾਲਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਂਗੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ! 17 ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ
ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਥੱਿਲਓਂ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਸੁਰਿਤਸ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ ਫਸੀਏ, ਪਾਲ ਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਐਂਵੇਂ ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ! 18 ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਹਚਕੋਲੇ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ! 19 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸੁੱਿਟਆ!
20 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਰੇ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਆਿਖ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਸ ਖ਼ਤਮ
ਹੋ ਗਈ! 21 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਭੱੁਖੇ ਰਿਹਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੇਤ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਦੇ,
ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ!
22 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ! 23ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ

ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ! 24ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਨਾ ਡਰ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਵੇਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੈਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 25 ਉਪਰੰਤ
ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! 26ਪਰ ਿਕਸੇ
ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਂਾਗਂੇ l

ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
27 ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੌਧਵੀਂ ਰਾਤ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

ਅਦਿਰਯਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤੀਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾ!ਂ 28 ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ
ਨੰੂ ਨਾਿਪਆ ਜੋ ਅੱਸੀ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫੇਰ ਗਿਹਰਾਈ ਨੰੂ ਨਾਿਪਆ
ਤਾਂ ਸੱਠ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ! 29ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਾ
ਜਾ ਪਈਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਿਸਓਂ
ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 30 ਜਦੋਂ ਮਲਾਹਾਂ
ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਢੋਂਗੀ
ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਤਾਿਰਆ! 31 ਤਦ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਜੇ
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! 32 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਢੋਂਗੀ
ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ! 33ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਚੌਦਾਂ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ! 34 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ
ਿਵੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 35ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ
ਰੋਟੀ ਲਈਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਲੱਗਾ! 36ਤਾਂ ਉਨਾਂ
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ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ! 37 ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋ ਸੌ ਿਛਹੱਤਰ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ। 38 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਣਕ
ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਹਲਕਾ
ਕਰ ਿਲਆ! 39 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ ਪਰ ਇੱਕ
ਖਾੜੀ ਦੇਖੀ ਿਜਹ ਦਾ ਿਕਨਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ
ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ!
40 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ, ਪਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦੀ
ਿਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਲ ਚੜਹ੍ਾ
ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ! 41ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ
ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਫਿਸਆ ਹੀ ਿਰਹਾ
ਪਰ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ
ਿਗਆ! 42 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਹੋਈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਿਕ ਿਕਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵ!ੇ
43 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ
ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਨੱਕਲਣ! 44 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਕਈ ਫੱਿਟਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਭੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ!

28
ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਟਾ ਹ।ੈ
2ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ
ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਸੀ! 3 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆ,ਂ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਸੱਪ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ! 4 ਤਾਂ

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਲਮਿਕਆਹੋਇਆਵੇਖ ਕੇਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਕਿਹਣਲੱਗੇ, ਿਕਇਹ ਮਨੱੁਖ ਖੂਨੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਪਰ ਿਨਆਂ
ਇਹ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ! 5 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਉਸਕੀੜੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ! 6 ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ
ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ
ਮਰ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਵਗਿੜਆ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ
ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹ!ੈ

7ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ! 8ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਮਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਸੀ, ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
9ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਸਨ ਆਏ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ! 10 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਿਦੱਤੀਆਂ l

ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਤੋਂ ਰੋਮ ਦੀ ਵੱਲ
11 ਿਤੰਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ

ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਰ
ਪਏ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਉਸਕੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਸਆਲ ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ
ਸੀ! 12 ਅਤੇ ਸੈਰਾਕੁਸ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਰਹ!ੇ 13 ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੇਿਗਯੁਨ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ
ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਵਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਪਿਤਯੁਲੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 14 ਉੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਭਾਈ
ਿਮਲੇ ਿਜੰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ
ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹ,ੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ
ਰੋਮ ਨੰੂਆਏ! 15ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਪੀਫੋਰੁਮ ਅਤੇ ਤੈ ਸਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੰੂ
ਿਮਲਣਲਈਆਏ! ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ
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ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ
ਪਾਈ l 16 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀਆਿਗਆ
ਹੋਈ l

ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
17 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ
ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦੀ
ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹਾ!ਂ 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰ
ਕੇ, ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚਾਿਹਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੀ!
19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੀ!
20 ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਸੰਗਲ
ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹਾ!ਂ 21 ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਨਾ ਸਾਨੰੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੱਠੀ ਆਈ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸੀਂ! 22 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ
ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਜੋ
ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ
l

23 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ!
24 ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ! 25 ਜਦੋਂ

ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੀ ਉਹ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਿਡਆਂ ਨੰੂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਠੀਕ
ਆਿਖਆ ਸੀ, 26 ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ
ਅਤੇ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਨਾ
ਸਮਝੋਂਗ;ੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝਗੋੇ
ਨਾ, 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ
ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਵੇਖਣਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ,ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ,ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ l 28 ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ
l 29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ
30 ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਟਿਹਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਸਨ! 31 ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਿਰਹਾ!
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ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਰੋਮੀਆਂ 1:1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਸੀ,
ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਰੋ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ
ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਯੂਨਾਨ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਅਤੇ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ
ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੀ
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਮਸੀਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ
ਪਾਪ,ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਆਿਦ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 57ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੋਮ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, (ਰੋਮ 1:7)
ਅਰਥਾਤ ਰੋਮ ਸ਼ਿਹਰ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ
ਗਈ।

ਉਦੇਸ਼
ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੱਤੀ ਮਸੀਹੀ

ਿਸਧਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ

ਿਵਵਸਥਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ
ਪੌਲੁਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨਦੇ ਕਾਰਨਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ
ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ
ਇਨਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰ੍ਸਤੁਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ— 1:18-
3:20

2. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
— 3:21-5:21

3. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ—
6:1-8:39

4. ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
— 9:1-11:36

5. ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ— 12:1-15:13

6. ਸਮਾਪਤੀ: ਿਨੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼— 15:14-
16:27

1 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ
ਹ,ੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈਅਲੱਗ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2 ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 4ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 5 ਿਜਸਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ
ਜਾਵ।ੇ 6 ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹ।ੋ 7ਅੱਗੇ
ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
8 ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 10 ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਐਨੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ।ਂ 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਆਵਾਂ ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। 12ਮਤਲਬਇਹ
ਹ,ੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵ।ੇ 13 ਅਤੇ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਉਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਫਲ ਿਮਿਲਆ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ।

14 ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ
ਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਹਾ।ਂ 15 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ

ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
16 ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,
ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ।
17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ
ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ
18 ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ

ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ
ਗੁਣ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਿਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। 21 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ,
ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। 22 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ
ਗਏ। 23 ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ
ਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-
ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।

24ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦ-
ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ।
25ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਝੂਠ
ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ
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ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ
ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹੈ,ਆਮੀਨ।

26ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹ।ੈ 27 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਆਪਣੀ
ਕਾਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇਆਪ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਿਗਆ।

28 ਿਜਵੇਂ ਉਨਾ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਓਵੇਂ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ
ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
29 ਉਹ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ,
ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
30 ਿਨੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਦੂਿਜਆਂ
ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ,
ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰ। 31 ਿਨਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ
ਵਾਲੇ, ਿਨਰਮੋਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ ਹੋਏ। 32ਅਤੇ
ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹੋ
ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

1 ਸੋ ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ। 2 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ ਹ।ੈ 3 ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ
ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇਗਾ? 4 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੰੂ
ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੈਨੰੂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ
ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 5ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਠਰਤਾਈ ਅਤੇ
ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ
ਿਨਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇਆਪਲਈ
ੋਧ ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 6 ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ

ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਿਜਹੜੇ
ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ
ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਦੋਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ
ਝੂਠ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ੋਧ
ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ
ਉੱਤੇ। 10 ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਯੂਨਾਨੀ ਨੰੂ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 12 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਸੋ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਜੰਨੀਆਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ
ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ
ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 14 ਜਦ ਿਕ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਨਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਹਨ। 15 ਸੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਿਵਖਾਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ
ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਖ਼ਆਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ
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ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 16 ਉਸ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
17ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ

ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ 18ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ
ਕੇ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ। 19ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਿਨਆਂ
ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ 20 ਅਤੇ
ਨਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ
ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹ।ੈ
21 ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਜੋ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਿਫਰ ਤੂੰ
ਆਪ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 22ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ
ਿਕਉਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ
ਹੈਕਲਾਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟਦਾ ਹੈਂ? 23 ਤੂੰ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 24 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ
25 ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਕੀ
ਲਾਭ। 26ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਅਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
27 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਜੇ
ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਦੋਸ਼ੀ
ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ? 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀ

ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਿਵਖਾਵੇ
ਲਈ ਹੈ। 29 ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨ
ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਿਲਖਤ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

3
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ

1 ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹ?ੈ 2 ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ l ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। 3 ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ
ਕਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 4 ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ
ਝੂਠਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੋਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਂ।

5 ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ?
ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ੋਧ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? (ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ)ਂ
6 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? 7 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ
ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਬਹੁਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ 8 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਆਓ, ਬੁਿਰਆਈਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ ਏਹੋ
ਿਜਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੱਕਾ ਹ।ੈ

ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
9 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ

ਚੰਗੇ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ।
10 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ
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ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, 11 ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। 12 ਸਭ ਦੇ
ਸਭ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮੇ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 13ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ
ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ
ਵਲ-ਛਲਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹ।ੈ 14 ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ
ਲਈ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਨ, 16ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਾਸਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, 17ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ, 18 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਆ ਜਾਵ।ੇ 20ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
21ਪਰ ਹੁਣ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
22 ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਰਿਹਤ
ਹਨ। 24 ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 25 ਿਜਸ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟਕਰੇ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਨਾਲ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ
ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆ।ਂ 26 ਹਾ,ਂ ਇਸ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਿਜਹੜਾ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੇ

27 ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਉਹ ਤਾਂ
ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ?
ਭਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ। 28 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋਂ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 29 ਫੇਰ ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾ,ਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 31 ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਅਰਥ
ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ

4
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ

ਠਿਹਿਰਆ
1 ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ

ਸਰੀਰਕ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਕੀ ਿਮਿਲਆ?
2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ। 4ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਿਗਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 5 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 6 ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧੰਨ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ
ਿਬਨਾਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਧੰਨ ਉਹ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
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ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 8ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿਗਣੇਗਾ।

9 ਫੇਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹ?ੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 10 ਿਫਰ ਿਕਸ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੰਨਤੀ
ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੀ? ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।
11ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ
ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ
ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਣੀ ਜਾਵ।ੇ 12ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ
ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ

13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
14 ਪਰ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਿਰਸ ਹਨ
ਤਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਨਸ਼ਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਦਾ
ਿਵਅਰਥ ਹੋਇਆ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ੋਧ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਉੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 16 ਇਸ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕਰਪਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ
ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ
ਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੀ
ਹੈ ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, 17 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਨ। 18 ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਕ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 19 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌ
ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੰੂ ਵੀ ਸੋਕਾ
ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। 20ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕੀਤੀ। 21ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਉਹੋ ਸਮਰੱਥੀ ਹ।ੈ 22ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ।

23 ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਗਣੀ
ਗਈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ
ਗਈ। 24 ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ। 25 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਉੱਿਠਆ।

5
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ

1 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਰੱਖੀਏ। 2 ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ।
3 ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 4 ਅਤੇ
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ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਅਤੇ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 6 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹੀ ਸੀ,
ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਮਿਰਆ। 7ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਭਲੇ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਜਾਵ।ੇ 8 ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਮਿਰਆ। 9 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਉਸ ੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਿਮਲਾਏ
ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 11ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਮਲਾਏ ਗਏਅਭਮਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ - ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ
ਜੀਵਨ

12 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚਆਇਆਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤਆਈ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
13 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14 ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਆਦਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 15 ਪਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ
ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤ
ਿਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੱੁਖ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। 16ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਲਆਦਂਾ,
ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਤੋਂ ਦਾਤ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਲਆਉਂਦਾ l
17 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ
ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 18ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ
ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਏਗਏ ਿਤਵੇਂ ਹੀਇਸ
ਇੱਕ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 20ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਿਕਰਪਾ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ। 21ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

6
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ

ਿਜਉਂਦੇ
1ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ

ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵ?ੇ
2 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ
ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ
ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ?। 3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ? 4 ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ
ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
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ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ
ਿਗਆ, ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ
ਚੱਲੀਏ।

5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਗਂ।ੇ
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਮਰ ਿਗਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 8 ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਗਂੇ ਵੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂਇਹਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ
ਨਹੀਂ। 10 ਿਜਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆਉਹਪਾਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਜੀਵਨ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 11 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ
ਸਮਝ।ੋ

12ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ,ੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। 13ਅਤੇ
ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ
ਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਸੌਂਪ ਿਦਓ। 14ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋਰ ਨਾ
ਚੱਲੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ।

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ
15 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਇਸ

ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 16 ਭਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਿਗਆ
ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਨੰੂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ
ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਿਜਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,
ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ। 17 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ
ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ
ਸੀ, ਪਰ ਿਜਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਚਂੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲ਼ੇ
ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ
ਹੋ ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। 19ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅੱਤ
ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਿਦਓ। 20 ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। 21 ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅੰਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ? 22 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈਆਪਣਾ ਫਲਅਤੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 23 ਿਕਉਂਿਕ
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹ।ੈ

7
ਿਵਵਾਿਹਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੋ (ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਿਕ
ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਮਨੱੁਖ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਿਚਰ
ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
2 ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ
ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ
ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੱੁਟ
ਗਈ ਹੈ। 3 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਵਭਚਾਰਣ
ਕਹਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 7:4 231 ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 8:4

ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰਣ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 4 ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਈਏ।
5 ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਾਡੇ
ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਿਕ ਮੌਤ ਦੇ
ਲਈਫਲਦੇਣ। 6ਪਰਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ
ਕੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਿਕ
ਿਲਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ।

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਪ
7 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ

ਪਾਪ ਹ?ੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। 8 ਪਰ ਪਾਪ
ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। 9ਅਤੇ
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ
ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ ਉਹ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ।
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 12 ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਠੀਕ
ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ

13ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ
ਬਿਣਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਿਕ ਪਾਪ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰੇ। 14ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਰਾਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ

ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ 16 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹ।ੈ 17 ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹ।ੈ 18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ
ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹ,ੈ ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਨਹੀਂ। 19 ਿਜਹੜੀ ਭਿਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 20 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹ।ੈ 21 ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 22 ਮੈਂ
ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵੀ
ਵੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ
ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੰੂਨ
ਦੇ ਜੋ ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਿਕੰਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ
ਮਨੱੁਖ ਹਾ!ਂ ਕੌਣ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਵੇਗਾ? 25 ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵ!ੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਧ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ।

8
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ

1ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਿਕਉਂਿਕ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ
ਸਿਕਆਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
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ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ
5 ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ
ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹ।ੈ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਜੇਕਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੋਵ,ੇ ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ
ਿਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ
ਹ।ੈ 11 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਜਵਾਏਗਾ।

12ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ
ਕੱਟੀਏ। 13 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ
ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਵੋਗ।ੇ 14 ਿਜੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ
ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾ।ਂ 16ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ
ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ 17 ਅਤੇ ਜੇ
ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਾਿਰਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਵਾਿਰਸ
ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ,

ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਆਏ ਜਾਈਏ।

ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
18ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ

ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
19 ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਹ।ੈ
20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਸ ਨਾਲ।
21 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਿਵਨਾਸ਼
ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੇ
22 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਿਮਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਪੀੜਹ੍ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23 ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਿਮਿਲਆ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾ।ਂ 24ਆਸ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਆਸ ਜੋ
ਵੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਿਕਉਂ ਕਰ?ੇ 25ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰਜ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ

26 ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ
ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 27 ਅਤੇ
ਿਹਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ
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ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵ।ੇ 30ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ
ਨੇ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਸੱਿਦਆ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਿਦਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
31 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ

ਆਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ
ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ?
33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 34 ਉਹ
ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35 ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਪਤਾ
ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਅਨੇਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ
ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? 36 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨ
ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

37ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ,ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 38 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ,
ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾ,ਂ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾ,ਂ
ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾ,ਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆ।ਂ
39ਅਤੇ ਨਾ ਉਿਚਆਈ, ਨਾ ਡੰੂਿਘਆਈ,ਅਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ
ਸਾਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

1 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਵੇਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹ।ੈ 2 ਿਕ ਮੈਨੰੂ
ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 3 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੇਰੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ
ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। 4 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਮਿਹਮਾ, ਨੇਮ,
ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 5 ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਧੰਨ
ਹ,ੈ ਆਮੀਨ! 6 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲ ਿਗਆ; ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ। 7 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ
ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਗਣੀ ਜਾਦਂੀ
ਹ।ੈ 9 ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹ,ੈ ਿਕ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। 10ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ। 11 ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, 12 ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਜਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਨੀਆਂ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ l 13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਰ
ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ।

14 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਭਲਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ
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ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮੈਂ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ
ਕਰਾਗਂਾ। 16ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ,
ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਯਾ
ਕਰਨਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂਜੋ
ਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ,
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵ।ੇ
18ਸੋ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਦਯਾ
19 ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਉਹ

ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ?
20 ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਭਲਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼
ਆਪਣੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? 21 ਕੀ
ਘੁਿਮਆਰ ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਡਂਾ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ?
22 ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਚਾਹ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ੋਧ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ੋਧ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਸਨ, ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਿਰਆ। 23 ਤਾਂ
ਜੋ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ
ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧੰਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ।ੇ 24 ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ।
25 ਿਜਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਉਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਆਖਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੰੂ
ਿਪਆਰੀ ਆਖਾਗਂਾ। 26 ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।

27ਯਸਾਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ
ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 29 ਿਜਵੇਂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਜੇ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈਅੰਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ
ਿਜਹੇ ਬਣ ਜਾਦਂ।ੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
30 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਿਕ

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
31 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 32 ਿਕਉਂ?
ਇਸਲਈਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ
ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ। 33 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੱਥਰ,
ਅਤੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

10
1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹ।ੈ 2 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਵੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਅਣਖ ਤਾਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਦੜਹ੍
ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ
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5 ਮੂਸਾ ਿਲਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 6 ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਰਨ ਲਈ? 7 ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ
ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉੱਠਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ? 8 ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ
ਹ?ੈ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹ,ੈਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਬਚਨ ਹੈ, ਿਜਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 10 ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ
11ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੋ
ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਸਭ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਕਵੇਂ ਲੈਣ? ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ? ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਵੇਂ
ਸੁਣਨ? 15 ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਕੰਨੇ ਸੋਹਣੇ
ਹਨ!

16 ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ? 17 ਸੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ

18 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਸੁਿਣਆ? ਬੇਸ਼ਕ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ।

19 ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ? ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਈਰਖਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਵਾਗਂਾ। 20 ਫੇਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਪਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾ
ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
21 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਿਰਹਾ।

11
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ

1 ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ
2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਜਾਿਣਆ ਸੀ। ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਿਰਆਦ
ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 3 ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ
ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਦੇ ਵੀ ਖੋਜੀ ਹਨ। 4 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। 5ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਕੰਨੇ ਹੀ
ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। 6 ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਫੇਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾ ਰਹੀ। 7 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:8 236 ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:27

ਨਤੀਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ? ਇਹ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭੀ
ਪਰ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ
ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਨਾ
ਸੁਣਨ। 9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ, ਠਕਰ
ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵ।ੇ 10 ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਝੁਕਾਈ ਰੱਖ!

11 ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਲਈ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਜਗਾਵ।ੇ 12 ਜੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਘਾਟਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ
ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ:
ਪੇਉਂਦ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

13 ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ
ਹਾ।ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
14ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਂਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵਂਾ।
15 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦਣਾ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਜੇ
ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟਾ
ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜੜਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
17 ਪਰ ਜੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਝਂੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੜਹ੍ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਰ ਜੜਹ੍ ਤੈਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹ।ੈ
19 ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਹਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਟਿਹਣੀਆਂ ਇਸ
ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਵਂਾ।ਂ 20 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ
ਕਰ ਸਗੋਂ ਡਰ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ
ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। 22 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖ। ਸਖਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ
ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 23 ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਨਾ ਰਿਹਣ
ਤਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ
ਕਰ।ੇ 24 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਿਡਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੰਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਦੇ
ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ
ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਉਂਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
25 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ

ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ
ਬਣ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਠਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। 26 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਅਭਗਤੀ ਨੰੂ
ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, 27 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
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28ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ
ਹਨ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ
ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸਦਾ ਲਈ ਹ।ੈ 30 ਿਜਸ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 31 ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ
ਵੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 32 ਸੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ।ੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
33ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ

ਿਗਆਨ ਿਕੰਨਾਂ ਡੰੂਘਾ ਹੈ! ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ
ਿਕੰਨੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਹਨਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਿਕੰਨੇ
ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ! 34 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ
ਨੇ ਜਾਿਣਆ, ਜਾ ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਬਿਣਆ? 35 ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ
ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁੜ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ?। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

12
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ

1 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ
ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੋ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹ।ੈ 2 ਅਤੇ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-
ਚਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ।

3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ
ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ
ਸਮਝ।ੇ 4 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 5 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾ।ਂ 6 ਸੋ
ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ
ਹੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।ੇ 7 ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ।
8 ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਦੇਵ,ੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ,ੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੇ, 9 ਿਪਆਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟ
ਹੋਵ,ੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ,ੋ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹ।ੋ 10 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ
ਰੱਖੋ, ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਸਮਝ।ੋ
11 ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਿਰਆ ਕਰ।ੋ 12 ਆਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰ,ੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 13 ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਬਣੋ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 14 ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ
ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦਉ, ਅਸੀਸ ਿਦਉ, ਸਰਾਪ ਨਾ
ਿਦਉ! 15 ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਨੰਦ ਕਰ,ੋ ਰੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵ।ੋ
16 ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵ,ੋ ਉੱਚੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਮਲੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਨਾ
ਬਣ ਬੈਠ। 17 ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ
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ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। 18ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ
ਲੱਗਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਰੱਖੋ। 19 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਪਣਾ
ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਪਰ ੋਧ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਦਉ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹ,ੈ ਮੈਂ
ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ। 20 ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ
ਭੱੁਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਖੁਆ, ਜੇ ਿਪਆਸਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰਾਂ ਦਾ
ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। 21ਬੁਿਰਆਈਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ
ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲੈ।

13
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

1 ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਿਜੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2 ਇਸ
ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ
ਭੁਗਤਣਗੇ। 3 ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਿਨਡਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ?ੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ
ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਹ ਐਂਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਿਫਰਦਾ। ਉਹ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। 5ਇਸ ਲਈ
ਕੇਵਲ ੋਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ
6ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰ ਵੀ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ।ੋ ਿਜਹ ਨੰੂ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਹ

ਨੰੂ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੂਲ
ਿਦਉ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਡਰ,ੋ ਿਜਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।ੋ

ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
8ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਨਾ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਹ।ੈ 9 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ, ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ,
ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਨਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰ। 10 ਿਪਆਰਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ,ਇਸਲਈ ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ
11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਲਵੋ

ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੜੀ
ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ 12 ਰਾਤ
ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਲਈਏ। 13 ਿਜਵੇਂ
ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਨਾਚ-ਰੰਗ
ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਲੁੱਚਪੁਿਣਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਖਾਰ
ਿਵੱਚ। 14 ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਹਨ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾ ਕਰੋ।

14
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ

1 ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਲਉ ਪਰ ਉਹ ਦੇ
ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।
2 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ
ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 14:3 239 ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 15:2

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹੀ ਖਾਦਂਾ ਹ।ੈ
3 ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹ।ੈ
4ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ
ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ
ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿਥਰ
ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 5 ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੰੂ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਜਣਾ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ
ਹ।ੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵ।ੇ 6 ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 7 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਜਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹ।ੈ
8ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ,ਂ ਨਾਲੇ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਵੇ। 10 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵਾਗਂ।ੇ 11 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕ ਹਰ
ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ।
12ਸੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪੋ
ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ
ਬਣੋ

13ਇਸਲਈਅਸੀਂਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ,ੋ
ਿਕ ਠੇਡੇ ਜਾਂ ਠਕਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। 14ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹ।ੈ 15ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ
ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ। ਿਜਹ
ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ। 16 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ
17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੈ। 18ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
19 ਸੋ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰੀਏ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। 20 ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਿਵਗਾੜ।ਸਭਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ
ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 21ਭਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ,
ਿਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠਕਰ ਖਾਵੇ। 22 ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਭਰਮਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਪਾਪ ਹੈ।

15
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

1ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੰੂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। 2 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼
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ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵ।ੇ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਿਨੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੰਿਦਆ ਮੈਨੰੂ ਸਿਹਣੀ ਪਈ।
4 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਚਨ ਦੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। 5 ਅਤੇ
ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਆਪੋ
ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। 6 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ।ੋ

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
7 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ

ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵ।ੇ
8 ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ
ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੇ 9ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ
ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰਨ
ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨਗਾਵਾਗਂਾ।
10 ਫੇਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। 11ਅਤੇ ਫੇਰ, ਹੇ
ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ,ੋਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। 12ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸ
ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ 13 ਹੁਣ ਆਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਆਸ
ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਵੋ।

ਿਹੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
14ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ

ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਿਲਆਈ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ

ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ
ਹ।ੋ 15 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ। 16 ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵ।ੇ
17 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹ।ੈ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਅਤੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ, 19 ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਲੁਿਰਕੁਨ
ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ। 20ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉੱਥੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ।ਂ
21 ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਗ,ੇ
ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
22 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ

ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 23 ਪਰ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਇਨੰਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ
ਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ 24 ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਉੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾਿਂਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਕਰਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਉੱਧਰ
ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 25 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ
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ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ
ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। 27 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਵੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਈਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 28 ਸੋ
ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ
ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਵਾਗਂਾ ਤਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।

30 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰ।ੋ
31 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਆ ਿਵੱਚ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਂਾ,ਂ ਨਾਲੇ
ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰ੍ਿਹਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। 32 ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਨੰਦ ਨਾਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਆਰਾਮ
ਪਾਵਾ।ਂ 33 ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

16
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ

1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫ਼ੀਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਸੇਿਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 2ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹ।ੈ

3 ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਸਿਹਕਰਮੀ ਹਨ। 4 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਸਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ

ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅਤੇ ਉਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਇਪੈਨੇਤੁਸ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਿਸਯਾ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 6ਮਿਰਯਮ
ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ
ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 7ਅੰਦਰੁਿਨਕੁਸ ਅਤੇ
ਯੂਿਨਆਸ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਏ l 8ਅੰਪਿਲਯਾਤੁਸ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 9 ਉਰਬਾਨੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ
ਸਤਾਖੁਸ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂਆਖ।ੋ 10ਅਿਪੱਲੇਸ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ ਅਿਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ
ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 11 ਹੇਰੋਿਦਯੋਨ ਮੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ ਨਰਿਕੱਸੁਸ
ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ। 12 ਤਰੁਫੈਨਾ ਅਤੇ ਤਰੁਫੋਸਾ
ਨੰੂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ ਿਪਆਰੀ ਪਰਿਸਸ ਨੰੂ ਿਜਸ
ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 13 ਰੂਫੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖ।ੋ 14ਅੰਸੁਕਿਰਤੁਸ, ਫਲੇਗੋਨ, ਹਰਮੇਸ,
ਪਤੁਰਬਾਸ, ਅਤੇ ਿਹਰਮਾਸ ਨੰੂ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 15 ਿਫਲੁਲੁਗੁਸ ਅਤੇ ਯੂਲੀਆ
ਅਤੇ ਨੇਿਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ
ਉਲੰੁਪਾਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ
16 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ
ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
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17 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੋ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 18 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਚਕਨੀਆ-ਂਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਭੋਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। 19ਤੁਹਾਡੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ
ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹ।ੋ
20ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮੱਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ

21 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੂਿਕਯੁਸ ਅਤੇ ਯਸੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸੀਪਤਰੁਸ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 22 ਮੈਂ ਤਰਿਤਯੁਸ ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਗਾਯੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦਾ
ਹ।ੈ ਇਰਸਤੁਸ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਆਰਤੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

24 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।ੇਆਮੀਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
25 ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਜ਼ੰੀਲ ਦੇ ਅਤੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਭੇਤ
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਸਨਾਤਨ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 26 ਪਰ ਹੁਣ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਿਦਆਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 27ਉਸ ਅਬਦੀ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵ।ੇ
ਆਮੀਨ!
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ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ (ਕੁਿਰੰ 1:1-2;
16:21) ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ l ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ
ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਜੋ
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ
(5:10-11) ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ
ਨਹੀਂ ਹੈ l ਇਸ “ਿਪਛਲੀ ਪੱਤੀ“ (ਿਜਵੇਂ ਇਸ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ)ੈ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ
ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਮੰਿਨਆਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਿਪਛਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ l

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 55-56 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈl
ਇਹ ਪੱਤੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (1

ਕੁਿਰੰ 16:8) l
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ, “ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ (1
ਕੁਿਰੰ 1:2), ਹਾਲਾਿਂਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ “ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ” (1:2)l

ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਸੀ l ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ
ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਵਭਾਜਨ ਵਰਗੇ

ਗਲਤ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰੇ (1 ਕੁਿਰੰ
1:10-4:21), ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ
ਿਸੱਿਖਆ (1 ਕੁਿਰੰ 15), ਅਨੈਿਤਕਤਾ (1
ਕੁਿਰੰ 5, 6:12-20), ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ
ਿਨਰਾਦਰ (1 ਕੁਿਰੰ 11:17-34)l
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ (1:4-7) ਪਰ
ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਣ ਆਤਿਮਕ
ਸੀ (3:1-4), ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਜਨ
ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ l

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ— 1:1-9
2. ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਭਾਜਨ— 1:10-4:21

3. ਨੈਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਵਾਦ— 5:1-6:20

4. ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਸਧਾਤਂ— 7:1-40
5. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ— 8:1-11:1
6. ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ —
11:2-34

7. ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ — 12:1-
14:40

8. ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਸਧਾਤਂ —
15:1-16:24

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੋਸਥਨੇਸ ਵੱਲੋਂ,
2 ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। 3ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ l

ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ
4ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 5 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਰਬ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਧਨੀ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹ।ੋ 6 ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। 7ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਕਸੇ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। 8ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵ।ੋ 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ
ਸੱਦੇ ਗਏ ਹ।ੋ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ
10 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ
ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ
ਨਾ ਹੋਣ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਲੋਏ
ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
12 ਮੇਰਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ “ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ” ਜਾਂ
“ਮੈਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਹਾ”ਂ ਜਾਂ “ਮੈਂ ਕੈਫ਼ਾਸ ਦਾ” ਜਾਂ
“ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾ”ਂ। 13 ਭਲਾ, ਕੀ ਮਸੀਹ
ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
14ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਰਸਪੁਸ ਅਤੇ
ਗਾਯੁਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 15ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ
ਆਖੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵ।ੇ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਿਵਅਰਥ ਹੋ
ਜਾਏ।

18 ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ।ੈ 19 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਚਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਾਗਂਾ।

20 ਿਕੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਨ? ਿਕੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ?
ਿਕੱਥੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਿਵਵਾਦੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੰੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ?। 21 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ
ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਇਹ
ਭਾਇਆ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇ। 22 ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ
ਹਨ। 23 ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। 24 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ
ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਨਾਲੋਂ ਿਗਆਨਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਰਬਲਤਾਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ
ਹ।ੈ 26 ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ ਭਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ
ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ
ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ
ਭਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਰਬਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ
ਿਲਆ ਭਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੰੂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰ।ੇ
28ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੁਛ ਅਤੇ ਿਤਆਗੇ ਹੋਇਆ
ਨੰੂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆਭਈਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
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ਹਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰ।ੇ 29 ਤਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ।ੇ
30 ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਗਆਨ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 31 ਭਈ
ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਕੋਈ ਘਮੰਡ
ਕਰੇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰ।ੇ

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ

1 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਉੱਤਮਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਾ। 3ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬਂੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ, ਮੇਰਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ। 5ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇ।

6 ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਹ
ਿਗਆਨ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ
ਜੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਪਤ
ਿਗਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ। 8 ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸ
ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇਕਰ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਹ੍ਦੇ। 9 ਪਰੰਤੂ ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਅੱਖੀਂ
ਵੇਖੀਆ,ਂ ਨਾ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀਆ,ਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਈਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇਆਪਣੇ ਿਪਆਰਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 10 ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ

ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਡੰੂਘੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹ,ੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ
ਜਾਣਦਾ ਹ?ੈ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 12 ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੀਏ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। 13 ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਮਨੱੁਖੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ
ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਿਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦੇ
ਹਾ।ਂ 14 ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 15ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਆਪ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਜਾਿਂਚਆਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਨੰੂ ਸਮਝਾਵ?ੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹ।ੈ

3
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ

1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਜਵੇਂ ਆਤਿਮਕ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਹਨ। 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਧ
ਿਪਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਵਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ 3 ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਜਲਣ
ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ
ਚੱਲਦੇ ਹ?ੋ 4 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਪੁਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ
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ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ? 5 ਫੇਰ
ਅੱਪੁਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਹ?ੈ ਿਸਰਫ਼
ਸੇਵਕ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। 6ਮੈਂ
ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਸ ਨੇ ਿਸੰਿਜਆ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। 7 ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ
ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 8 ਲਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ ਪਰ
ਹਰੇਕ ਆਪ-ੋਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ
ਹ।ੋ

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਸਆਣੇ ਰਾਜ
ਿਮਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੇ ਭਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ
ਹੋ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 12 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੀਂਹ
ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾ,ਂ ਲੱਕੜਾ,ਂ
ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। 13 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ
ਕੰਮ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗਆਪ ਹਰੇਕ
ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਭਈ ਉਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦਾ ਹੈ। 14 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ। 15 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ
ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੜਿਦਆਂ
ਸੜਿਦਆ।ਂ

16 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? 17 ਜੇ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

18 ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਿਕ ਿਗਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ
19 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਉਹ ਿਗਆਨੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ
ਚਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 20 ਫੇਰ
ਇਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 21ਇਸ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ।
22 ਕੀ ਪੌਲੁਸ, ਕੀ ਅੱਪੁਲੋਸ, ਕੀ ਕੇਫ਼ਾਸ, ਕੀ
ਦੁਨੀਆ,ਂ ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ,
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾ,ਂ ਸੱਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਹਨ! 23ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹ।ੈ

4
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲ

1 ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮਝਣ। 2 ਫੇਰ
ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। 3 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
4 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਹ।ੈ 5 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਿਰਆ
ਕਰ,ੋ ਉਹਆਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਿਛਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੇਗੀ।

6 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਸੱਖੋ ਿਕ
ਿਜਹੜੀਆਂਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ ਿਕਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ।
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ? ਪਰ
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ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਵੀ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? 8ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹ!ੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ
ਗਏ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਬਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦ!ੇ
9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ
10ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹ।ੋ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹਾਂ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ
ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾ।ਂ 11ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਭੱੁਖੇ, ਿਤਹਾਏ, ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਦਂੇ
ਅਤੇ ਬੇ ਿਟਕਾਣਾ ਿਫਰਦੇ ਹਾ।ਂ 12ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ
13 ਜਦ ਸਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ
ਕਰਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
14 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ
ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ
ਹਾ।ਂ 15 ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰ ਿਪਉ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਉ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।
16 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। 17 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਵਾ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 18 ਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂਾ।
19 ਪਰ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ
ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਚਨ

ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਜਾਣ
ਲਵਾਗਂਾ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। 21 ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਡਾਗਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ?

5
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਨੈਿਤਕਤਾ

1 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ ਦੀ ਔਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤਆਿਗਆ ਜਾਵ?ੇ
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਾ
ਨਬੇੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਮੰਨ ਮੈਂ
ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸੀ। 4 ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
5 ਤਦ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ
ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਚ ਜਾਵ।ੇ
6 ਤੁਹਾਡਾ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਖ਼ਮੀਰ
ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੰੂ ਖਮੀਿਰਆਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?
7 ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ
ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। 8 ਸੋ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ।

9 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ।ੋ
10ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ
ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਥਵਾ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
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11 ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ
ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਾ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭੀ
ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ
ਨਾ ਖਾਣੀ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ?ੇ 13 ਪਰ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਿਦਓ।

6
ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ।

1 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਅਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾਵ?ੇ
2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹ?ੋ 3ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਗਂ?ੇ ਫੇਰ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧਕੇ ਸੰਸਾਰੀ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ? 4 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰੀ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਭਲਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹ?ੋ 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਬੇੜ ਸਕੇ?
6 ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗ।ੇ 7 ਹੁਣ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ? 8ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ! 9 ਅਥਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ?ੇ ਧੋਖਾ
ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ,
ਨਾ ਿਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼।
10ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ

ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗ।ੇ 11ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ।

ਦੇਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ
12ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਹਨ

ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ। 13 ਭੋਜਨ
ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ
ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰ
ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ।
14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਿਜਵਾ
ਕੇ ਉੱਠਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਿਜਵਾ ਕੇ ਉੱਠਾਏਗਾ। 15 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਅੰਗ ਹਨ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ
ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾ?ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
16 ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ
ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹੋਣਗ।ੇ 17 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹ।ੈ
18ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ।ੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? 20 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ
ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ।

7
ਮਸੀਹੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ

1ਹੁਣ ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹੇ।
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2 ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੱਖੇ। 3 ਪਤੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ। 4 ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਨੰੂ ਹ,ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਪਤੀ ਨੰੂ ਵੀਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਹੈ। 5ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ
ਹੋਵੋ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ
ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਹਲ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 7ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ
ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ।

8ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਿਵਆਿਹਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ
ਹਾ।ਂ 9 ਪਰ ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਬਲ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਵਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ
ਚੰਗਾ ਹ।ੈ 10 ਪਰੰਤੂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਮੈਂ
ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ
ਹੋਵ।ੇ 11 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ
ਅਣਿਵਆਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨੰੂ ਨਾ ਿਤਆਗ।ੇ 12 ਪਰ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਿਤਆਗੇ। 13ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਪਤਨੀ
ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਿਤਆਗ।ੇ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ

ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 15 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਲਈਸੱਿਦਆ
ਹ।ੈ 16 ਹੇ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗੀ? ਅਤੇ ਹੇ ਪਤੀ,
ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ
ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ
17 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ

ਨੰੂ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਉਹ
ਉਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂ 18ਕੀ ਕੋਈ ਸੁੰਨਤੀ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ? ਤਾਂ
ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵ।ੇ 19ਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਨੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੈ। 20ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ
ਰਹ।ੇ 21ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ?
ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜੇ ਿਕਤੇ ਅਜ਼ਾਦ
ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ। 22 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹ।ੈ 23 ਤੁਸੀਂ
ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਨਾ ਬਣੋ। 24 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਠਿਹਿਰਆ ਰਹੇ।

ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ
25 ਪਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ

ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੰੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਦਯਾ ਿਮਲੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ 26 ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਲਈਇਹ
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ਭਲਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ। 27 ਕੀ
ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਤਾਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਲੱਭ। ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੱੁਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ।
28ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 29 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 30 ਅਤੇ ਰੋਣ
ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬੀਤਦਾ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 32 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਹੋ।ਅਣਿਵਆਿਹਆਂਆਦਮੀ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰ।ੇ 33 ਪਰ ਿਵਆਿਹਆ
ਹੋਇਆਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰ।ੇ
34ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ
ਅਣਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੇਹ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ
ਿਵਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਸੰਨ ਕਰ।ੇ 35 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਿਦਸ਼ ਪਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਬਨਾਂ ਘਬਰਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਹੋ। 36 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਭਈ ਮੇਰਾ
ਵਰਤਾਉਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੇ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। 37 ਪਰ ਜੇ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ ਿਜਸ ਨੰੂ

ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ
ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਰੱਖਾਗਂਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ
ਕਰੇਗਾ। 38 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।

39 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ
ਉਨਾਂ ਿਚਰ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ
ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ। 40 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਜਾਚਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਹ।ੈ

8
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਵਖੇ

1 ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਹ।ੈ
ਿਗਆਨ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਿਪਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 2 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 3 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 4 ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ
ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵਤੇ
ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ। 6 ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਚਆਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਵੀ। 7 ਪਰ ਸਭ ਨੰੂ ਇਹ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਕਈ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਿਗੱਝੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦਾ ਮਾਸ
ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲ਼ਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 8ਪਰ ਭੋਜਨ
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ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ
ਖਾਈਏ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। 9 ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਭਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਿਕਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਠਕਰ
ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੂਰਤੀ
ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ ਖਾਦਂੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਜੇ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦਾ
ਿਵਵੇਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਦਲੇਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 11 ਸੋ ਤੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ। 12ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 13 ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਗਂਾ ਤਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੰੂ ਠਕਰ ਖੁਆਵਾ।ਂ

9
ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

1 ਕੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ
ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਹ?ੋ 2 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ। 3ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ
ਉੱਤਰ ਹੈ। 4 ਭਲਾ, ਸਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਨਹੀਂ? 5ਭਲਾ, ਸਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈ
ਿਫਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਕੈਫ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? 6ਅਥਵਾ ਕੀ ਿਸਰਫ਼
ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੰੂ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ? 7ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਕੌਣ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
ਕੌਣ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ
ਖਾਦਂਾ ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ
ਕੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? 8 ਕੀ
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਥਵਾ
ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ? 9 ਿਕਉਂ

ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ
ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਲ਼ਦਾਂ
ਦੀ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 10 ਅਥਵਾ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਗਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਹ।ੇ
11 ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਪਦਾਰਥ
ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਢੀਏ? 12 ਜੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਨਹੀਂ
ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਾ ਪਾਈਏ। 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ
ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। 14 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। 15ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈਇਉਂ
ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ
ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਕੋਈ
ਿਵਅਰਥਕਰ।ੇ 16ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾ!ਂ 17ਇਸ
ਲਈ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲ ਹੈ ਪਰ
ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀਪਣ
ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 18 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ
ਫਲ ਹ?ੈ ਇਹ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾ।ਂ

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
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19 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ
20 ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹਾ
ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧੀਨ
ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ 21 ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਾਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਭਾਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ
ਲਈ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ
22 ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਣਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਣਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵਾ।ਂ 23 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋ
ਜਾਵਂਾ।ਂ

ਮਸੀਹੀ ਦੌੜ
24 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਦੌੜ

ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੌੜਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹ?ੈ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ।
25 ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਵਾਨ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਸੰਜਮੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਇਨਾਮ ਨੰੂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 26 ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ
ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਿਜਵੇਂ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 27ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂਆਪਣੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਨਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਂਾ।ਂ

10
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੋਂ ਿਚਤਾਵਨੀ

1 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ
ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। 2 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਮਿਲਆ। 3 ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ

ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। 4 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕੋ ਆਤਿਮਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਸਆਤਿਮਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਚੱਟਾਨ ਮਸੀਹ ਸੀ। 5ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 6ਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨਾ
ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 7ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ-
ਪੀਣ ਨੰੂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੰੂ ਉੱਠੇ।”
8 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੇਈ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਏ। 9 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਨਾ
ਪਰਤਾਈਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। 10 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ-
ਬੁੜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ
ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 11 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ
ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 12ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕਤੇ
ਿਡੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। 13 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਝੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹ ਸਕੋ।

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
14 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸੀਂ

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜਾਚਂ
ਕਰ।ੋ 16 ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਜਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ
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ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਨਹੀਂ? 17 ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਿਮਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ
ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹਾ।ਂ 18 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਰਕੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ। ਜੋ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ? 19ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾ?ਂ ਕੀ ਮੂਰਤੀ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹ?ੈ
20 ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਬਣੋ! 21 ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਿਪਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ
ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ।ੇ 22ਅਥਵਾ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾ?ਂ ਕੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾ?ਂ।

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ
23 ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਿਚਤ
ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ। 24 ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ
ਜਤਨ ਕਰ।ੋ 25 ਜੋ ਕੁਝ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ
ਿਵੱਚ ਿਵਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹ।ੈ
27ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ
ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਨੰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਖਾ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁਛੋ।
28ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖਾਓ।
29 ਿਵਵੇਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਿਵਵੇਕ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਜਾਚਂੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ? 30 ਜੇ ਮੈਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਜਸ ਦੇ
ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 31 ਸੋ ਭਾਵੇਂ

ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਂੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਲਈਕਰ।ੋ
32 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆ,ਂ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆ,ਂ ਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਠਕਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਣੋ। 33 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਰੀਸ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ

11
1 ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ

ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ

2 ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੀਤਾਂ
ਸੌਂਪੀਆ,ਂ ਉਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਸਰ
ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 4 ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਥਵਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਪਰ ਹਰੇਕ
ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਿਬਨਾਂ ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਥਵਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ
ਮੁੰਿਨਆ ਿਗਆ। 6 ਿਕਉਂਿਕਜੇ ਔਰਤ ਿਸਰਨਾ
ਢੱਕੇ ਤਾਂਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ਕਟਵਾ ਲਵੇ,ਜੇ ਔਰਤ ਨੰੂ
ਵਾਲ਼ ਕਟਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਰ
ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵ।ੇ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੈ;
ਪਰੰਤੂ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਿਹਮਾ ਹ।ੈ 8 ਿਕਉਂ
ਜੋਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਪਰਔਰਤ
ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। 9ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ
ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਰਤਆਦਮੀ ਦੇ
ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। 10 ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ
ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਰੱਖੇ। 11 ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। 12 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹ,ੈ ਉਸੇ
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ਪਰ੍ਕਾਰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ
ਿਨਆਂ ਕਰ,ੋ ਭਲਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਔਰਤ ਨੰਗੇ ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ?ੇ 14 ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਆਦਮੀ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਲੰਮੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਾਦਰ
ਹ?ੈ 15 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਔਰਤ ਲੰਮੇ ਵਾਲ਼ ਰੱਖੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਲ਼ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੜਦੇ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 16 ਪਰ ਜੇ
ਕੋਈ ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦਾ।

ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਮੱਤੀ 26:26-29; ਮਰਕੁਸ 14:22-

25; ਲੂਕਾ 22:14-20
17 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਬੁਿਰਆਈਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18ਇਸਲਈਜੋ ਪਿਹਲਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਪੰਥ ਵੀ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। 20 ਸੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਾਂਆਪੋਆਪਣਾ ਭੋਜਨ
ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੱੁਖਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹ!ੈ 22 ਭਲਾ, ਖਾਣ-
ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਤੁੱਛ
ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ
ਆਖਾ?ਂ ਭਲਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਾ?ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 23 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਉਸ

ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ। 24 ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ।ੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ
ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰ।ੋ 25 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨੰੂ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ
ਕਿਰਆ ਕਰ।ੋ 26 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵ।ੇ 27ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਿਬਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 28ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਖਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। 29 ਿਜਹੜਾ
ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਚਂ
ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਂਾ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 30ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਰ
ਗਏ ਹਨ। 31 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਜਾਚਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚਂੇ ਨਾ ਜਾਦਂ।ੇ 32ਪਰ ਜਦ ਜਾਚਂੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ।
33 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ।ੋ
34ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ
ਨਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਆਵਾਗਂਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਗਂਾ।

12
ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ

1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ।
2 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਵੱਲ ਿਜਵੇਂ ਤੋਰੇ ਜਾਦਂੇ ਿਤਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ।
3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈਨਹੀਂ
ਆਖ ਸਕਦਾ, “ਿਯਸੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ,” ਨਾ ਕੋਈ
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ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਭੂ ਹ,ੈ” ਪਰ ਕੇਵਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 4 ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹ।ੈ
5 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ
ਇੱਕੋ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਪਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 8 ਇੱਕ ਨੰੂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਿਦਆ
ਦੀ ਗੱਲ, 9ਹੋਰ ਨੰੂ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ।ਂ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਤਿਮਆਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹੋਰ ਨੰੂ ਅਨੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ।
11ਪਰਉਹਇੱਕੋਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੰੂ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੇਹ - ਅੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
12 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ

ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਮਲ ਕੇ
ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ
ਵੀ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ, ਕੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੀ
ਅਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਪਆਇਆ
ਿਗਆ। 14 ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਅੰਗ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਅੰਗਾ ਹ।ੈ 15 ਜੇ ਪੈਰ ਆਖੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 16 ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ
ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹ?ੈ 17 ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਸੁਣਨਾ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 18 ਪਰ ਹੁਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ

ਸੀ, ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 19 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 20 ਪਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ
ਹ।ੈ 21 ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਿਕ
ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਸਰ ਪੈਰ ਨੰੂ
ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ l 22 ਪਰ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਿਦਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 23ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਿਦਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਨਰਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਵੱਧਕੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ
ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ l 24 ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ
ਘਾਟਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਦਰ
ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ। 25 ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ। 26ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ
ਅੰਗ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਦਰ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
27ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। 28 ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੰੂ, ਦੂਜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ, ਤੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ,
ਫੇਰ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨੰੂ, ਫੇਰ ਨਰੋਇਆਂ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ,
ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ। 29ਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਹਨ?
ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ? 30 ਕੀ ਸਭ
ਨੰੂ ਨਰੋਇਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਮਲੀਆਂ
ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ?
31 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ,ੋ
ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ

13
ਿਪਆਰ ਉੱਤਮ ਹੈ
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1 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਿਪੱਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੈਣਾ
ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ 2 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਿਗਆਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਾ,ਂ ਅਿਜਹੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ
ਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾ,ਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
3ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੁਆਉਣ
ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂ ਪਰ ਿਪਆਰ
ਨਾ ਰੱਖਾ,ਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 4 ਿਪਆਰ
ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹ।ੈ ਿਪਆਰ
ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਪਆਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ,
ਿਪਆਰ ਫੂੰ-ਫੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਕੁਚੱਿਜਆਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਿਚੜਦਾ
ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 6 ਉਹ ਕੁਧਰਮ
ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ,
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ।
8 ਿਪਆਰ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਦਂੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਭਾਵੇਂ
ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ 10 ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ
ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਮੈਂ ਿਨਆਣਾ
ਸੀ ਤਦ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਿਨਆਣੇ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਜਾਚਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ। 12 ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਧੁੰਦਲਾ ਿਜਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਉਸਸਮੇਂਆਹਮੋਂ-
ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਗਂ।ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਓਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਜਾਣਾਗਂਾ ਿਜਹੋ
ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ 13 ਹੁਣ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ, ਿਪਆਰ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਬਣੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਿਪਆਰ
ਹੀ ਹੈ।
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ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਿਖਆਂ
1 ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ। ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ

ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ
ਵਧੇਰੇ ਭਾਲੋ। 2 ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
4 ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ
ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ
5ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।ੋ ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਥ
ਨਾ ਕਰ,ੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾਵੇ
ਤਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਉੱਤਮ ਹੈ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਾਵ,ੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 7 ਬੇ
ਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀਆਂਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵੰਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੁਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ?ੈ 8 ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇ
ਿਠਕਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲਈ
ਲੱਕ ਬੰਨੇਗਾ? 9 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ
ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਬੋਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਵੇਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ
10 ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਹ।ੈ 11 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਬਣਾਗਂਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਬਣੇਗਾ। 12 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਜਦ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਜਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। 13ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਉਹਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਰਥ
ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। 14 ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
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ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਨਸ਼ਫਲ ਹੈ। 15ਮੈਂ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ
ਗਾਵਾਗਂਾ। 16 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਨਜਾਣ ਕੋਲ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਿਕਵੇਂ ਆਖ?ੇ 17 ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 18 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਤਾਂ
ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ
ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਸਖਾਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਾ।ਂ 20 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ
ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ
ਹੋਵ।ੋ 21 ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗ।ੇ 22 ਸੋ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹਨ,
ਪਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਨਹਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹ।ੈ 23 ਉਪਰੰਤ
ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ਼ ਅਥਵਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ
ਅੰਦਰਆਉਣਤਾਂ ਭਲਾ,ਉਹਨਹੀਂਆਖਣਗੇ,
ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ? 24 ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਅਥਵਾ ਅਜਨਬੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ
ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਿਂਚਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 25ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ!ੈ

ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ
26 ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹ?ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਜਨ,

ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ
ਿਗਆਨ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਥਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤੰਨ-
ਿਤੰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਸੋ ਵਾਰ-ੋਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਣਾ ਅਰਥ ਕਰ।ੇ 28 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਬੋਲੇ। 29ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਅਥਵਾ
ਿਤੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਖਣ। 30 ਪਰ
ਜੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਚੁੱਪ ਰਹ।ੇ 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-
ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਉਣ।
32 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਹਨ। 33 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੜਬੜੀ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ
34 ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ
ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ 35 ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਿਸੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹ।ੈ
36 ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਥਵਾ ਿਨਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ? 37 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। 38ਪਰ
ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ।ੇ 39 ਗੱਲ
ਕਾਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਨੰੂ
ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਰੋਕੋ। 40ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੰਗ ਿਸਰ ਅਤੇ
ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ।

15
ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ

1ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ
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ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਵੀ
ਰੱਿਖਆਹੈ। 2ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ
ਵੀ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆਸੀ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਿਗਆ।
3 ਿਕਉਂਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਗੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 5 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਫ਼ਾ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ।
6 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੌ ਗਏ।
7 ਿਪੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ। 8ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਨੰੂ
ਵੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮੇ ਨੰੂ।
9ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾ,ਂ ਰਸੂਲ
ਸਦਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। 10 ਪਰ ਮੈਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ,
ਸੋ ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਿਮਹਨਤਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 11 ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ।

ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
12 ਹੁਣ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13 ਪਰ ਜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 14ਅਤੇ ਜੇ
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ
ਹ।ੈ 15 ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਝੂਠੇ
ਗਵਾਹ ਠਿਹਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ,

ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਫਰ
ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੁਰਦੇ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ
ਹ।ੈ 17ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ। 18ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਏ।
19 ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾ।ਂ

20 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਸੁੱਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਫਲ ਹ!ੈ 21 ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ
ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 22 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਆਦਮ
ਿਵੱਚ ਸੱਭੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸੱਭੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 23ਪਰ ਹਰੇਕਆਪੋ-
ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ। ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ,
ਿਫਰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੇ ਵੇਲੇ। 24 ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਹੈ। ਤਦ
ਉਹ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ
ਕਰ ਲਵੇ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ
26 ਆਖਰੀ ਵੈਰੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ
ਮੌਤ ਹੈ। 27 “ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ”। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਿਗਆਹੈ ਤਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਉਹਆਪ ਹੇਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹ।ੈ 28ਅਤੇ ਜਾਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵ।ੇ

29 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਮੂਲੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਿਕਉਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
30ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਏ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ?ਂ 31 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
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ਿਜਹੜਾ ਘਮੰਡ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾ।ਂ 32 ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ
ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ 33ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ,
ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ
ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 34 ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਸਮਝ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈਆਂ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੇ
35 ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਕਵੇਂ ਜੀ

ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ? 36 ਨਦਾਨਾ,ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈਂ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ। 37ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ
ਬੀਜਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਨਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ
ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਾ। 38ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ
ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ 39 ਸਭ ਮਾਸ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ
ਮਾਸ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ। 40ਸਵਰਗੀ
ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰ
ਸਵਰਗੀ ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਹੋਰ
ਹ।ੈ 41 ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ
ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੋਰ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਏ ਤਾਰੇ
ਤੋਂ ਿਭੰਨ ਹ।ੈ 42 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿਜਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਉੱਠਦਾ ਹ।ੈ 43ਉਹ
ਬੇਪਤ ਬੀਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਰਬਲ ਬੀਿਜਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਦਾ
ਹ।ੈ 44 ਉਹ ਪਰ੍ਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਿਜਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ
ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰ੍ਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਿਮਕ
ਸਰੀਰ ਵੀ ਹ।ੈ 45 ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ

ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦਾ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮ ਜੀਵਨ
ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ। 46 ਪਰ ਪਿਹਲਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਾਣਕ ਹ,ੈ ਫੇਰ ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹ।ੈ 47 ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਿਣਆ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਹ।ੈ 48 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ
ਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਨ।
49ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਧਾਿਰਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ
ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਗਂ।ੇ

50 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਨਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਅਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 51 ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਸੌਂਵਾਗਂੇ। 52 ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਲ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਿਦਆਂ
ਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 53 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਿਕ ਨਾਸਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਲਵ।ੇ
54ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਲਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ।
55ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ
ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?।

56ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਿਬਵਸਥਾ ਹ।ੈ 57 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਫਤਹ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ!ੈ 58 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ
ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਨਤ
ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

16
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ
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1ਹੁਣ ਉਸ ਭੇਟ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾ
ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ।ੋ
2 ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ
ਤਦ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 3ਅਤੇ ਜਦ
ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਗਂਾ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ। 4 ਜੇ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਣਗ।ੇ 5 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਗਂਾ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹ।ੈ
6 ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂ
ਸਗੋਂ ਿਸਆਲ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ
ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਓ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵ।ੇ 7 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ
ਿਕ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਚਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾ।ਂ 8ਪਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।

10ਜੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸਆਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਸਿਚੰਤ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
11 ਸੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਤੋਰ ਦੇਣਾ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾ।ਂ 12 ਪਰ ਭਾਈ
ਅਪੁੱਲੋਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੰੂ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿਵਹਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਆਵੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
13 ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍

ਰਹੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। 14ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ।

15 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ) 16 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੇ ਵੀ
ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਤਫ਼ਨਾਸ, ਫ਼ੁਰਤੂਨਾਤੁਸ ਅਤੇ ਅਖਾਇਕੁਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਤਪਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ।

19ਅਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ
ਪਿਰਸਕਾ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 20ਸਾਰੇ ਭਰਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੁਮੰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ।

21 ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। 22 ਜੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਵ!ੇ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ,ਆ! 23ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। 24 ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ।
ਆਮੀਨ।
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ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ

ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੰੂ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ
ਿਲਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ
ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ, “ਮੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ“ (2
ਕੁਿਰੰ 12:7-10) ਇਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰ 1:1)।
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਸੂਲ ਅਤੇ
ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 55-56 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ

ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਪਰ੍ਾਤਂ ਿਜਸ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸੀ (2 ਕੁਿਰੰ 1:1)।

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ, ਆਪਣੀ
ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ (1:3-4; 7:8-9, 12:13),
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਏਸ਼ੀਆ ਪਰ੍ਾਤਂ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ (1:8-11), ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ
ਲਈ (2:5-11), ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਜੁੱਤਣ (6:14; 7:1), ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਸੱਚਾ
ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ (2:14-7:4) ਕੁਿਰੰਥੁਸ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪੱਕਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਭੇਟ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ (ਅਿਧਆਇ. 8-9)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈਬਾਰੇ
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ— 1-7

2. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੰਿਗਰ੍ਹ
— 8:1-9: 15

3. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ— 10:1-13:10

4. ਿਤਏਕਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ
ਸਮਾਪਤੀ— 13:11-14

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ
ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਅਖਾਯਾ
ਿਵੱਚ ਹਨ। 2 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
3 ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ
4 ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਿਦਲਾਸੇ
ਤੋਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਸਾਡਾ ਿਦਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹ।ੈ
6 ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਿਬਪਤਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਗੁਣਕਾਰੀ
ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ 7ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਝਂੀ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਦਲਾਸੇ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਹ।ੋ 8 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਰਹੋ ਿਜਹੜੀ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਦਬਾਏ ਗਏ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਉਣ
ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। 9 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾ,ਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਸਰਾ ਰੱਖੀਏ। 10 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆਅਤੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 11 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਜੋ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ
ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ

12 ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਿਵਵੇਕ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਾਲ-
ਚਲਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਸਰੀਰਕ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ
ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 13 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੰਨਗੇ। 14 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ
ਕੁਝ ਮੰਨ ਵੀ ਿਲਆਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਮੰਡ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ
ਹ।ੋ

15 ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਿਹਆ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਅਨੰਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵਂਾ।ਂ
17ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਫਰ
ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਥਵਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵ?ੇ ਅਤੇ ਨਾਹਂ ਦੀ ਨਾਹਂ ਵੀ?
18 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ
ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਂ, ਦੋਨ ਨਹੀਂ।
19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਸ
ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੋ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਹੀ
ਹਾਂ ਹੋਈ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ
ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹ।ੈ
ਇਸਲਈਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂਆਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵ।ੇ
21 ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ 22ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਿਡਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਿਦੱਤੀ।

23 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਚਾਓ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। 24 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਦ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਹ।ੋ

2
1 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾ।ਂ 2 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਖੀ
ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ
ਮੈਨੰੂ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 3ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਹੋ ਗੱਲ ਿਲਖੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੰੂ ਅਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ
ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ
ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ
5 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ

ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ (ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ
ਨਾ ਕਰਾ)ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
6 ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬਥੇਰੀ ਹ।ੈ 7 ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ
ਗ਼ਮਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵ।ੇ 8ਉਪਰੰਤ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਓ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 10 ਪਰ ਿਜਹ ਨੰੂ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 11 ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ।

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ

12ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ
ਲਈ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਿਲਆ
ਿਗਆ। 13 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ
ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਚੈਨ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੰੂ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਿਜੱਤ
ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ ਿਖਲਾਰਦਾ
ਹ।ੈ 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾ।ਂ 16ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ
ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਬੋ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗ
ਕੌਣ ਹ?ੈ 17 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਵਟ ਨਹੀਂ
ਕਰਦ,ੇ ਪਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ

3
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ

1 ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ
ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾਨੰੂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ 2 ਸਾਡੀ ਿਚੱਠੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਭ ਮਨੱੁਖ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। 3ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਿਦਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹ।ੈ

4 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 5ਇਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ
ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 6 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ
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ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਕਨਹੀਂ ਸਗੋਂਆਤਮਾ ਦੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 7 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਲਖਤ
ਿਜਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਲੋਪ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ, 8 ਤਾਂ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਿਲਖਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ? 9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ
ਦੀ ਿਲਖਤ ਤੇਜ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ
ਿਲਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜੋ ਤੇਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅੱਤ
ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜਵਾਨ ਬਣੀ ਨਾ ਰਹੀ।
11 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਿਜਹੜੀ ਅਲੋਪ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ!।

12 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਆਸ ਹੈ
ਤਦ ਅਸੀਂ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ 13 ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ
ਪੜਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ
ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖ।ੇ 14 ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪੜਹ੍ਨ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ
ਤੇ ਉਹੋ ਪਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਦਂਾ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 15 ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ
16 ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਰੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆਜਾਵੇਗਾ।
17 ਹੁਣ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਹ।ੈ 18 ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਵੇਖਦੇ
ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੱਕ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

4
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧਨ

1ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾਈ
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ
ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। 2 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ
ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚ
ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਵੇਕ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੰਦੇ
ਹਾ।ਂ 3ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਹ।ੈ 4 ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਜੁੱਗ
ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੰੂ
ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸਰੂਪ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 5 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਜੋ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਿਡਆਂ
ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਿਕਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ
ਦਾ ਿਗਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਕਰ।ੇ

7 ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਮੱਟੀ ਦੇ
ਭਾਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ
ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੂਮ
ਹੋਵ,ੇਨਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ,। 8ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਿਸਓਂ
ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਿਮੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਲਝਣ
ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। 9 ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ
ਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਦਂ,ੇ ਡੇਗੇ ਜਾਦਂੇ
ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਮੌਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਿਫਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ।ੇ 11 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ
ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਪਰਗਟ ਹੋਵ।ੇ 12 ਸੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ
13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਉਹੋ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਿਲਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ
ਹਾ।ਂ 14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਧਾਵੇ।

16ਇਸਕਾਰਨਅਸੀਂ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ,
ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ
ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਦਨ ਿਦਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ
ਹ।ੈ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਕਸ਼ਟ
ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹ,ੈ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅੱਤ
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਤਆਰਕਰਦਾ ਹੈ। 18ਅਸੀਂ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਿਡੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਿਡੱਠ
ਵਸਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਹਨ।

5
ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ

1 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡਾ
ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਿਡੱਗ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ
ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਬਿਣਆ ਹੈ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਬਸੇਰੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ ਪਿਹਨ ਲਈਏ।
3 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾ
ਪਾਏ ਜਾਈਏ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਉਂਕੇ
ਭਰਦੇ ਹਾ!ਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ
ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਦੇਈਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਰਨਹਾਰ
ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਵ।ੇ
5ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ

6ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਹਾਂ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਿਵਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ 7 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ 8 ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ
ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੱਸੀਏ। 9ਇਸੇ
ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਦੇਸ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ
ਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
11 ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣ ਕੇ

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ
12ਅਸੀਂ ਫੇਰਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮਾਣ ਕਰਨ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਸਕੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਾਵੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। 13 ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਿਵੱਚ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾ।ਂ 14 ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਸਾਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ
ਮੋਏ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਲਈਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ, ਿਜਹੜਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ।

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ
16 ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
17 ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ
ਗਈਆ,ਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ। 18 ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਤੋਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਲਆਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। 19 ਅਰਥਾਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।

20 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ
ਲਓ। 21ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਣੀਏ।

6
1 ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ।ੋ
2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ,ੋ ਹੁਣ ਹੀ
ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ!

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ
3 ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਨਹੀਂ

ਖੁਆਉਂਦੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਨਾ ਆਵ।ੇ 4 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ,
ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, 5 ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਕੈਦ ਤੋਂ,
ਹੰਗਾਿਮਆਂ ਤੋਂ, ਿਮਹਨਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਣੀਂਿਦਆਂ ਤੋਂ,
ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, 6ਖਿਰਆਈ ਤੋਂ, ਿਗਆਨ ਤੋਂ,
ਧੀਰਜ ਤੋਂ, ਿਦਆਲਗੀ ਤੋਂ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ, ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਪਆਰ ਤੋਂ, 7 ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ,
ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ
ਹਨ। 8 ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਦਰ
ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾਲ, ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਜਹੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਹਾ,ਂ 9 ਅਣਜਾਿਣਆਂ ਵਰਗੇ

ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹਾ,ਂ ਮਿਰਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਵੇਖੋ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾੜੇ ਜਾਿਂਦਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਜਾਨ
ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਦਂ,ੇ 10 ਉਦਾਸਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰ
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਪਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾ।ਂ

11 ਹੇ ਕੁਿਰੰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਖੁੱਲਾ ਹ,ੈ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਵੱਡਾ ਹ।ੈ 12 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੀ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹ।ੈ 13 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਦੇ ਹੋਵ।ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
14 ਤੁਸੀਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ

ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਾਝਂ ਹ?ੈ ਅਤੇ
ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? 15ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਮਲਾਪ ਹੈ,
ਅਥਵਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ
ਿਹੱਸਾ ਹ?ੈ 16 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹ?ੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ - ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਿਫਿਰਆਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗ।ੇ
17ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਓ ਅਤੇ
ਵੱਖਰੇ ਹੋਵ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲਵਾਗਂਾ, 18ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ
ਬਚਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੈ।

7
1ਸੋ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੰੂ

ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਨੰਦ
2 ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਥਾਂ ਿਦਓ।

ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ
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ਿਵਗਾਿੜਆ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਠੱਿਗਆ ਨਹੀਂ।
3 ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ
ਇਕੱਠਾ ਹੋਵ।ੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹ।ੈ
ਮੈਂ ਿਦਲਾਸੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ
ਨਾਲ ਫੁੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਦਾ।

5 ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਦ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪਏ ਸੀ,
ਬਾਹਰੋਂ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ।ਂ 6 ਤਾਂ
ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਅਧੀਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਅਤੇ
ਿਨਰੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ
ਚਾਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਿਸਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਸ ਪੱਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 9 ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸਗੋਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਲ ਤੋਬਾ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸ
ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਤੋਬਾ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 11 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ
ਜੋਸ਼, ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ੋਧ,
ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਡਰ, ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਚਾਹਤ, ਿਕੰਨੀ
ਹੀ ਅਣਖ, ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ!
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮਾਣ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਾ।ਂ

12 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ
ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ।ੇ
13 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ
ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ
ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ
ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਿਪਆ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਆਖੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ
ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ
ਿਨੱਕਿਲਆ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ
ਆਿਗਆ-ਕਾਰਤਾ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ ਸੀਇਸਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਬਹੁਤ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 16 ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਹਾਂ
ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਦਲੇਰੀ ਹ।ੈ

8
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਨ

1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹ।ੈ 2 ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲੇਸ਼
ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੀ
ਬਹੁਤਾਇਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਿਦਲੀ ਨੰੂ ਵਧਾ
ਿਦੱਤਾ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਗੋਂਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ।
4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ
ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ 5 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। 6 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ
ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰੇ ਵੀ ਚਾੜਹ੍ੇ।
7 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਬਚਨ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। 8 ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੀਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਪਰਖਣ
ਲਈਇਹਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 9 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬਿਣਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ।
10ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਿਨਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ
ਦੀਇੱਛਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। 11ਸੋ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਵੀ ਚਾੜਹ੍ੋ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾੜਹ੍ਨਾ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ
12 ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਵਾਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈਨਹੀਂ
ਆਖਦਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਖਾ
ਹੋਵ।ੇ 14 ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇ। 15 ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਧ ਿਲਆ
ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਘੱਟ ਿਲਆਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।

ਤੀਤੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
16 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ

ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜੋਸ਼
ਪਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 17 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰ
ਿਪਆ। 18 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ

ਭਰਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਦਾ ਮਾਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ
ਹ।ੈ 19 ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 22 ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਉੱਦਮੀ ਵੇਿਖਆਪਰ ਹੁਣ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ
23 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹਨ।
24ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦਉ,
ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਣ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

9
ਸਾਥੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

1ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ
ਲਈ ਹ,ੈ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਆਰੀ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ
ਉਕਸਾਇਆ। 3ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ
ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਕਰਦੇ
ਸੀ ਇਸਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਅਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। 4 ਿਕਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਾ
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ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਉਨਾਂ
ਅੱਗੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਈਏ। 5ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਮਝੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਾਨ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਦੇ ਦਾਨ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਿਕ ਬੰਿਦਸ਼ ਦੇ ਦਾਨ ਵਰਗਾ।

ਦਾਨ ਿਕਵੇਂ ਦੇਈਏ
6 ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਘੱਟ

ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। 7 ਹਰੇਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਧਾਿਰਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ,ੇ ਰੰਜ
ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਸਾਰੀ ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰੀ
ਵੀ ਹੋਵੇ। 9 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਉਸ
ਨੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
l

10 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬੀਜ
ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਫਲ
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 11ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਲਈ ਧਨੀ
ਹੋ ਜਾਓ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਪਰਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਉਦਾਰਤਾ
ਨਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹ।ੋ 14 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ
ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ।ੈ

10
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

1 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ
ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰ ਹਾ,ਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਿਮੰਨਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ
ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਕਈਆਂ ਲਈ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 3 ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 4 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਿਲਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ
ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। 5 ਸੋ ਅਸੀਂ
ਵਿਹਮਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਸਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹ,ੈ ਢਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ 6 ਅਤੇ ਜਦ
ਤੁਹਾਡੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ 7 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਸੋਚੇ ਿਕ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾ।ਂ 8 ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਗਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ। 9ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹਾ।ਂ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ
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ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕੜੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁੱਛ ਹ।ੈ
11ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖੇ
ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹਾ।ਂ 12 ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੀ
ਇਹ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਿਗਣੀਏ, ਜਾਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਮਲਾਈਏ ਜੋ
ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ
ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ। 13 ਪਰ ਅਸੀਂ
ਨਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਕਰਾਗਂੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ
ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ।ੈ 14 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ
ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗੇਤਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15 ਅਸੀਂ
ਨਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਆਸ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦੀ
ਜਾਵ,ੇ ਿਤਵੇਂ-ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਵਧਾਏ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 16 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਮਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। 17ਪਰਜੋ ਕੋਈਮਾਣਕਰਦਾ
ਹੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਕਰ।ੇ 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਿਜਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈਪਰ੍ਭੂ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

11
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ

1 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰ,ੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਸਿਹਣ ਕਰ!ੋ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਹ,ੈਇਸਲਈਜੋ ਮੈਂ ਿਵਆਹ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਤਾਂ ਜੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਮਸੀਹ ਲਈ
ਅਰਪਣ ਕਰਾ।ਂ 3 ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਨਾਲ ਹੱਵਾਹ ਨੰੂ
ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ,
ਿਵਗੜ ਜਾਣ। 4 ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ
ਦੂਜੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ
ਿਮਲਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿਹਣ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ! 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ 6 ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ
ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। 7ਅਥਵਾ
ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ
ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? 8ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਲਈ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਿਲਆ। 9 ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ
ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਇੱਕਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਰੁਿਕਆ ਹੀ
ਰਹਾਗਂਾ। 10 ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂ? ਕੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!

12 ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ
ਰਹਾਗਂਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਮੌਿਕਆਂ ਝਾੜ ਸੁੱਟਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ
ਠਿਹਰਨ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ
ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਛਲ ਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਖੀ
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ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ
ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹਾ।ਂ
15ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਰੂਪ
ਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
16 ਮੈਂ ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ

ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝ,ੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਮੂਰਖ ਹੀ
ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ
ਮਾਣ ਕਰਾ।ਂ 17ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ
ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ 18ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ
ਕਰਾਗਂਾ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਿਸਆਣੇ
ਜੋ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂਰਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 20ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ
ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ
ਹ।ੋ 21 ਮੈਂ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਿਜਹੇ ਸੀ ਪਰ ਿਜਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਹੈ (ਮੈਂ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ)ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹਾ।ਂ
22 ਕੀ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾ।ਂ
ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾ।ਂ
ਕੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ
ਹਾ।ਂ 23 ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ? ਮੈਂ
ਬੇਸੁੱਧ ਵਾਗਂੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਕ ਹਾ,ਂ ਅਰਥਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਵੱਧ ਕੇ ਹਾ,ਂ ਕੈਦਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੀਕ, ਮਾਰ ਖਾਣ
ਿਵੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਵੱਧ ਕੇ ਹਾ।ਂ 24 ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨਤਾਲੀ-ਉਨਤਾਲੀ ਕੋਰੜੇ ਖਾਧ।ੇ
25 ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ
ਵਾਰ ਪਥਰਾਉ ਹੋਇਆ, ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੇੜੇ ਦੇ
ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ-
ਿਦਨ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ। 26 ਬਹੁਤ ਵਾਰ

ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ,
ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ
ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮਾਂ
ਿਵੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਜਾੜ ਦੇ
ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਖੋਟੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, 27 ਮੈਂ ਿਮਹਨਤ
ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ
ਿਵੱਚ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ
ਵਰਤ ਿਵੱਚ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਹਾ।ਂ 28 ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਮੈਨੰੂ ਰੋਜ਼
ਸਤਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 29 ਿਕਸ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਿਕਸ ਦੇ ਠਕਰ ਖਾਣ
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ?

30ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਗਂਾ।
31ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 32ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹਾਕਮ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਿਰਤਾਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ
ਦੰਿਮਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ
ਪਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 33 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਟੋਕਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ
ਦੀ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ
ਿਨੱਕਿਲਆ।

12
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਡਾ

1 ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 2 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੀਜੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ
ਸਰੀਰ ਰਿਹਤ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਹ!ੈ 4 ਉਹ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਿਕਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ
ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ
ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 5 ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ
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ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਗਂਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੱਚ ਬੋਲਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕ
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖਦਾ
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹ।ੈ 7 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਂਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੋਿਭਆ ਿਗਆ
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹ
ਮੈਨੰੂ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ
ਨਾ ਜਾਵਂਾ।ਂ 8 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ 9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਸੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣ
ਕਰਾਗਂਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਬਣੀ ਰਹੇ। 10ਇਸਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਮਹਿਣਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ
ਿਵੱਚ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ, ਸੰਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ
ਮੈਂ ਸਮਰੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
11 ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਿਣਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ

ਮੈਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਿਚੰਨ ਪੂਰੀ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ,ਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਿਵਖਾਏ ਗਏ।
13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਹ,ੋ ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ
ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼
ਕਰ!ੋ

14 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ
ਨਾ ਪਾਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
15ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇਆਤਮਾ ਲਈਬਹੁਤਅਨੰਦਨਾਲ
ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਘੱਟ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗ?ੇ 16 ਭਲਾ, ਇਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ
ਪਾਇਆ ਪਰ ਚਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਲ
ਨਾਲ ਫਿੜਆ! 17 ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ, ਕੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ? 18 ਮੈਂ
ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ। ਕੀ ਤੀਤੁਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ,
ਅਸੀਂਇੱਕੋਆਤਮਾ ਤੋਂ,ਇੱਕੋ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੱਲੇ?।

19 ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ
ਹਾ।ਂ ਪਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ
ਕੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ
ਪਾਓ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਝਗੜਾ,
ਈਰਖਾ, ੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆ,ਂ ਚੁਗਲੀਆ,ਂ
ਿਵਰੋਧ,ਆਕੜਾਂ ਅਤੇ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣ। 21ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਿਫਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਲਕਾ ਪਾਵੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ
ਕਰਾ,ਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਲੱੁਚਪੁਣੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ

13
ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ

1ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਉਣ ਲੱਗਾ
ਹਾ।ਂ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਮੈਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ
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ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ
ਛੱਡਾਗਂਾ ਨਹੀਂ! 3ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ। 4ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਗਂੇ ਿਜਹੜੀ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਹੈ। 5ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਨਾ ਹੋਵ!ੇ 6 ਪਰ
ਮੈਂਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਿਨਕੰਮੇ ਨਹੀਂ। 7ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ
ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰ੍ਿਹਣਯੋਗ
ਮਲੂਮ ਹੋਈਏ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ
ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ।
8 ਅਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾ।ਂ 9 ਜਦ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ
ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜਾਓ।
10 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਾ।ਂ

ਨਮਸਕਾਰ
11ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਿਸੱਧ

ਹੋਵ,ੋ ਸ਼ਾਤਂ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵ,ੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੁਮੰਨ ਨਾਲਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ
ਕਰ।ੋ 13 ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

14 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ

ਹ,ੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ
ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ
ਗਲਾਿਤਯਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ
ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ। ਗਲਾਿਤਯਾ
ਰੋਮ ਜਾਂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਸਨ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 48ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੋਂ

ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀਆਂ

ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀਗਈ
ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1-2)।

ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ

ਉਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀਇਜੰੀਲ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਇਜੰੀਲ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ
ਆਧਾਰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਇਜੰੀਲ ਨੰੂ ਸਹੀ
ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਹਆਤਮਾ ਦੀਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲਆਪਣਾ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ— 1:1-10
2. ਇਜੰੀਲ ਦੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ — 1:11-
2:21

3. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਾ
— 3:1-4: 31

4. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਅਿਭਆਸ— 5:1-6:10

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ,

ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ। 2ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ 3 ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ। 4 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਲਵੇ। 5 ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ
ਹੋਵ।ੇਆਮੀਨ।

ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ
6 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ

ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਿਦਆ, ਐਨੀ
ਛੇਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਮਨ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। 7 ਜਦ ਿਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਕਈਅਿਜਹੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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8 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ! 9 ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਰਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ 10 ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ? ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ?ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ
11 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
12 ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ
ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਈ ਗਈ
ਸਗੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 14ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ
ਰੀਤਾਂ ਲਈਬੜਾ ਅਣਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। 15 ਪਰ ਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ
ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ
ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ। 16 ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਮਾਸ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ, 17 ਅਤੇ ਨਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਅਰਬ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਇਆ। 18 ਤਦ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨ ਿਰਹਾ। 19 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 20 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ! 21 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਰੀਯਾ
ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।
22 ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 23 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 24ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ।

2
ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
1ਤਦਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦਮੈਂ ਬਰਨਬਾਸ

ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ
ਫੇਰ ਿਗਆ। 2ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹਨਾਂ
ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ
ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। 3 ਪਰ ਤੀਤੁਸ ਵੀ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ।
4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੁੱਪ
ਕੀਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਜਹੜੀ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੀ, ਚੋਰੀ ਵੜ
ਆਏ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ। 5ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ
ਸਿਚਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹ।ੇ 6 ਪਰ
ਉਹ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਵੇ
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ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
- ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ,
ਿਜਵੇਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੰੂ। 8 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਨੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ
ਲਈ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
9ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਿਲਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ,
ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਥੰਮਹ੍ ਸਮਝੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਝਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਏ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। 10ਅਤੇ ਇਹਆਿਖਆ
ਕੇਵਲਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਿਜਸ ਕੰਮ
ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ

ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ। 12 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਿਪਛਾਹਾਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂਅਲੱਗਕੀਤਾ। 13ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ
ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਫ਼ਾਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਗ਼ੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ
15 ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। 16 ਤਾਂ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਿਦਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ
ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜੇਕਰ
ਉਸੇ ਨੰੂ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 19ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਆ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹਾ।ਂ 20 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
21 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ
ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੋਇਆ।

3
ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

1 ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਭਰਮਾ ਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਿਜਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ
ਿਗਆ? 2ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲਇਹਜਾਨਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ? 3 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਿਕ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ
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ਹ?ੋ 4 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਿਨਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਐਂਵੇਂ ਹੀ
ਝੱਿਲਆ ਿਕ,ਉਹਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਸੀ?
ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 5 ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ?। 6 ਿਜਵੇਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ। 7 ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। 8 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ l 9ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਸੋ ਿਜੰਨੇ
ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ
ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 11 ਹੁਣ
ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 12 ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
13 ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਰੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ
14ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਚਨ
15 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ

ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ

ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ
ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 16 ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਅੰਸ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਅੰਸਾਂ ਨੰੂ”, ਿਜਵੇਂ ਬਾਹਿਲਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ”, ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਹ।ੈ 17 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ
ਨੇਮ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਿਨਆ
ਸੀ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ
ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਈ ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚਨ ਿਵਅਰਥ ਹੋ
ਜਾਵ।ੇ 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਵਾਿਰਸ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
19 ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਿਬਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਅੰਸ ਿਜਹ ਨੰੂ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠਿਹਰਾਈ
ਗਈ। 20 ਹੁਣ ਿਵਚੋਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹ।ੈ

ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
21 ਫੇਰ ਭਲਾ, ਿਬਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਵਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ?ੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ
ਅਿਜਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਿਜਹੜੀ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 22 ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਭਈ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ 23 ਪਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਬੱਧੇ
ਹੋਏ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ। 24 ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਆਉਣਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨਬਣੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ।
25 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ
ਰਹ।ੇ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
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ਸੰਤਾਨ ਹੋ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਉਨਾ ਨੇ
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਿਲਆ। 28 ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ
ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਅਜ਼ਾਦ,
ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। 29 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਅਤੇ
ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹ।ੋ

4
1 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਵਾਿਰਸ ਿਜੰਨਾਂ

ਿਚਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਿਭੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਹ।ੈ 2 ਪਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 3 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਜਦ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਿਮਆ। 5ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਿਕ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 6 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ, ਹੇ ਿਪਤਾ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹ।ੈ 7 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੈਂ।

ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
8 ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ

ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਿਨਰਬਲ
ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ
ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ 10 ਤੁਸੀਂ
ਿਦਨਾ,ਂ ਮਹੀਿਨਆ,ਂ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨੰੂ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ! 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਰਦਾ ਹਾਂ

ਭਈ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ 12 ਹੇ
ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ
ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਿਣਆ, ਨਾ ਉਸ
ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ। 15 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਿਕੱਥੇ
ਿਗਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ
ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੰਦੇ 16 ਿਫਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚੀ
ਗੱਲਆਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ?
17 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ।
18 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਭਲੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੋਵਾ।ਂ 19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਫਰ ਪੀੜਾਂ ਸਿਹੰਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ 20ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਬੋਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹਾ।ਂ

ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
21 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ,
ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ
ਤੋਂ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆ ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜਾ
ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੰਿਮਆ। 24 ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀਆਂ



ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 4:25 279 ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 5:21

ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਦੋ
ਨੇਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੋ
ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਹ।ੈ
25 ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀਨਈ
ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ। 26 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਜੋ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਡੀ
ਮਾਤਾ ਹ।ੈ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ
ਹੇ ਬਾਝਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ
ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੀੜਾਂ
ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆ!ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਹਨ। 28 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ
ਵਾਗਂੂੰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ 29 ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੰਿਮਆਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾਆਤਮਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆਂ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਹ।ੈ 30 ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹ?ੈ
ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕੱਢ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਾਲ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਇਸ ਲਈ,
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ

5
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ

1 ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਦੜਹ੍ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵ।ੋ 2 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਵੋ
ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। 4 ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ
ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ
ਿਡੱਗ ਗਏ ਹੋ। 5ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ
ਕੰਮ ਦੀ ਹ;ੈ ਪਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਿਪਆਰ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ

ਤਰਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ! ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨ? 8 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਨਹੀਂ। 9 ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਖ਼ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ
ਆਟੇ ਨੰੂ ਖ਼ਮੀਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ
ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ! 11 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ?ਂ ਤਦ ਸਲੀਬ
ਦੀ ਠਕਰ ਤਾਂ ਜਾਦਂੀ ਰਹੀ। 12 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ
ਅੰਗ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ!। 13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ
ਵਰਤੋ ਸਗੋਂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ।ੋ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕੋ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕੀ ਿਕਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋਂ!।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
16 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ
ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।
18 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ
ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
ਹ।ੋ 19 ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਗਟ
ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ - ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ-
ਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, 20 ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ,
ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ੋਧ, ਿਵਰੋਧ, ਫੁੱਟਾ,ਂ
ਿਬਦਤਾ,ਂ 21 ਖਾਰ, ਨਸ਼,ੇ ਬਦਮਸਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ



ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 5:22 280 ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 6:18

ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ।ੇ 22 ਪਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ - ਿਪਆਰ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਤਂੀ,
ਧੀਰਜ, ਿਦਆਲਗੀ, ਭਿਲਆਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ,
23 ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 24 ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਸਣੇ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ। 25ਜੇ ਅਸੀਂਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਚੱਲੀਏ ਵੀ। 26ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਖਝਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਖਾਰ ਰੱਖੀਏ।

6
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

1ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ
ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਦੇ
ਸੁਭਾਓ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ
ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਪੈ ਜਾਵ।ੋ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਰ
ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ 3 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਪਰ
ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਰਖੇ ਤਦ ਉਹ ਨੰੂ
ਕੇਵਲਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
6 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਕਰ।ੇ 7 ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। 8 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਬਨਾਸ
ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ
ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ। 9ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਿਦਆਂ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਵਾਢੀ
ਵੱਢਾਗਂੇ। 10 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ ਸਾਨੰੂ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ

ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
11 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਕੱਡੇ ਮੋਟੇ

ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹ।ੈ 12 ਿਜੰਨੇ
ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਿਵਖਾਵਾ ਿਵਖਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨਸਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ।
13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪ
ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ।
14 ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚਾਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ,
ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟ।
16 ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਇਸ ਿਨਯਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ। 17ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੰੂ ਲਈ ਿਫਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 18 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।
ਆਮੀਨ।
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ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:1 ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹlੈ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਰੋਮ ਦੇ ਕਲੈਮੰਟ, ਇਗਨੇਿਸ਼ਅਸ,
ਹਰਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨl

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਿਲਖੀ ਗਈl
ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਲੁਸ

ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀl
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀl ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪਾਠਕ
ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹਨ l ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:11-13
ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ
“ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾ“ਂ ਤੋਂ ਸਨ (2:11) ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਬਚਨ
ਦੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ“ ਮੰਨੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
(2:12) lਇਸੇ ਤਰਾ,ਂ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:1 ਿਵੱਚ,
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਇੱਛੁਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਾਤ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਕੈਦੀ ਹਾ।ਂ”

ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ

ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ l ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ

ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹlੈ
ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ
ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ l
ਪੌਲੁਸ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੂ ਸਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰ-ਦੇਹ, ਭਰਪੂਰੀ, ਭੇਤ, ਯੁੱਗ,
ਹਾਕਮ ਆਿਦ l ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਹੈ l

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸਾਂ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਿਸਧਾਤਂ —
1:1-3:21

2. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ —
4:1-6:24

1 ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ!ਂ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ
ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ, 2ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ l

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤਾਂ
3 ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ
ਦੀਆਂਆਤਿਮਕਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ! 4 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈਏ! 5 ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲੇਪਾਲਕ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ! 6 ਿਕ
ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
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ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ
ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੀ! 7 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 8 ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ
ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ
ਵਧੇਰੇ ਿਦੱਤਾ! 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,
ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇਕਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਧਾਿਰਆ ਸੀ! 10 ਿਕ
ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ
ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ!ੇ 11 ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਵਾਿਰਸ
ਬਣ ਗਏ! 12 ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹਨਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਏ! 13 ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਬਚਨ
ਅਰਥਾਤਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਇਦੇ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ
ਲੱਗੀ! 14ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਈ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ l

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
15ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ

ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੁਿਣਆ!
16ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ
ਹਟਦਾ! 17 ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇ! 18 ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਕੀ ਹੈ! 19ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ!
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 20 ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਿਬਠਾਇਆ! 21 ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ,
ਅਿਧਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ, ਿਰਆਸਤ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਨਾਮ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ
ਹਾ!ਂ 22ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਠਿਹਰਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈਦੇ ਿਦੱਤਾ! 23ਇਹ
ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ
ਹ!ੈ

2
ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ

1ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ! 2 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ
ਹੁਣ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ!ੈ 3 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ
ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਗੁਜਾਰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਇਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ੋਧ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ!
4 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ ਦਾ ਧਨੀ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ! 5 ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਤਦੋਂ
ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ!ੋ 6 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਠਾਇਆ! 7 ਿਕ ਉਸ ਿਦਆਲਗੀ
ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਪਰਗਟ ਕਰ!ੇ 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ
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ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ! 9 ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰ!ੇ
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਤਆਰਕੀਤੇ ਸਨ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ!

ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
11 ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ! 12 ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਿਦਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਿਬਨਾਂ ਆਸ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਸੀ! 13 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਸੀਹਦੇ
ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ!ੋ 14 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਮਲਾਪ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ
ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ
ਕੰਧ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ! 15 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ
ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਸਮੇਤ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਾਇਆ!
16ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵ!ੇ 17 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ! 18 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ
ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 19 ਸੋ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਹ!ੋ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਆਪ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ! 21 ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 22 ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹੋ l

3
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਅਦਭੱੁਤ ਯੋਜਨਾ
1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਕੈਦੀ ਹਾ।ਂ 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰਸੁਣੀ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ! 3ਇਹ
ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਲਿਖਆ! 4ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਕੰਨੀ
ਹ!ੈ 5ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਸ
ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹ!ੈ 6ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਲੋਕ ਸੰਗੀ ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅਤੇ
ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹਨ! 7 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇ ਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ! 8 ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾ,ਂ
ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਣਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਵਾ!ਂ 9ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ
ਿਕ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾਆਦਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚਗੁਪਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀਆ!ਂ
10 ਿਕ ਹੁਣ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗੀ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ!ੇ 11ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਇੱਛਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ! 12 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ
ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ
ਹ!ੈ 13ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
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ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਖਾਤਰ ਹਨ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ!

ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ
14 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾ!ਂ
15 ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹ!ੈ 16 ਿਕ
ਉਹਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਧਨਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਵੱਚ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ! 17 ਿਕ ਮਸੀਹ
ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ
ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ, 18ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ
ਇਸਗੱਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਿਕ ਿਕੰਨੀ
ਕੁ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੰੁਘਾਈ
ਹ!ੈ 19ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਜੋ ਿਗਆਨ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ
ਹੋ ਜਾਓ l 20 ਹੁਣ ਉਹ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹਾ
ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ
ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ
ਉਸਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ! 21 ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵ।ੇ

4
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ

1 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਦੇ
ਯੋਗ ਚੱਲੋ! 2 ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ,
ਨਰਮਾਈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਿਹਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖੋ! 3ਅਤੇ
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ!ੋ 4ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਿਵੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ!
5ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਭੂ,ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,ਇੱਕੋ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਹ।ੈ 6 ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ!ੈ 7 ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ! 8 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ - ਜਦ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ
ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 9 ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚਿੜਹ੍ਆ,
ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਿਲਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਤਿਰਆ ਸੀ! 10 ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਉਤਿਰਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਉਤਾਹਾਂ ਚਿੜਹ੍ਆ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਰ।ੇ 11ਉਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ
ਨੰੂ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ
ਨੰੂ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ!
12 ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਿਸੱਧ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵ!ੇ
13 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਸਆਣਪੁਣੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਧ
ਜਾਈਏ! 14 ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲਕ ਨਾ
ਰਹੀਏ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ
ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਿਛੱਦ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ
ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-
ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ! 15 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆ,ਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ! 16 ਿਜਸ
ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹੀ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਿਮਲ
ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ।ੇ

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
17 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਿਜਹੀ ਚਾਲ ਨਾ
ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ
ਦੀ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ!
18 ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਅਿਗਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
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ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ! 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਹਰ ਭਾਤਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ
ਕਰਨ! 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਿਜਹੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ! 21 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਸਿਚਆਈ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਸਖਾਏ
ਗਏ ਹੋ! 22 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਚਾਲ-
ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ
ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ!ੈ 23 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ!
24ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਲਓ,
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਿਸਰਜੀ
ਗਈ। 25ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੰੂ ਿਤਆਗ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾ!ਂ 26 ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ
ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੱੁਬਣ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ੋਧ ਬਿਣਆ ਨਾ ਰਹੇ! 27ਅਤੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਦਓ! 28 ਚੋਰੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਕ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਹੋਵ!ੇ 29 ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਲ
ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈਚੰਗੀ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵ!ੇ
30 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ
ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹ!ੈ
31 ਸਭ ਕੁੱੜਤਣ, ੋਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ
ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਵ!ੇ 32 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਿਦਆਲੂ
ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵ,ੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ।

5
ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ

1 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਿਰਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ।ੋ 2 ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 3 ਿਜਵੇਂ ਸੰਤਾਂ
ਨੰੂ ਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ
ਭਾਤਂ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 4ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ
ਬੋਲ ਅਥਵਾ ਠੱਠੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 7 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਝਂੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ
ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚਲੋ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ,
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਹ।ੈ 10 ਅਤੇ ਭਾਲ
ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ
ਹਨ! 11 ਅਤੇ ਅਨੇਰੇ ਦੇ ਬੇਫਲ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਝਂੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ।ੋ
12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਿਦਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ 13 ਪਰ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚਾਨਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। 14 ਇਸ ਲਈ
ਉਹਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਿਲਆ, ਜਾਗ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ! ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। 15 ਸੋ ਚੌਕਸੀ
ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ,
ਿਨਰਬੁੱਧਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਗਂੂ।ੰ
16ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਨ
ਬੁਰੇ ਹਨ। 17ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਬੁੱਧ ਨਾ
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ਹੋਵ,ੋ ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹ।ੈ
18ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਜਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। 19ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਭਜਨ ਅਤੇ
ਆਤਿਮਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰ।ੋ 20 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ।ੋ

ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
21 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ

ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। 22 ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ।ੋ 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ
ਿਸਰ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਿਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ,ੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਰਿਹਣ। 25 ਹੇ ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਦੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ।ੇ
27 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇ
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਅਿਜਹਾ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵ।ੇ 28 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਤੀਆਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖਣ ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਪਾਲਦਾ
ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ
ਦੇ ਅੰਗ ਹਾ।ਂ 31ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹੋਣਗ।ੇ 32 ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ
33ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪ-ੋਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ,ੇ
ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।ੇ

6
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

1 ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵ।ੇ 3ਇਹ ਪਿਹਲਾ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। 4ਅਤੇ
ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ੋਧ
ਨਾ ਭੜਕਾਓ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਕਰ।ੋ

ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ
5 ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਅਤੇ
ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ
ਦੀ। 6 ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ।ੋ 7ਇਸ ਸੇਵਾ
ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ
ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ।ੋ 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਭਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵ,ੇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾ ਫਲ
ਪਾਵੇਗਾ। 9 ਅਤੇ ਹੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!

ਆਤਿਮਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿਥਆਰ
10 ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵ!ੋ
11ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ
ਲਵ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ
ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਹਕੂਮਤਾ,ਂ ਇਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
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ਦੇ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਿਮਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਨ। 13 ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵ,ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ
ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹ ਸਕੋ।
14 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਕੇ।
15ਅਤੇ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ!
16 ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਢਾਲ਼ ਲਵੋ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣਾਂ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਸਕੋ। 17 ਅਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹ,ੈ ਲੈ ਲਵੋ। 18 ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਆ ਕਰ।ੋ
19 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਬਚਨ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਰਗਟ
ਕਰਾਂ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾ।ਂ 20 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੰੂ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ
ਬੋਲਾ।ਂ

ਨਮਸਕਾਰ
21 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ

ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਿਖਕੁਸ ਿਜਹੜਾ
ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। 22 ਿਜਹ
ਨੰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵ।ੇ
23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਪਆਰਸਣੇ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ! 24ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ
ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹ।ੇ
ਆਮੀਨ।
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ਿਫਿਲੱਪੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ

(1:1) ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਪੌਲੁਸ
ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ
ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹ।ੈ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (2:1-
11)। ਭਾਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ, ਪਰ ਉਹ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ
ਪੱਤੀ ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ
ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਖੁਸ਼ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 61 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ

ਦੌਰਾਨ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (ਰਸੂਲ
28:30)। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ
ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਮ
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਤੋਂ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ 2:25; 4:18)। ਪਰ ਰੋਮ ਰਿਹਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਵੱਚ
ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ (2:26, 27)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ ਮਕਦੂਨੀਆ ਿਜ਼ਲੇ
ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣੇ

ਿਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ

ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ (1:12-26), ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ 2:23-24)।
ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਿਵਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਰਸੂਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਿਨਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਲਖਦਾ ਹੈ (2:1-18; 4:2-3)। ਪੌਲੁਸ,
ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ,
ਉਹ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਿਲਖਦਾ ਹੈ (3:2-3), ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ
(2:19-30), ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ
ਹੋਏ ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਿਲਿਖਆ। (4:10-20)

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਅਨੰਦ ਜੀਵਨ ਭਿਰਆ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1-2
2. ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ — 1:3-
2:30

3. ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
— 3:1-4:1

4. ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼— 4:2-9
5. ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ— 4:10-20
6. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 4:21-23
1 ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਜੰਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੰਤ ਹਨ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਸਣੇ। 2 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
3 ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
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ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 5ਇਸਲਈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਸਾਝਂੀ ਰਹੇ। 6ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਭਰੋਸਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਸੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 7ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉੱਿਚਤ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ
ਉੱਤਰਅਤੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਹੋ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ
ਲੋਚਦਾ ਹਾ।ਂ 9ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਭ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਬਬੇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ। 10 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਰਹੋ। 11ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਭਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵ।ੇ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
ਦੀ ਉਨਤੀ

12 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਿਤਆ ਸੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। 13ਇਥੋਂ ਤੱਕ
ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ
ਬੰਧਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 14ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਨਧੜਕ
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

15 ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਕਈ ਭਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਇਹ ਤਾਂ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਥਾਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ 17 ਪਰ ਓਹ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਭਈ

ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼
ਪੁਚਾਉਣ। 18 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼
ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਗਂਾ ਵੀ।

ਿਜਉਣਾ ਮਸੀਹ ਹੈ
19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ

ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
20ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਘਂ ਅਤੇਆਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ,
ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾ ਜਾਂ
ਮਰ ਜਾਵਂਾ।ਂ 21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਮੈਨੰੂ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸਨੰੂ ਚੁਣਾ।ਂ 23 ਪਰ
ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਉੱਤਮ ਹ।ੈ 24 ਪਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਹਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 25ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ। 26 ਤਾਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਮਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆਉਣ
ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ
27 ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ

ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਵੇਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾ,ਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 28 ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
ਹੋ l ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਸ ਦਾ ਪੱਕਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ,ਅਤੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ
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ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੋ। 30 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕਰਿਦਆਂ
ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹ।ੋ

2
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ

1 ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦਲਾਸਾ, ਜੇ
ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ
ਸਾਝਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ
ਹ।ੈ 2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਮਨਹੋਵ,ੋਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰਰੱਖੋ,ਇੱਕ
ਿਚੱਤ,ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਵ।ੋ 3 ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ
ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣ।ੋ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ
ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਨਗਾਹ ਕਰ।ੇ 5 ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ
ਸੁਭਾਓ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।
6 ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਨਾ ਜਾਿਣਆ। 7 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਸੱਖਣਾ (ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ) ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ। 8ਅਤੇ
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਗੋਂ
ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕਆਿਗਆਕਾਰ ਬਿਣਆ।
9 ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ
ਅੱਤ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਾਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹ।ੈ
10 ਜੋ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹਰ
ਗੋਡਾ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 11ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈਲਈਮੰਨਲਵੇ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕਰੋ
12 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਿਜਵੇਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਿਸਰਫ਼
ਮੇਰੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ
ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ

ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ
13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ
ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 14 ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਕੰਮ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕਰੋ। 15ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੋ ਕੇ ਿਵੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਰਮਲਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਿਜੰਨਾ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ
ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਦਸਦੇ ਹੋ, 16 ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਗਈ। 17 ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਲਹੂ ਵੀ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੰਦ ਹਾ।ਂ
18ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰੋ l

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ
19 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਹੈ

ਜੋ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਗਂਾ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ
ਵੀ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋਵੇ। 20 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰ।ੇ 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। 22 ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਭਈ ਿਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 23 ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਝੱਟ ਉਹ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦਆ।ਂ 24 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਵਾਗਂਾ।
25 ਪਰ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਿਣਆ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਹੈ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ 27 ਅਤੇ ਉਹ
ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ
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ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸੋਗ ਤੋਂ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
28ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੋਗ ਘੱਟ ਜਾਵ।ੇ
29ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ
ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿਜਿਹਆਂ ਦਾਆਦਰ ਕਰ।ੋ
30ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਥੁੜ ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ
ਉੱਤੇ ਧਰੀ।

3
ਸੱਚੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

1 ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ-
ਮੁੜ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ।ੈ
2 ਕੁੱਿਤਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੋ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੁੰਨਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹਾ।ਂ 5 ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਦਾ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾ।ਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ
ਫ਼ਰੀਸੀ। 6ਅਣਖ ਦੀ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਿਨਰਦੋਸ਼। 7ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂਗੱਲਾਂ
ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿਝਆ। 8 ਸਗੋਂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ
ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਨੰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ ਝੱਲੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ

ਨੰੂ ਪਾ ਲਵਾ।ਂ 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ
ਜਾਵਂਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 10 ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਝਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਵਂਾ।ਂ
11ਭਈ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਂਾ।ਂ

ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ
12 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ ਜਾਂ

ਿਸੱਧ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਓਸ ਿਨਸ਼ਾਨੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵਾ,ਂ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। 13 ਹੇ
ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਗਾਹਾਂ
ਵੱਧ ਕੇ, 14 ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ
ਭਈ ਉਸ ਉਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ
15 ਸੋ ਅਸੀਂ ਿਜੰਨੇ ਿਸਆਣੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਿਖ਼ਆਲ
ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ
ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਪਰ
ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲੀਏ।

17 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਾ।ਂ 18 ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ
ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। 19 ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਿਬਨਾਸ
ਹ,ੈ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਿਢੱਡ ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਘਮੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ
ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ
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ਹ।ੈ 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ
ਹਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
21 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਿਨਮਾਣੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਬਣਾਵੇਗਾ।

4
1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜੰਨਾ ਨੰੂ ਮੈਂ

ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਟ
ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਰਹੋ।

ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼
2 ਮੈਂ ਯੂਓਿਦਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ

ਅਤੇ ਸੁੰਤੁਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ। 3 ਹਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹੇ
ਸੱਚੇ ਸਿਹਕਰਮੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਿਜੰਨਾ
ਨੇ ਕਲੇਮੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਸਣੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

4 ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰੋ। ਫੇਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਨੰਦ ਕਰੋ। 5 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲਤਾ
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵ।ੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ 6 ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 7 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਹੈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।

8 ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ
ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਥਾਰਥ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ
ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 9 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ

ਿਡੱਠਾ ਉਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
10 ਪਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ

ਅਨੰਦ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਐਨੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਂ
ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 11 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਖ
ਿਲਆ ਹੈ ਭਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਂ ਓਸੇ
ਿਵੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਾ।ਂ 12 ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ,ਂ ਨਾਲੇ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਹਰੇਕ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਰੱਜਣਾ ਕੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਣਾ, ਕੀ
ਵੱਧਣਾ ਕੀ ਥੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਹ।ੈ 13 ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ
14 ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਝਂੀ ਹੋਏ। 15ਹੇ ਿਫਿਲੱਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਪਿਹਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ।
17 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ
ਵਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ
ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਮਲੇ ਜੋ ਸੁੱਖਦਾਇਕ
ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰਵਾਨ ਬਲੀਦਾਨ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 19ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਜ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੁੜ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। 20 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵ।ੇ
ਆਮੀਨ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
21 ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਤ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-

ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਭਾਈ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। 22 ਸਾਰੇ ਸੰਤ
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ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਦੇ ਹਨ।

23 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ (1:1)। ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ। ਕੁਲੱੁਸੈ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ
ਇਪਫ਼ਰਾਸ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ
ਇਜੰੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ (4:12, 13)।
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਿਸਧਾਤਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਧਰਮ ਨੰੂ ਮਸੀਹਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹ।ੈ ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ
ਨੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸੀਹ ਕੇਂਦਿਰਤ
ਪੱਤੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਖੀ
ਹ।ੈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ

ਪਿਹਲੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਕੁਲੱੁਸੈ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਕੇ ਿਲਖੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ “ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਰਾ ਹਨ” (1:1-2), ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਲਾਇਕਸ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ (1:4; 2:1)।

ਉਦੇਸ਼

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਖੰਡ (ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵਾ)ਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ
ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ, ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਬਣੀ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ (1:15; 3:4), ਆਪਣੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਵ
ਉੱਚਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ
ਿਬਤਾਉਣ (3:5; 4: 6), ਅਤੇ ਝੂਠੇ
ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ
(2:2-5)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
— 1:3-14

2. ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਲਈ ਪੌਲੁਸ
ਦੇ ਿਸਧਾਤਂ— 1:15-23

3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ— 1:24-2: 5

4. ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
— 2:6-15

5. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ— 2:16-3:

6. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ
— 3:5-25

7. ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ —
4:1-18

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ
ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ। 2 ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ
ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਰਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
3 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਜਹੜਾ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਦੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣੀ। 5 ਇਹ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ। 6 ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ
ਵਧਦੀ ਹੈ। 7 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਿਪਆਰੇ ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ
ਹ।ੈ 8 ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਿਪਆਰ ਵੀ
ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ। 9 ਇਸ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਅਸੀਂ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ
ਸਮਝ ਸਕੋ 10 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸਹੀ
ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਚੰਗੀ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਫਲਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹ।ੋ
11 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥੀ ਹੋ
ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ।ੋ
12ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ।
13ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼ਠਤਾ

15 ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹ।ੈ 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਿਦੱਸਣ
ਵਾਲੀਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਕੀ
ਿਸੰਘਾਸਣ, ਕੀ ਿਰਆਸਤਾ,ਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ,ਂ ਕੀ
ਅਿਧਕਾਰ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ
ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 18ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ
ਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਹੋਵ।ੇ
19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ
ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ। 20ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ
ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਵੇ। 21 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵੈਰੀ ਸੀ। 22 ਉਸ ਨੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ,
ਿਨਰਦੋਸ਼, ਅਤੇ ਬੇਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ।ੇ 23 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ
ਕਾਇਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ
ਤੋਂ ਿਪਛੇ ਨਾ ਹੋਵੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਕਾਸ਼
ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਿਜਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ।ਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੇਵਕ - ਪੌਲੁਸ
24 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਉਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਦਆਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ
ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 25 ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਾ।ਂ 26 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਿਰਆਂ ਜੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਿਰਹਾ
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ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
27 ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭੇਤ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਸੀਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹ।ੈ 28 ਿਜਸ
ਦੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪੂਰੇ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਕਰ ਕੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। 29ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾਉਦਾਂ ਹ,ੈ ਤਨ ਮਨ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

2
1 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ

ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਿਕੰਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਓਹ ਿਪਆਰ
ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਕ ਓਹ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਰਥਾਤ
ਮਸੀਹ ਨੰੂ। 3 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਮੈਂ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵ।ੇ
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਭਰਪੂਰੀ
6 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ

ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ
ਜਾਓ। 7 ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ
ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 8 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ
ਕੋਈਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਨ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਸੇ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਦੀ ਹ।ੈ 10ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਿਸਰ ਹ।ੈ 11 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ,ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ
ਵਾਲੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ
ਮਾਸ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਿਜਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ
ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਉੱਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ
ਉੱਠਾਏ ਵੀ ਗਏ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ। 14 ਅਤੇ ਉਸ
ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਿਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠਕ ਕੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 15 ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ
ਇਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਕੇ ਖੁੱਲਮ-
ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।

ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
16 ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਿਤਉਹਾਰ,

ਅਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। 17 ਇਹ ਤਾਂ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਮਸੀਹ ਹ।ੈ 18 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੰੂ ਪਸੰਦ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵਾਝਂਾ ਨਾ ਰੱਖੇ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਅਕਾਰਥ
ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 19ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਰ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਿਠਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਿਜਉਣਾ
20 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ

ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਕਉਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 21 ਿਜਵੇਂ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ,
ਨਾ ਚੱਖੀਂ, ਨਾ ਛੋਹਵੀਂ? 22 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਵਰਤਣਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
23ਭਾਵੇਂ ਇਹਗੱਲਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ
ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਪੱਿਸਆ ਕਰਕੇ
ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈਇਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ
ਨਹੀਂ।

3
1 ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ
ਰਹੋ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਓ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਹਨ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚਗੁਪਤ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 4 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ।

ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
5ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ

ਨੰੂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਰਥਾਤ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ,ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ
ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹ।ੈ 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ
7 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਸੀ। 8ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਰੋਸ,ਗੁੱਸਾ,
ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ
ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 9 ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ। 10ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਿਲਆ ਜੋ

ਪੂਰਨ ਿਗਆਨਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 11ਉੱਥੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਸੁੰਨਤੀ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤੀ,
ਵਿਹਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਥੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ,
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 12ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ ਰਿਹਮ ਿਦਲ, ਿਦਆਲਗੀ,
ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੰੂ ਪਿਹਨ
ਲਓ। 13 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਿਗਲਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਕਰ।ੋ 14ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਿਪਆਰ
ਨੰੂ ਪਾ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਹ।ੈ
15ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਿਰਆਕਰੋ। 16ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾ,ਂ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਗੀਤਾਂ
ਦੁਆਰਾਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਆਕਰੋ ਅਤੇ
ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰ।ੋ
17 ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਸੱਭੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ।ੋ

ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਨਯਮ
18 ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਹ।ੈ
19 ਹੇ ਪਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਠਰ ਨਾ
ਹੋਵ।ੋ 20 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹ।ੈ
21 ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੰੂ
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਿਦਲਾਓ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਉਹ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। 22 ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ
ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼



ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ ਨੰੂ 3:23 298 ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ ਨੰੂ 4:18

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਡਰ
ਨਾਲ ਕਰ।ੋ 23ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਮਨ ਲਗਾ
ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ,ੋ ਨਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ।
24 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ
ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4
1 ਹੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਨੌਕਰਾਂ

ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ
ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ

ਕੁਝ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਸਲਾਹ
2 ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਹੋ। 3 ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੀਏ
ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾਂ l 4 ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਾ।ਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੰੂ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। 6 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ।ੈ

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
7 ਤੁਿਖਕੁਸ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰਾ

ਭਾਈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ।
8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। 9 ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਐਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ। 10 ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਰਕੁਸ ਿਜਹੜਾ
ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ।
11ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਯੂਸਤੁਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀਦਾ
ਹੈ ਇਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ
ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਲਈ ਿਨਰੇ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 12ਇਪਫ਼ਰਾਸ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਦਾਸ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ
ਿਟਕੇ ਰਹੋ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਅਤੇ ਹੀਏਰਪੁਿਲਸ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 14 ਲੂਕਾ ਿਪਆਰਾ ਵੈਦ ਅਤੇ ਦੇਮਾਸ
ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 15 ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਮਫ਼ਾਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖੋ। 16ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ
ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪੜਹ੍ੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਚੱਠੀ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਤੋਂ
ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਹ੍ੋ। 17ਅਤੇ ਅਰਿਖੱਪੁਸ
ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ। 18 ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਬੰਧਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।



ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ 1:1 299 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ 1:7

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ
ਪੱਤੀ

ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸਇਸਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1:1;
2:18)। ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ (3:2,
6), ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਰਸੂਲ 17:19), ਉਸ
ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਿਲਖੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਛੂਿਹਆ ਸੀ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਿਸਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 51 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਚੱਠੀ
ਿਲਖੀ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1 “ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹ,ੈ ਹਾਲਾਿਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਹ।ੈ

ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ

ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾਿਵਆਂ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
(3:35), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ
ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ (4:1-12)ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ
ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰ
ਗਏ ਸਨ,ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ
ਲਈਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ (4:13-
18)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਿਚੰਤਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਧੰਨਵਾਦ— 1:1-10
2. ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਪੱਖ ਲੈਣਾ— 2:1-3:13

3. ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਉਪਦੇਸ਼— 4:1-5:22

4. ਆਖਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
— 5:23-28

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ

ਵਲੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਜੋ
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
2 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਂਾਂ ਿਵੱਚ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
3 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਿਪਆਰ
ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
4 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹ।ੋ 5ਇਸਲਈ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ। 6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ। 7ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਚੰਗਾ
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ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ
ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 9ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਾ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ
ਮੁੜੇ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ।ੋ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਵਰਗੋਂ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ
ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

2
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਾ

1 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। 2 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਦਲੇਰੀ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। 3 ਸਾਡਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਛਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 4 ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਚਂਦਾ ਹ।ੈ
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹ ਹੈ। 6ਅਤੇ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 7 ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ
ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹ।ੈ 8 ਇਸੇ

ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹ।ੋ
9 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਤਾਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੀਏ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਕੰਮ-
ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਈ। 10ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ,ੋ ਸਾਡਾ
ਵਰਤਾਵਾ ਿਕੰਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ
ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਸੀ। 11ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 12 ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਸੱਦਦਾ ਹੈ। 13 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀਂ-
ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹ,ੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੇ ਸਨ। 15 ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੰਗੇ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਨ। 16 ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ
ਹਨ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਡਂਾ ਸਦਾ ਭਿਰਆ ਰਹੇ!
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ੋਧ
ਆ ਿਪਆ ਹੈ!।
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ
17 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਵਛੜੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਦੇਹ ਕਰਕੇ,ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ।
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਉਣਾ ਚਾਿਹਆਪਰ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਆ। 19 ਸਾਡੀ
ਆਸਜਾਂ ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਵਿਡਆਈਦਾ ਮੁਕਟ ਕੌਣ
ਹ?ੈ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਗ,ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ? 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ।

3
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ

1 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ
ਹੀ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ। 2 ਅਤੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵ।ੇ 3ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਿਬਪਤਾਵਂਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਅਸੀਂਇਸੇ ਲਈਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਹਾ।ਂ 4 ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹ।ੋ 5ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਤਾਉਣਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਨਾ
ਿਕਵੇਂ ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ
ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣਾ
6 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ,
ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ ਹਾ।ਂ 7ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੰੂ

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ
ਗਈ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ
ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹ।ੋ 9ਉਸ
ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਲਈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? 10 ਅਸੀਂ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ।
11 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸ,ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਉਣ ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਪ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰ।ੇ 12ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ
ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ 13 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ
ਕਰੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ।

4
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ

1ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ,ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਚਾਲ-
ਚੱਲਣ ਸਾਨੰੂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ -
ਸੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਵ।ੋ 2 ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। 4ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣ।ੇ 5ਨਾ
ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨਨਹੀਂ। 6ਅਤੇ
ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ
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ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ। 8ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ
ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ
ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 9 ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਹ।ੋ 10 ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ
ਵੀ ਹ।ੋ ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। 11 ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-
ਚਾਪ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰੋ। 12 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ
ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੋਗ ਕਰ,ੋ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆਅਤੇ
ਫੇਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਾਲੇਗਾ। 15 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਕਦੀ ਪਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਗਂ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ।
16ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ,
ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 17 ਤਦ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ

ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ, ਬੱਦਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕਉੱਠਾਏ ਜਾਵਂਾਗਂੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਗਂੇ। 18 ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੋ।

5
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਰਿਹਣਾ
1 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਮਆਂ

ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 3 ਜਦ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਅਮਨ
ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਹੈ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਤਵੇਂ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ
ਨਾ ਬਚਣਗ।ੇ 4 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਚੋਰ
ਵਾਗੂੰ ਆ ਪਵੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ
ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ।ੋਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹਾ।ਂ 6 ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਨਾ ਸੌਂਈਏ ਸਗੋਂ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਦਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ
ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੱਜੋਂ
ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨੰੂ ਿਸਰ ਦੇ
ਟੋਪ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਹਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਇਸ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੀਏ। 10 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ, ਤਾਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। 11ਇਸ ਕਾਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹ।ੋ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼
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12 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦ,ੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।ੋ 13 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ
ਆਦਰ ਕਰ।ੋ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਰੱਖੋ। 14 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਿਜਹੜੇ ਠੀਕ
ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦ,ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਿਨਰਬਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰ।ੋ 15 ਵੇਖਣਾ ਿਕ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈਸਦਾ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹ।ੋ 16 ਸਦਾ
ਅਨੰਦ ਰਹੋ। 17 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।ੋ
18 ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। 19 ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ
ਬੁਝਾਓ। 20ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ।ੋ
21ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ
ਰੱਖੋ। 22ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹ।ੋ

ਬਰਕਤ
23 ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ,
ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਚਆ ਰਹੇ। 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ
ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰੇਗਾ। 25 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ।ੋ 26 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁਮੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ। 27ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ। 28 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ
ਪੱਤੀ

ਲੇਖਕ
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਇਹ ਪੱਤੀ

ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹ।ੈ ਇਸ
ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਿਲਖਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ (2 ਥੱਸ 1:1) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾ
ਿਵੱਚ, ਉਹ “ਅਸੀਂ” ਕਰਕੇ ਿਲਖਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਿਹਮਤ
ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ
ਿਲਖੀ (2 ਥੱਸ 3:17)। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਜਾਂ ਸੀਲਾਸ ਤੋਂ ਿਲਖਵਾਈ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 51-52 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ2ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ 1
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਿਲਖੀ ਸੀ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1 “ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹ।ੈ

ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ

ਿਸਧਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਲਈ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲਤ

ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਿਸਧਾਤਂ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1, 2
2. ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ— 1:3-12
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ— 2:1-12

4. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਾਦ
ਿਦਲਾਉਣਾ— 2:13-17

5. ਿਵਹਾਰਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
— 3:1-15

6. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 3:16-18

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਲੋਂ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, 2 ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
3 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ
ਦਾ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਂਾ
ਹ।ੈ 4 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਧੀਰਜ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 5 ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ ਜਾਓ,
ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਵ।ੇ 7 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਸ
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ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ
ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਉਣਗੇ। 10ਉਸ ਿਦਨਜਦਉਹਆਵੇਗਾ ਜੋ
ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ। 11 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣੇ
ਅਤੇ ਭਿਲਆਈਦੀ ਹਰਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਕਰ।ੇ 12ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ।

2
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ

ਪੁੱਤਰ
1 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 2 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਜੋ ਸਮਝੋ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ!ੈ 3 ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਦਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਪਿਹਲਾਂ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ 4 ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂੂੰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 5ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂਆਖੀਆਂ
ਸਨ? 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ
ਿਸਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵ।ੇ 7ਕੁਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ
ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੁੱਿਕਆ ਰਹੇਗਾ।
8 ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਆਉਣਦੇ ਪਰਕਾਸ਼
ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 9 ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ
ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਿਚਆਈਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ
ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 11ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਨੰੂ ਸੱਚ
ਮੰਨਣ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਣ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ
ਪਰਸੰਨ ਰਹੇ।

ਿਦੜਹ੍ ਬਣੇ ਰਹੋ
13 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ,

ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ
ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ। 14 ਿਜਸ
ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ 15 ਸੋ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਫੜਹ੍ੀ
ਰੱਖੋ। 16 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ
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ਚੰਗੀ ਆਸ ਿਦੱਤੀ। 17 ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ
ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ।ੇ

3
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

1 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਫ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ। 2ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ
ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 3 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਹ,ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 4 ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਰਦੇ ਰਹੋਗ।ੇ 5 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ
ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ
6 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ।
8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਿਦੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭਗ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕੀਏ।
10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ।ੇ”
11ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। 12 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ l
13 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾ
ਥੱਕੋ। 14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 15 ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਵੈਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਉ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
16 ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ

ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ। 17 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਇਹ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹਾ।ਂ 18 ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ
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ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ
ਪੱਤੀ

ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਹ,ੈ 1

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ “ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ“
(1 ਿਤਮੋਥੀ 1: 1) ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 62-64 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ

ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਵੱਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (1
ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:3; 3:14, 15)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਿਹਲੀ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇਹ

ਨਾਮਇਸਲਈਹੈ, ਿਕਉਂਿਕਇਹ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੰੂ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ।
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਵਹਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:14-15) ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਇਹ ਆਇਤਾਂ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ
ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਿਕ ਲੋਕਾਂ

ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਘਰਾਣਾ
ਜੋ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹ।ੈ ਇਹ
ਆਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪੱਤੀਆਂ
ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਿਭਆਸ —
1:1-20

2. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਸਧਾਤਂ — 2:1-
3:16

3. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ —
4:1-6:21

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ
2ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ,
ਦਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
3 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੰੂ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਹੀਂ,
ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਕਰੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਾ ਦੇਣ। 4 ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਿਮਤ
ਕੁੱਲਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਉਸ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ
ਬਿਣਆਹੋਇਆਹ।ੈ 5ਪਰਆਿਗਆਦਾ ਮੇਲ
ਉਹ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਿਵਵੇਕ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਹ।ੈ 6 ਅਤੇ ਕਈ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸ
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ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਤਦ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ
ਚੰਗੀ ਹੈ। 9 ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ
ਢੀਠਾਂ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ, ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ, ਮਾ-ਂਿਪਓ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ, ਮਨੱੁਖ ਘਾਤੀਆ।ਂ 10 ਹਰਾਮਕਾਰਾ,ਂ
ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ਾ,ਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਝੂਠ
ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਹ।ੈ 11ਇਹ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
12 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ, ਿਜਸ

ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਮਝ
ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 13 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਧੱਕੇਖੋਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 14ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅੱਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ।
15 ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 16 ਪਰ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਯਾ ਹੋਈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼
ਹੋਵ।ੇ 17ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਮਹਾਰਾਜ,ਅਿਵਨਾਸ਼,
ਅਿਦੱਖ, ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵ।ੇ ਆਮੀਨ। 18 ਹੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਂ। 19ਅਤੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੀਂ
ਿਜਹ ਨੰੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇੜੀ
ਡੋਬ ਿਦੱਤੀ। 20 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ
ਿਸਕੰਦਰ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤਾੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ
ਬੋਲਣ।

2
ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

1 ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆ,ਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ,ਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਕਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ
ਿਵੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ
ਕਰੀਏ। 3 ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। 4 ਜੋ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 5 ਿਕਉਂਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸ।ੂ 6 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਲਈਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ
ਹੋਈ। 7ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰਕ, ਰਸੂਲ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾ,ਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ। 8 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਹਰ ਜਗਾ ਪੁਰਖ, ੋਧ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ।
9ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਤੀਆਂ ਲਾਜ
ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਿਹਤਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਹਾਉਣੀ
ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਨਾ ਗੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਹੰਗੇ
ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਸਤਾਂ ਨਾਲ। 10 ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਉਨਾਂ ਇਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
11 ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ
ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਵ।ੇ
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12ਮੈਂ ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ
ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹੇ। 13 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਆਦਮ ਪਿਹਲਾਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਫਰ
ਹੱਵਾਹ। 14 ਆਦਮ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ
ਪਰ ਇਸਤੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਪੈ
ਗਈ। 15 ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਿਪਆਰ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ
ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ।

3
ਿਬਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

1 ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 2 ਇਸ
ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਿਨਰਦੋਸ਼,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ,
ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਨੇਕ ਚਲਣ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, 3 ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਨਾ ਪੈਸੇ
ਦਾ ਲੋਭੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਓ ਹੋਵ।ੇ 4ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ
ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ।ੇ 5 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ,ੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ
ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? 6 ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਿਕ ਿਕਤੇ ਘਮੰਡ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇ। 7 ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਵ,ੇ ਿਕ
ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਹੀ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। 8ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ,
ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ
ਲੋਭੀ। 9ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ
ਨਾਲ ਮੰਨਣ। 10 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਰਖੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਨੱਕਲਣ ਤਾਂ ਫੇਰ
ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। 11 ਇਸੇ ਤਰਾ,ਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ। 12 ਸੇਵਕ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ, ਆਪਿਣਆਂ

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 13 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
14 ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ

ਆਸ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ
ਹਾ।ਂ 15 ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ
ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ,
ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹ।ੈ 16 ਅਤੇ
ਯਕੀਨਨਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ,ਉਹਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ,ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ
ਿਗਆ, ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ
ਿਗਆ।

4
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ

1 ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ
ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। 2ਇਹ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜੰਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਵਵੇਕ ਗਰਮ ਲੋਹੇ
ਨਾਲ ਦਾਿਗਆਹੋਇਆਹ।ੈ 3 ਿਜਹੜੇ ਿਵਆਹ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਤਪਤ
ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚੀ
ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ
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6 ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਸਖਾਵੇਂ,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਂਗਾ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾਆਇਆਹੈ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹ। 7 ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ,
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈਆਪਸਾਧਨਾ ਕਰ। 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਭ ਹ,ੈ ਪਰ
ਭਗਤੀ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ 9ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹ।ੈ 10 ਇਸੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹ।ੈ 11ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾ। 12 ਕੋਈ
ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਨੰੂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਬਚਨ, ਚਾਲ
ਚਲਨ, ਿਪਆਰ, ਆਤਮਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੀ। 13 ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾ,ਂ ਤੂੰ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀਂ।
14 ਤੂੰ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। 15 ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹ ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਤਰੱਕੀ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ।ੇ 16 ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।

5
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

1 ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੰੂ ਨਾ ਿਝੜਕੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਵੀਂ। 2 ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਨੰੂ ਮਾਤਾ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸਮਝਾਵੀਂ।
3 ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ

ਹਨ ਆਦਰ ਕਰੀਂ। 4 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਅਥਵਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਪਰਵਾਨ ਹ।ੈ
5 ਿਜਹੜੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ,
ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇਆਸਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 6 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਗੁਲਛੱਰੇ
ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦੀ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ
ਹ।ੈ 7 ਤੂੰ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ। 8 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਆਪਿਣਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। 9ਉਸੇ ਿਵਧਵਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਉਮਰ
ਸੱਠਾਂ ਵਿਰਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ 10ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ
ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਕਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੰੂ ਪਾਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਖੀਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। 11 ਪਰ ਮੁਿਟਆਰ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭੇਂ ਰੱਖ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ
ਪੈ ਕੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗ
ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 13ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਿਫਰ
ਕੇ ਆਲਸਣਾਂ ਬਣਨਾ ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਨਰੀਆਂ ਆਲਸਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 14ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਿਟਆਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣਨ,
ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੰੂ ਿਨੰਿਦਆ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਹਨ। 16 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸਤੀ ਦੇ ਘਰ
ਿਵਧਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ
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ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾਂ ਹਨ। 17 ਉਹ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦੁਗਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਪਰ
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਛੱਕਲੀ
ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੈ 19 ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ
ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। 20 ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਝੜਕ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਡਰ ਰਹ।ੇ
21 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰ।
22 ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖ। 23 ਅਗਾਹਾਂ
ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਮੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਦਂਗੀਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮੈਅ ਵਰਤ ਿਲਆਕਰ।
24 ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 25ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ
ਰਿਹ ਸਕਦ।ੇ

6
1 ਿਜਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅਤੇ
ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ।

ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ
3 ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ
ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਜੋ
ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 4 ਤਾਂ
ਉਹ ਹੰਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰ, ਝਗੜਾ, ਕੁਫ਼ਰ,ਗੰਦੇ ਬੋਲ।
5ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ੱਕ ਉਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਸਿਚਆਈ ਜਾਦਂੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ
ਨੰੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ
ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ
ਹ।ੈ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਭੋਜਨ
ਬਸਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਬਥੇਰਾ ਹ।ੈ 9 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅਮੀਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ, ਫ਼ਾਹੀ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਡੋਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਨੰੂ ਲੋਚਿਦਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਨੇਕ
ਗਮਾਂ ਿਦਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨਆ ਹ।ੈ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼
11 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦ,ੇ ਇਨੰਾਂ

ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ
ਦੇ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ। 12 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ
ਰੱਖ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 13 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ
ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੰੂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 14 ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨੰੂ
ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। 15 ਿਜਹ ਨੰੂ
ਉਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਧੰਨ
ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ 16ਅਮਰਤਾ ਇਕੱਲੇ
ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਪੁੱਜ ਜੋਤ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ
ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵ।ੇ ਆਮੀਨ। 17 ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇ ਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ
ਧਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ
ਰੱਖਣ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 18 ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ
ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨੀ
ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ
ਹੋਣ। 19ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਫੜ ਲੈਣ
ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹ।ੈ 20ਹੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ,
ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ! ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ
ਿਵਰੋਧਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ। 21 ਕਈ ਲੋਕ
ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ
ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੇ।ਆਮੀਨ।
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ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਫਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 2
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ। ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ
ਕੈਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਿਕਰਾਏ ਦੇ
ਘਰ’ (ਰਸੂਲ 28:30) ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ
ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ
ਠੰਡੇ ਤਿਹਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਕੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (1:16; 2:9)। ਪੌਲੁਸ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ (4:6-8)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 66-67 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਦੀ ਿਵੱਚ ਕੈਦ

ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਠਕ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸੀ, ਪਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਾਝਂਾ
ਕੀਤਾ।

ਉਦੇਸ਼
ਜੋ ਕੰਮ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸੌਂਿਪਆ

ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਦਲੇਰੀ (1:3-14), ਲਗਨ
(2:1-26)ਅਤੇ ਧੀਰਜ (3: 14-17; 4:1-
8) ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਨਾ — 1:1-
18

2. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ — 2:1-
26

3. ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
— 3:1-17

4. ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
— 4:1-22

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ 2 ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ, ਦਯਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ
ਰਹ।ੇ

ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ
3 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ

ਿਜਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ ਜਦ ਮੈਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੈਨੰੂ
ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੰੂ
ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਂਾ।ਂ 5 ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਖਰੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਇਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨੀਕਾ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਹ।ੈ 6ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤ ਨੰੂ ਚਮਕਾ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲੀ।
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਬੰਧੂਆ ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ
ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਹੋਵੀਂ। 9 ਿਜਸ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੱਦੇ ਨਾਲ
ਸੱਿਦਆ, ਸਾਿਡਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ



ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 1:10 314 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 2:17

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸਦੀਪਕ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
10 ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਰਕਾਸ਼
ਕੀਤਾ। 11 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈਮੈਂ ਪਰਚਾਰਕ, ਰਸੂਲ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
12ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ
ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ
ਦੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
13 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਫੜੀ
ਰੱਖੀਂ। 14 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭਲੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ। 15 ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਫ਼ੁਿਗਲੁਸ ਅਤੇ ਹਰਮੁਗਨੇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ
ਹੋ ਗਏ। 16 ਪਰ੍ਭੂ ਉਨੇਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਮੈਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ
ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ। 17 ਸਗੋਂ ਜਦ ਉਹ ਰੋਮ ਨੰੂ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਵੱਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ
ਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਲੱਭ ਿਲਆ। 18 ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਨੰੂ
ਇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ।

2
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਸੈਿਨਕ

1 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਕੜਾ ਹ।ੋ
2ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਗਵਾਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆ,ਂ ਅਿਜਿਹਆਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। 3 ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵਾਗਂੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ

ਝੱਲ। 4 ਕੋਈ ਿਸਪਾਹਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਫਸਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰ।ੇ 5 ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
6 ਿਕਸਾਨ ਿਜਹੜਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਸੇ ਨੰੂ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ।ੈ 7ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਤੈਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਪੀਹੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆਹੈ ਉਹ
ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 9 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ
ਵਾਗਂੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ
ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 11ਇਹ ਬਚਨ
ਭਰੋਸੇਵੰਦ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਗਂੇ ਵੀ। 12ਜੇ ਸਿਹ
ਲਈਏ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਗਂ।ੇ ਜੇ
ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 13 ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫ਼ਾ
ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉੱਤਮ ਕਾਰੀਗਰ
14 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ

ਕਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕ
ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 15 ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਵਾਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਕਾਰੀਗਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉੱਿਚਤ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 16 ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ
ਿਵਅਰਥ ਬੁੜ ਬੁੜਾਹਟ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਗਾਹਾਂ
ਹੀ ਅਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
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ਬਚਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਿਮਨਾਯੁਸਅਤੇ ਿਫ਼ਲੇਤੁਸ ਹਨ।
18 ਉਹ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ
ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ
ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ। 19 ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ
ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਿਣਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ
ਇਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ। 20 ਵੱਡੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਡੇਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਕਾਠ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਆਦਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਇਨੰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ
ਵਰਤਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਤਆਰਕੀਤਾ ਹੋਇਆਭਾਡਂਾ ਹੋਵੇਗਾ। 22ਪਰ
ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਫ਼ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਮ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰਅਤੇ ਿਮਲਾਪ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹ। 23ਪਰ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਅਤੇ
ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਿਦਆਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 24 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਝਗੜਾਲੂ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ, ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵ।ੇ
25ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਭਈ ਕੀ ਜਾਣੀਏ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ
ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ।
26 ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ
ਿਨੱਕਲਣ, ਿਜਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

3
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਧਰਮ

1 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਆਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ,
ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ,

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ,
ਅਪਿਵੱਤਰ। 3 ਿਨਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਿਦਲ,
ਪਰਾਈ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ,
ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ। 4 ਗੱਦਾਰ,
ਕਾਹਲੇ,ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ
ਿਬਲਾਸ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਹੋਣਗ।ੇ 5ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ
ਹੋਣਗ,ੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਿਹ। 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਘਰੋਂ
ਘਰੀਂ ਵੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੁਰਬੱਲ ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋਹ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵਿਹ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। 7ਅਤੇ
ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆ।ਂ
8 ਿਜਸ ਪਰਕਾਰ ਯੰਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਬੁੱਧ ਿਭਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ
ਹਨ ਸਿਚਆਈਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9ਪਰ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ
ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼
10 ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਚਾਲ-ਚਲਣ,

ਮਰਜ਼ੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਧੀਰਜ, ਿਪਆਰ, ਸਬਰ,
11 ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਨੰੂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਜਾਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਅਤੇ ਲੁਸਤਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਤਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ। 12ਹਾ,ਂ ਸੱਭੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 13ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ
ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਦਂੇ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ
ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗ।ੇ 14ਪਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਿਸੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ
ਿਟਿਕਆ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਿਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ
ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ
ਹੈਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਤੈਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ
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ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਸਾਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹ।ੈ 17 ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

4
1 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ,

ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
2 ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ। ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਰਿਹ। ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆਨਾਲ ਿਝੜਕ ਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਕਰ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਨਾ ਸਿਹਣਗ,ੇ ਪਰ ਕੰਨਾਂ
ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ
ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। 4 ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੰੂ
ਫੇਰ ਕੇ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮਨ
ਲਗਾਉਣਗੇ। 5ਪਰ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ, ਪਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਂ,
ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਘ ਦੇਣ ਨੰੂ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 7ਮੈਂ
ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪੂਰੀ
ਕਰ ਲਈ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ
ਹ।ੈ 8 ਆਿਖਰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੋ
ਧਰਮੀ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਪਆਰਾ
ਜਾਿਣਆ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦੇਸ਼
9 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ

ਕਰ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ
ਜੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਕਰੇਸਕੇਸ
ਗਲਾਿਤਯਾ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਦਲਮਾਿਤਯਾ ਨੰੂ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 11 ਇਕੱਲਾ ਲੂਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹ।ੈ ਤੂੰ ਮਰਕੁਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇਆਵੀਂ ਿਕਉਂ

ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹ।ੈ 12 ਪਰ
ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਭੇਿਜਆ। 13 ਉਹ
ਚੋਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਪੁਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ
ਆਵੀਂ। 14 ਿਸਕੰਦਰ ਠਠੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਉਸ ਤੋਂ
ਤੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। 16 ਮੇਰੀ
ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਨਾ
ਭਰੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਗਏ। ਿਕਤੇ ਇਹ
ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। 17 ਪਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੱਭੇ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ।
18 ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਨੰੂ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ
ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
19 ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੰੂ ਅਤੇ

ਉਨੇਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖਣਾ। 20 ਅਗਸਤੁਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ
ਿਰਹਾ, ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ
ਛੱਡ ਆਇਆ l 21 ਤੂੰ ਿਸਆਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਯਬੂਲੁਸ ਤੇਰੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੂਦੇਸ, ਲੀਨੁਸ,
ਕਲੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। 22 ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ

ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (1:1)।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤੀਤੁਸ ਨਾਲ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ,
ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੱਸਮਈ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਿਂਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੌਲੁਸ
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
(1:4)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ
ਬਹੁਤ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਾ
ਅਹੁਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਆਰ, ਲਗਨਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਗਭਗ 63-65 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ

ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਤੁਸ ਲਈ ਇਹ
ਪੱਤਰੀ ਿਨਕੋਪੁਿਲਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਤ ਦੇ ਟਾਪੂ
ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਤੀਤੁਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਹਕਰਮੀ ਅਤੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਕਰੇਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਲਈ ਿਕਕਰੇਤ ਿਵੱਚ

ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ,ੇ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ (1) ਨਵੇਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (2)

ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ (1:5)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1-4
2. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ— 1:5-16
3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਿਨਰਦੇਸ਼— 2:1-3:11

4. ਸਮਾਪਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ— 3:12-15

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ 2ਉਸਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 3 ਪਰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਉਸ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਿਗਆਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ।
4ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੰੂ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਕੰਮ
5 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਛੱਡ

ਆਇਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ
ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਣ। 7 ਿਕਉਂਿਕ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਨਗਾਹਬਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਿਨਰਦੋਸ਼
ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ੋਧੀ,
ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦਾ
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ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ। 8 ਸਗੋਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਨੇਕੀ
ਦਾ ਿਪਆਰ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ,
ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵ।ੇ 9 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਭਈ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੇ। 10 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ
ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਢੀਠ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
11 ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 12 ਿਕਸੇ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਬੀ
ਸੀ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਕਰੇਤੀ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ
ਵਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਪੇਟੂ ਹਨ।
13 ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। 14 ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਿਜਹੜੇ
ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਮਨ ਨਾ
ਲਾਉਣ। 15ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸੁੱਚਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। 16ਉਹਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁਰੇ,
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ
ਲਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

2
ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਭਲਾ ਕਰਨਾ

1 ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖੀਂ ਜੋ ਖਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂੇ ਹੋਣ। 2 ਜੋ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਗੰਭੀਰ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। 3 ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਆਦਰ ਵਾਲਾ
ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ,ਂ
ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।

4 ਭਈ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ, ਜੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ। 5ਸਮਝਦਾਰ,
ਪਿਵੱਤਰ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਨੇਕ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ
ਹੋਵ।ੇ 6 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਜੋ
ਬਹੁਤੇ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। 7ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ
ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਗੰਭੀਰਤਾਈ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ 8 ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਖਿਰਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ। 9 ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 10 ਚੋਰੀ
ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਿਵਖਾਉਣ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸ਼ੋਭਾ
ਿਮਲੇ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਗਟ
ਹੋਈ। 12ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਿਫਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਮਝ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ
ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। 13 ਅਤੇ
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ।
14 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮ ਨੰੂ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਜੋ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ।
15ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਆਿਗਆਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹ l ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ
ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ।ੇ

3
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ

1 ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਿਕ ਹਾਕਮਾਂ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 2 ਿਕਸੇ ਦੀ
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ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਨਮਰ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ।
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ, ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਿਰਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਈਰਖਾ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। 5 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ
ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ। 6 ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਹਾਇਆ। 7 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਸ ਿਵੱਚ ਵਾਿਰਸ ਹੋਈਏ। 8ਇਹ
ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਕਰ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਿਹਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ। 9ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਬਖੇਿੜਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਫਲਅਤੇ
ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 10 ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਿਹ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ,ਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਿਤਿਮਸ ਜਾਂ ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੰੂ

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨਕੁਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
13ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ੇਨਸ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੰੂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ

ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 14ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਫਲ
ਨਾ ਰਿਹਣ। 15 ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ
ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰਰੱਖਦੇ ਹਨਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ

ਪੌਲੁਸ ਹੈ (1:1)। ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਪੱਤਰ
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਫਲੇਮੋਨ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ, ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 4:9 ਿਵੱਚ
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿਖਕੁਸ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੱੁਸੈ ਨੰੂ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਿਲਖੀਇਹ ਿਵਖਾਉਣਲਈ ਿਕਉਹਉਸਲਈ
ਿਕੰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਿਫਲੇਮੋਨ ਲਈ ਇਹ

ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ, ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ, ਅੱਿਫਆ, ਅਰਿਖੱਪੁਸ

ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ ਜੋ
ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੋਂ,ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ
ਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਾਠਕ ਿਫਲੇਮੋਨ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਏ
ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਵੇ (ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ
ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੰੂ ਲੁੱਟ
ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ) (10-12, 17)। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਫਲੇਮੋਨ
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ“ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ (15-16)। ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਅਜੇ
ਵੀ ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ

ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ
ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ।
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ
(1:10)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਾਫ਼ੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1-3
2. ਧੰਨਵਾਦ— 1:4-7
3. ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ— 1:8-22
4. ਅੰਿਤਮ ਸ਼ਬਦ— 1:23-25

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ

ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ
ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਿਫਲੇਮੋਨ
l 2 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੱਿਫਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 3ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਿਫਲੇਮੋਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
4 ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ 5 ਉਹ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 6 ਜੋ
ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਝਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨੇਕੀ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ
ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ
ਹੋਈ,ਇਸਲਈਜੋ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਦਲ
ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
8 ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ

ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਿਚਤ ਹੈ ਉਸ ਿਵਖੇ ਤੈਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਦੇਵਾ।ਂ 9 ਪਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ
ਕੇ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ
ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਲਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ l 11 ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ
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ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ
ਦਾ ਹ।ੈ 12ਉਸੇ ਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ
ਟੁੱਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ
13 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਲ
ਰੱਖਾ,ਂ ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।ੇ 14 ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ
ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਇਹ ਭਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ
ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ
ਭਈਉਹਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰਇਸਲਈਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜਦੀਕ ਰਹ।ੇ
16ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਦਾਸ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਸ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੀਕ ਸਰੀਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ! 17 ਸੋ
ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਝਂੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ
ਕਰ। 18ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਲਵੀਂ। 19 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰ
ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਨਾਆਖਾਂ ਭਈ ਮੇਰਾ
ਕਰਜ਼ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹ!ੈ 20ਹਾ,ਂ
ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਅਨੰਦ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਵ।ੇਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ।
21 ਤੇਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਰੇਂਗਾ। 22ਅਤੇ ਕੋਈ ਠਿਹਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਵਂਾਗਂਾ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
23 ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ

ਨਿਮੱਤ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, 24 ਅਤੇ
ਮਰਕੁਸ, ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ, ਦੇਮਾਸ ਅਤੇ ਲੂਕਾ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

25 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।ੇਆਮੀਨ।
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ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ

ਗੁਪਤ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ
ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ
ਹ,ੈ ਪਰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੇਖਕ ਅਿਗਆਤ ਹੀ
ਹ।ੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਐਨੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਵਾਦੀ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ,
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਿਜੰਨਾ
ਿਕਇਹਪੱਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹ।ੈਇਹਪੱਤੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ
12:2)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 64-70 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾ।ਂ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ
ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ
ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਜਾਜਕ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲ 6:7)।

ਉਦੇਸ਼
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ

ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਯਹੂਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਦਰਸਾਉਣ

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ
ਿਲਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾ,ਂ
ਜਾਜਕਾ,ਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ
ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ
ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ
ਸੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ— 1:1-
2:18

2. ਿਯਸੂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨਾਲੋਂ
ਉੱਤਮ ਹੈ— 3:1-10:18

3. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ
ਸਿਹਣ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 10:19-
12:29

4. ਅੰਿਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ —
13:1-25

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ

ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। 2 ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ
ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਵੀ
ਰਿਚਆ। 3ਉਹ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ,ਆਪਣੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਬ
ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 4 ਉਹ
ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਨਾ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ, ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ
ਪਾਇਆ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਸਨੰੂ

ਕਦੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ
ਅੱਜ ਤੈਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?। ਅਤੇ ਫੇਰ, ਮੈਂ
ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਹਲੇ
ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ - “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਭੇ ਦੂਤ
ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ।” 7 ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ
ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ
ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ
- ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ,ੈ 9 ਤੂੰ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ;
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੰੂ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 10ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, - ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਆਦ
ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹਨ, 11 ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ
ਵਾਗਂੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ 12ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਵਾਗਂੂੰ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਪੇਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ
ਬਦਲੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਵਿਰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਪਰ ਦੂਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਕਦੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ
ਬਣਾ ਦੇਵਾ?ਂ 14ਕੀ ਉਹ ਸਾਰ,ੇ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ
ਗਏ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?

2
ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ

1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ।
2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਟੱਲ ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ

ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਦਾ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਿਮਿਲਆ। 3 ਜੇਕਰ ਇਸ
ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਦੁਆਰਾਆਖੀ ਗਈਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ,ਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾ,ਂ
ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
5ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਜਸ

ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ
ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇਂ? 7 ਤੂੰ ਉਸ
ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਵਾਂ
ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, 8ਤੂੰ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦ।ੇ 9 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ
ਸੁਆਦ ਚੱਖ।ੇ 10 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਉੱਿਚਤ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇਆਗੂ ਨੰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ।ੇ
11 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
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ਨੰੂ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। 12ਪਰ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਾਗਂਾ। 13ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਗਂਾ।ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। 14 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ
ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ
ਆਪ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਬਿਣਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ।ੇ
15 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ
ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 17 ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਭਈ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ
ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ
ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਕਰਨ ਨੰੂ
ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋਵ।ੇ
18 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

3
ਿਯਸੂ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ

1 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਵਰਗੀ
ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਮੰਨਦੇ ਹਾ।ਂ 2 ਿਜਹੜਾਆਪਣੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਮੂਸਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। 3 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜੰਨਾਂ
ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ
ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ 4ਹਰੇਕ
ਘਰ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆਹੋਇਆ
ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ

ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਵ।ੇ 6 ਪਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਘਰ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਅਭਮਾਨ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੀਏ।

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
7 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ,

ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, 8 ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਕਠਰ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ
ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, 9ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਪਰਤਾਇਆ, ਅਤੇ
ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖ।ੇ 10 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਦਲੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ,
11 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਨਗੇ!।
12 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵ।ੇ 13 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ
ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਆ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਠਰ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵ।ੇ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ
ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਭਰੋਸੇ
ਨੰੂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੀਏ,
ਿਜਵੇਂ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 15 ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ
ਕਠਰ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ।
16 ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ
ਕੀਤੀ? ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ?
17 ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਗੁੱਸੇ
ਿਰਹਾ? ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਜਨਾਂ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਪਈਆਂ ਰਹੀਆ?ਂ 18ਅਤੇ ਿਕਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ? ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰ ਸਨ? 19 ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ।
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4
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ

1 ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੰੂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਨ
ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹ ਜਾਵ।ੇ 2 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੀ, ਪਰ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਨਗ!ੇ” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਸਨ। 4ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ
ਤਰਾਂਆਿਖਆਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇਆਪਿਣਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਵਹਿਲਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 5 ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ
ਵੜਨਗ!ੇ। 6 ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੜਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜੇ। 7ਤਾਂ ਉਹ ਿਫਰਐਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦਦਾਊਦ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆਉਹ ਨੰੂਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆਸੀ, “ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਕਠਰ ਨਾ
ਕਰ।ੋ”

8 ਜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। 9ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹ,ੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਅਰਾਮ
ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ਉਹ ਨੇ ਵੀ
ਆਪ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਵਹਿਲਆਂ ਹੋ ਕੇ
ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। 11 ਸੋ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਿਕ ਕੋਈ
ਉਨਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਿਡੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਿਜਉਂਦਾ,ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਧਾਰੀ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਣ, ਆਤਮਾ,
ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੰੂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ
ਿਵੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਚਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 13ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ
ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਗਟਅਤੇ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ
14 ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ

ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ,ੂ
ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ
ਉੱਤੇ ਪੱਿਕਆਂ ਰਹੀਏ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ
ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ
ਿਰਹਾ। 16ਇਸ ਲਈਆਓ,ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਦਯਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਰਪਾ
ਪਾਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।ੇ

5
1ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ

ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ
ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਵੇ।
2ਅਤੇ ਉਹ ਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 3ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਜਾ
ਲਈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ 4 ਅਤੇ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆਨਾ ਜਾਵ।ੇ 5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ
ਜੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, - ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੈਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 6 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ
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ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ
ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ।
7 ਉਹ ਨੇ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਹਂਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ
ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ
ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ,
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ। 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ, ਸਦਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। 10 ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ ਿਗਆ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
11ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ

ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹ।ੋ 12 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ
ਿਸਧਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਿਸਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ
ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ! 13ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। 14 ਪਰ
ਅੰਨ ਿਸਆਿਣਆਂ ਲਈ ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਗਆਨ ਇਦੰਰੀਆਂ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

6
1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਸਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ
ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ, 2 ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ,
ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ
ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਿਨਆਂ ਦੀ। 3ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਗਂ।ੇ 4 ਿਕਉਂਿਕ

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਏ 5ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ
6 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਹ੍ਦੇ
ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜੀ ਭੂਮੀ
ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ ਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ 8 ਪਰ
ਜੇ ਉਹ ਕੰਿਡਆਲੀ ਅਤੇ ਭੱਖੜੇ ਉਗਾਵ,ੇ ਤਾਂ
ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

9 ਪਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜਾਵੇ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਵਖਾਇਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ
ਵੀ ਹੋ। 11 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਆਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲਈ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ।ੇ 12 ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ
ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਵਾਅਦਾ
13 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ

ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ
ਸਹੁੰ ਖਾਦਂਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ 14 ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ
ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਾਗਂਾ।
15 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 16ਮਨੁੱਖ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂੇ
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ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਹੁੰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 17 ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ
ਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਤਾਂ ਿਵਚਾਲੇ
ਸਹੁੰ ਿਲਆਦਂੀ। 18 ਭਈ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਝੂਠ
ਬੋਲਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਿਦਲਾਸਾ
ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ
ਆਸ ਨੰੂ ਫੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ
ਲੰਗਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹ।ੈ 20 ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ।

7
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਜਾਜਕ

1 ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਸਾਲੇਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਆ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
2 ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਲੇਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। 3 ਿਜਸ
ਦਾ ਨਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਕੁੱਲਪੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੇ ਨਾ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਅੰਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ।ੈ

4ਹੁਣ ਿਧਆਨਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾਂ ਮਹਾਨ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਲੱੁਟ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਿਣਆਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 6ਪਰ ਿਜਸ ਦੀ ਕੁੱਲਪੱਤੀ ਉਨਾਂ

ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ
ਦਸਵੰਧ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 7 ਪਰ
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਈ ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ
ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ 8ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸੋ ਇਹ ਆਖ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਦਸਵੰਧ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਉਹ ਨੰੂ ਆ
ਿਮਿਲਆ।

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਜਕ
11 ਸੋ ਜੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲ

ਿਜਸ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਿਮਲੀ
ਸੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੀ
ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਦਂਾ? 12 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲੀ
ਗਈ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹ।ੈ 13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਹੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੋਤ
ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਸ ਗੋਤ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। 15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਜਕ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ 16ਇਹ ਜਾਜਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਣਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ। 18 ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਨਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 19 ਿਕਉਂਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾ।ਂ
20ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਬਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ
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ਨਹੀਂ ਹੋਈ 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ
ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
- 22 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਬਦਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ। ਜੋ
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨੇਮ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ
ਬਿਣਆ। 23 ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੌਤ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਟਕਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 24 ਪਰ ਇਹ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ
ਜਾਜਕਾਈ ਅਟੱਲ ਹ।ੈ 25 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹ।ੈ 26 ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਿਨਰਮਲ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ
ਿਨਆਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੋਵ।ੇ 27 ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੁਆਰਾ
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਿਬਵਸਥਾ ਤਾਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੁੰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜੋ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਪਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

8
ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ

1 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ
ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ।ੈ 2 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।
3 ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਸ

ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋਵ।ੇ 4 ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। 5 ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ
ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ
ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੰੂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 6ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੰੂ
ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਮਲੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉੱਤਮ ਨੇਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੇ
ਵਾਇਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਪਰ
ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਨੇਮ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ
ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਦਂੀ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨਆ
ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬੰਨਾਗਂਾ, 9 ਉਸ ਨੇਮ ਵਾਗਂੂੰ
ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਿਦਨ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵਾ,ਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ
ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 10ਇਹ
ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨਾਲ ਬੰਨਾਗਂਾ, ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ
ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਹੋਣਗ।ੇ 11 ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਵੇਗਾ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਜਾਣ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰੂ
ਜਾਨਣਗ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ।
12 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ
ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। 13 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ
ਆਿਖਆਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹ।ੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
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ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

9
ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ

1 ਪਿਹਲੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਸੀ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਅਰਥਾਤ ਪਿਹਲਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ,
ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਿਨਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਜਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ
ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ
ਸਨ। 5ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ ਦੇ ਕਰੂਬੀ ਸਨ
ਿਜਨਾਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ
ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। 6 ਸੋ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਿਨੱਤ
ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। 7 ਪਰ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਲ
ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂ ਲਈਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ
ਸੀ। 8ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਡੇਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਰ੍ਗਟ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰਇਸਤਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਦਂੇ ਸਨ,
ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 10ਇਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਤਂ-
ਭਾਤਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਨਯਮ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ

11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਪੂਰਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਉਹ ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਛਆਂ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।
13 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਛਆਂ ਦਾ
ਲਹੂ ਅਤੇ ਵਿਹੜ ਦੀ ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 14 ਤਾਂ ਿਕੰਨਾਂ
ਹੀ ਵੱਧ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵੇਕ
ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ।

15ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ
ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 16 ਿਜੱਥੇ
ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਮੌਤ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ
ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
18 ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾ ਨੇਮ ਵੀ ਲਹੂ ਿਬਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਹਰੇਕ
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਿਛਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ
ਦਾ ਲਹ,ੂ ਪਾਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਫੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਕ ਕੇ ਆਿਖਆ 20 ਭਈ ਇਹ ਉਸ
ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 21 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ। 22 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
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ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ

ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
23 ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚਲੀਆਂ

ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ
ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿਗਆ
ਸਗੋਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਆ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵ।ੇ 25 ਅਤੇ
ਇਹਨਹੀਂ ਿਕਉਹਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 26 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ
ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਰਗਟ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ।ੇ 27ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਨਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
28ਉਸ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ
ਚੁੱਕਣ ਲਈਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ
ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।

10
ਿਸੱਧ ਬਲੀਦਾਨ

1 ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ
ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ
ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਸਦਾ
ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 2 ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ
ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਿਖਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3 ਪਰ ਇਨਾਂ
ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਣਹੋਣਾ
ਹੈ ਭਈਵੱਿਛਆਂਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ

ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇ। 5ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ
ਭੇਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਹੀ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। 6 ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਤੇਰੀ
ਇੱਿਛਆ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ
ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
8 ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਬਲੀਦਾਨਾ,ਂ
ਭੇਟਾ,ਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ ਨੰੂ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ 9 ਿਫਰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ
ਕਰ।ੇ 10ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾ।ਂ
11ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਜਕ ਿਨੱਤ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਿਜਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਰ-
ਵਾਰ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 12 ਪਰ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ।
13 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਨਾਲ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਸਦਾ
ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 15 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਆਿਖਆ ਸੀ,

16 ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਬੰਨਾਗਂਾ, ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ
ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖਾਗਂਾ, 17ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਿਜੱਥੇ
ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਲਈ ਫੇਰ ਭੇਟ
ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਦਂੀ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ
19 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ

ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। 20 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ
ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਪੜਦੇ
ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਖੋਿਲਆ। 21 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ
ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹ,ੈ 22 ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਤੋਂ ਿਛੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਹਲਾਈ
ਗਈ। 23 ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੰੂ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹ।ੈ
24 ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ
ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ।
25 ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਨਾ
ਛੱਡੀਏ ਿਜਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਿਜੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ
ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ

26 ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ
ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਕੋਈਬਲੀਦਾਨ
ਨਹੀਂ 27 ਪਰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਉਡੀਕ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 28 ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਿਤਆਂ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 29 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾਿੜਆ ਅਤੇ
ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ।
30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ
ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।
31 ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ

ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹ!ੈ।
32 ਪਰ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਿਹ ਿਲਆ।
33 ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨੰਿਦਆ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਝਂੀ ਹੋਏ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ
ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਲੱੁਟ ਜਾਣ ਨੰੂ
ਅਨੰਦ ਮੰਨ ਿਲਆ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਧਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ
ਹ।ੈ 35 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੰੂ ਗੁਆ
ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹ।ੈ
36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ
ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ 37ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਸਮਾਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ। 38 ਪਰ
ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵ,ੇ
ਮੇਰਾ ਮਨਉਸਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 39ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ
ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ।

11
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

1 ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਣ ਦੇਖੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।
3 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰਿਚਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ।
4 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।



ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 11:5 332 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 11:24

5 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਨਕ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਠਾਇਆ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ
ਭਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 6 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਫਲ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 7 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਚਤਾਵਨੀ
ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਚਾਉ
ਲਈ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 8 ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਲਈ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਨੱਕਲ
ਤੁਿਰਆ। 9 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਦੇ
ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਾਈ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲਉਸੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹ।ੈ 11 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ
ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪਾਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਿਣਆ। 12 ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਿਜਹਾ ਸੀ ਐਨੇ ਉਤਪਤ
ਹੋਏ, ਿਜੰਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਉਤਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਣਿਗਣਤ
ਹਨ।

13ਇਹਸਭ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਰਗਏਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਏ ਅਤੇ
ਪਰਦੇਸੀ ਹਾ।ਂ 14 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹਾ।ਂ
15 ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਆਏ ਸਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। 16 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਖਵਾਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਗਰੀ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

17 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। ਹਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਲੱਗਾ। 18 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਾਲਣ
ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਮੰਨ
ਉਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਿਲਆ। 20 ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਉ ਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ। 21 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਮਰਨ
ਲੱਿਗਆਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 22 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 23 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜੰਿਮਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਤੰਨਾਂ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਿਛਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ।ੇ 24 ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ
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ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਪਾਪ
ਦੇ ਭੋਗ-ਿਬਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ
ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਝੱਲਣ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 26 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਨੰਦਾ
ਨੰੂ ਸਿਹ ਲੈਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਧਨ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਵੱਲ
ਉਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸੀ। 27 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣ-
ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ। 28 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ
ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਪਲੋਿਠਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। 29 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਿਜਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ
ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਡੱੁਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। 30 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰੀਂ
ਗਈ ਤਾਂ ਿਡੱਗ ਗਈ। 31 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ
ਨਾ ਹੋਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱਖ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ।

32 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾ?ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਗਦੌਨ, ਬਾਰਕ, ਸਮਸੂਨ,
ਿਯਫਤਾ, ਦਾਊਦ, ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾ।ਂ 33 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤ,ੇ ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ,
34ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨੰੂ ਠੰਿਡਆਂ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ
ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੰੂ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।
35ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ। ਕਈ
ਡਾਗਂਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਿਕਆਮਤ
ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 36 ਅਤੇ ਕਈ ਠੱਿਠਆਂ

ਿਵੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੇ ਗਏ।
37ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤੇ ਿਗਆ,ਆਿਰਆਂ
ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰਖੇ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ
ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਿਹਨੇ ਮਾਰ-ੇਮਾਰੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ, -
38 ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਉਹ
ਉਜਾੜਾ,ਂ ਪਹਾੜਾ,ਂ ਗੁਫ਼ਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕਦੇ ਿਫਰੇ। 39 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਇਦੇ
ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। 40 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਸੱਧ ਨਾ
ਹੋਣ।

12
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਝੜਕਣਾ

1ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ
ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ
ਕੇ, ਉਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ
ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। 2 ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਨੰੂ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ
ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 3 ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਿਵਦਰੋਹ ਸਿਹ ਿਲਆ ਿਕ
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। 4ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ
ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੁੱਲ
ਗਏ ਹੋ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸਮਿਝਆ
ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ - ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੰੂ
ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ,ਅਤੇ ਜਦਉਹ ਤੈਨੰੂ ਿਝੜਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਸਾਹਸ ਨਾ ਛੱਡ, 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੰੂ
ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਹ ਲਵ।ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਿਜਹ ਨੰੂ ਿਪਉ
ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ? 8ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਹੋ! 9ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਪਉ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ
ਆਤਿਮਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਾ
ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ? 10 ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ
ਹੋਈਏ। 11ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਤਂੀ-ਦਾਇਕ
ਫਲ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ

ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
12ਇਸਲਈ ਿਢੱਿਲਆਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ।ੋ 13 ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਭਈ ਿਜਹੜਾ
ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋੜੋਂ ਨਾ ਉੱਖੜੇ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਜਾਵ!ੇ।

14 ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਿਜਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। 15 ਵੇਖਣਾ ਭਈ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਨਾ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਫੁੱਟ
ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ 16 ਅਤੇ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਥਵਾ ਏਸਾਉ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ
ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਵੇਚ ਸੁੱਿਟਆ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਬਰਕਤ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ
ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾਿਲਆ।

18 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਹੋ ਿਜਹ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਿਠਆ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਘਟਾ, ਨਾ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਨਾ ਝੱਖੜ-ਝਲੇੋ, 19 ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਿਜਹ ਦੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੋਰ
ਬਚਨ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ! 20 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਭਈ
ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 21 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਅਿਜਹਾ ਿਭਆਨਕ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਥਰ-
ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾ!ਂ 22 ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ।
23ਅਤੇ ਪਲੋਿਠਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋਇਆ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਿਮਆਂ ਕੋਲ। 24ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਛੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ
ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 25 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਨਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਬਚੇ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ
ਮੋੜੇ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਚਤਾਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਗਂੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ
ਿਚਤਾਰਦਾ ਹੈ। 26 ਿਜਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ
ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਿਹਲਾ ਿਦਆਗਂਾ। 27ਅਤੇ
ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ,
ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ
ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ
ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ। 28 ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਜ
ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਿਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ ਤਾਂ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
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ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ
ਲੱਗੇ, 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਸਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ।

13
ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

1 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਬਿਣਆ ਰਹ।ੇ
2 ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੱੁਲੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣੇ
ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਹੈ। 3 ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਰੀਰ
ਵਾਲੇ ਹ।ੋ 4 ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਦਰਯੋਗ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦਾ
ਿਵਛਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ। 5 ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਸਬਰ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਗਂਾ, ਨਾ ਕਦੇ
ਤੈਨੰੂ ਿਤਆਗਾਗਂਾ। 6ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲੇ
ਨਾਲਆਖਦੇ ਹਾ,ਂ - ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹ,ੈ ਮੈਂ
ਨਾ ਡਰਾਗਂਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

7ਤੁਸੀਂਆਪਣੇਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਨਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ।ੋ 8 ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਕੱਲ,ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹ।ੈ 9 ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਂਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ
ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਨਾ ਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ
ਨਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਨਹੀਂ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ
ਲਹੂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਡੇਿਰਓਂ ਬਾਹਰ ਸਾੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 12ਇਸਲਈ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਟਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਿਕ

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ।ੇ
13 ਸੋ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੰਿਦਆ
ਸਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਚੱਲੀਏ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਥਰ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹਾ।ਂ 15 ਸੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਬੁਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰੀਏ। 16 ਪਰ ਭਲਾ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱੁਿਲਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਹ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਨਾਂ ਲੇਖਾ
ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਜਾਗਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਇਹ ਕੰਮਅਨੰਦਨਾਲ
ਕਰਨ, ਨਾ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ।

18 ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇਕੀ ਨਾਲ
ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ 19ਅਤੇ ਮੈਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਿਮੰਨਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਛੇਤੀ
ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵਂਾ।ਂ

20 ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਯਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆਇਆ 21 ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਹ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ,ੇ ਿਜਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵ!ੇ।ਆਮੀਨ।

22 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਸਿਹ ਲਵੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 23ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੱੁਟ
ਿਗਆ। ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ
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ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਗਂਾ।
24ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ

ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ ਿਜਹੜੇ ਇਤਾਿਲਯਾ
ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

25 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੇ।ਆਮੀਨ।
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ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਯਾਕੂਬ ਹੈ (1:1), ਜੋ

ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ
ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ।
ਯਾਕੂਬ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੱਤੀ 13:55 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ (ਯੂਹੰਨਾ
7:25)। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ,
ਯਾਕੂਬ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ
15:7) ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਥੰਮਹ੍ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ
2:9)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 40-50 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
50 ਈ. ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਈ

ਮਹਾਸਂਭਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 70 ਈ. ਿਵੱਚ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ।ਂ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤੀ

ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਯਹੂਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ,
ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਨਮਸਕਾਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
“ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ
ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ” ਇਹ ਸਥਾਨ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਯਾਕੂਬ 1:2-4 ਵੱਲ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੇ
ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦ
ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ।ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਨੰੂ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ” ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਠਕ ਕਈ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1:5)
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਸਨ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ
ਿਮੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ (4:4), ਯਾਕੂਬ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਮਰ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ।
ਉਸ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਨਮਰਤਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ (4:8-10)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ— 1:1-27

2. ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ— 2:1-3:12

3. ਸਹੀ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ—
3:13-5:20

ਨਮਸਕਾਰ
1ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਹੋਵ।ੇ

ਪਰ੍ੀਿਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ
2 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੇ

ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦ
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ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ।ੋ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਨੰੂ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 4 ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ
ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਉਲਾਭੇਂ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗੇ,
ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਅਤੇ ਉੱਛਲਦੀ
ਹ।ੈ 7ਅਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਿਮਲੇਗਾ। 8 ਉਹ ਦੁਿਚੱਤਾ
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੰਚਲ ਹੈ। 9 ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਿਜਹੜਾ
ਦੀਨ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ
ਕਰ,ੇ 10ਇਸ ਲਈ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ
ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਗਂੂੰ ਜਾਦਂਾ ਰਹੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਹੀ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰੂਪ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਮਲਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਤਾਵੇ ਨੰੂ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ
ਖਰਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ
ਮੁਕਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਹ।ੈ 13ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਤਾਇਆਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੁਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14ਪਰ ਹਰਇੱਕ
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸ
ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 15 ਫੇਰ ਕਾਮਨਾ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ

ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 16ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ
ਖਾਓ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਦਾਨ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ
ਨਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ
ਹ।ੈ 18ਉਸ ਨੇਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ
ਸਿਚਆਈਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੇ ਫਲ
ਿਜਹੇ ਹੋਈਏ।

ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ
19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਇਹ ਗੱਲ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ
ਤੇਜ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਅਤੇ ੋਧ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਧੀਮਾ ਹੋਵੇ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ੋਧ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 21 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ,
ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। 22 ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ
ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ
23 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ
ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ ਹ।ੈ 24 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ
ਚਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱੁਲ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ। 25 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਇਨਸਾਨਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ
ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 26 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਗਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ
ਲਗਾਮਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਲ ਨੰੂ ਧੋਖਾ
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਵਅਰਥ ਹ।ੈ
27 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਨਾਥਾਂ
ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ
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ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ।

2
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ

1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤਾਪਵਾਨ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਮਨੱੁਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ
ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਗਰੀਬ ਵੀ ਮੈਲ਼ੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ,। 3ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਹ,ੋ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ
ਬੈਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੰੂ ਕਹੋ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ
ਕੋਲ ਬੈਠ। 4 ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? 5 ਹੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਧਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ
ਿਜਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 6 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ! ਭਲਾ,
ਧਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਅਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਦਂ?ੇ 7 ਭਲਾ, ਧਨਵਾਨ ਉਸ ਉੱਤਮ
ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ? 8 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ
ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ
ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 9 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹ।ੋ 10 ਜੇ
ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਪਰ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭੱੁਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। 12 ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ
ਕਰ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ
ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਬਨਾਂ ਦਯਾ
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਯਾ ਿਨਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ
14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਨੰੂ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ, ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 15ਜੇ ਕੋਈ
ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਰੱਜਵੀਂ
ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁਿੜਆ ਹੋਵ।ੇ 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖੇ ਿਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾਓ।
ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੋ ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ?
17 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਅਮਲ ਸਿਹਤ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ
ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਮੈਨੰੂ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ
ਤੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ। 19 ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੀ
ਹ।ੈ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਭੂਤਾਂ ਵੀ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ।
20 ਪਰ ਹੇ ਿਨਕੰਿਮਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ? 21ਕੀ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ
ਨੰੂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ? 22 ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। 23ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ
ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ।
24 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 25 ਕੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ
ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਅਮਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ
ਨਾ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਭੇਤੀਆਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ? 26 ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹ।ੈ

3
ਜੀਭ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ

1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਵਾਗਂੇ। 2ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ
ਭੱੁਲਣਹਾਰ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਿਸੱਧ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 3 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਨਾ ਿਦਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ
4 ਵੇਖ,ੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੇਜ ਅਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਿਜੱਧਰ ਮਾਝਂੀ
ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੀਭ
ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆ-ਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹ,ੈ ਵੇਖੋ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਡਾ
ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ
ਉੱਠਦਾ ਹ!ੈ 6 ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹ!ੈ
ਸਾਿਡਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਜਗਤ ਜੀਭ ਹ,ੈ
ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਨੰੂਅੱਗਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇਆਪ
ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹ!ੈ 7 ਿਕਉਂਿਕ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ,ਂ ਿਘੱਸਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ
ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ
ਗਈਹੈ। 8ਪਰਜੀਭ ਨੰੂ ਕੋਈਮਨੁੱਖ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਹ।ੈ 9ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ

ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 10 ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੋਵੇਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ!ਂ 11 ਭਲਾ, ਇੱਕੋ ਸੋਤੇ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 12 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਕੀ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ
ਫਲ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੰੂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ? ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠਾ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ।

ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ
13 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ

ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ
ਿਵਖਾਵੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਖਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਮੰਡ
ਨਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। 15 ਇਹ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹ।ੈ
16 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਹੁੰਦਾ
ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ
ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 17 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀ
ਹ,ੈ ਿਫਰ ਿਮਲਣਸਾਰ, ਕੋਮਲ, ਹਠ ਤੋਂ ਰਿਹਤ,
ਦਯਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ,
ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ
ਹ।ੈ 18 ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਬੀਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

4
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ

1 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ
ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਉਨਾਂ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾਂ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦੰਰੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? 2 ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਿਤਆ
ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ
ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਜੋ
ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। 3 ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਿਮਲਦਾ
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ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾ
ਿਦਓ। 4ਹੇ ਹਰਾਮਕਾਰ,ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ ਫੇਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ
ਿਵਅਰਥ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ ਿਕ ਿਜਸ ਆਤਮਾ ਨੰੂ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹ,ੈ ਕੀ ਉਹ
ਅਿਜਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ
ਈਰਖਾ ਹੋਵ?ੇ 6 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7ਇਸ
ਲਈਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਪੀਓ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇ ਦੁਿਚੱਿਤਓ,
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ। 9ਦੁੱਖੀ ਹੋਵ,ੋ
ਸੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਵ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵ।ੇ 10 ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
11 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ

ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ
l 12 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
ਹੈਂ?।

ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
13 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ

ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂੇ

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਬਤਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ
ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਕਮਾਵਾਗਂੇ। 14 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਫ਼
ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਿਚਰ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ,
ਿਫਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 15 ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹਾਗਂੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ
ਕਰਾਗਂ।ੇ 16 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ
ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਘਮੰਡ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17ਇਸਲਈਜੋ ਕੋਈ
ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ।

5
ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ

1 ਹੇ ਧਨਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਬਪਤਾ ਲਈ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵ!ੋ 2ਤੁਹਾਡਾ ਧਨਗਲ਼
ਿਗਆਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ।
3 ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਿਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ
ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨ
ਜੋਿੜਆ ਹ।ੈ 4ਵੇਖ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਖੇਤ ਵੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ! 5 ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ
ਭੋਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪਾਿਲਆ ਹ!ੈ 6 ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ
ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ
7ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ

ਕਰ,ੋ ਵੇਖੋ ਿਕਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ
ਿਪੱਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ
ਕਰ।ੋ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੋ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। 9 ਹੇ
ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਨਾ
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓ। ਵੇਖ,ੋ
ਿਨਆਈਂਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ!ੈ 10ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਿਜਹੜੇ ਨਬੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ। 11 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹ।ੈ 12 ਹੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ
ਨਾ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ,
ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਨਾਹਂ ਦੀ ਨਾਹਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾ
ਆ ਜਾਓ।

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
13ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹ?ੈ ਤਾਂ ਉਹ

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।ੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਹ?ੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਭਜ਼ਨ ਗਾਵੇ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਰੋਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ
ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਤੇਲ ਮਲਣਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
15 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਰੋਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਠਾ
ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ
ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
16ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 17 ਏਲੀਯਾਹ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ। 18 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ
ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇਆਪਣੇ ਫਲ
ਉਗਾਏ।

19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ

ਉਸ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਲਆਵ।ੇ 20 ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ
ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ
ਿਲਆਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀਆਇਤਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਿਕ ਪਤਰਸ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੀ,
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 1:1)। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਵਾਲੇ (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1)
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਖੀ ਸੇਵਕ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਡੰੂਘੇ ਰੂਪ
ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਕੁਸ ਨੰੂ
ਆਪਣਾ “ਪੁੱਤਰ“ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (5:13), ਅਤੇ
ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ
ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ (ਰਸੂਲ 12:12) ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ
ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ ਏ. 60-64 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
5:13 ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਬਾਬਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ

ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ

ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੋਵੇਂ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਤਆਚਾਰ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ

ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ ਪਾ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਡਣ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ 1 ਪਤਰਸ 5:12 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।”ਇਹਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਅਿਤਆਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ
ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਤੀਉੱਤਰ ਦੇਣਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1, 2
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਉਸਤਤ— 1:3-12

3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
— 1:13-5:12

4. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 5:13, 14

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪਤਰਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪੁੰਤੁਸ,
ਗਲਾਿਤਯਾ, ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਆਿਸਯਾ ਅਤੇ
ਿਬਥੁਨੀਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 2 ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕ ਆਿਗਆਕਰ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵ।ੇ

ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਸ਼ਾ
3 ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਵਧੇਰੇ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
4 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ, ਿਨਰਮਲ ਅਤੇ
ਨਾ ਮੁਰਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਜੋ
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ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ।ੈ 5 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਏ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ 6 ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ
ਹ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੇ
ਪਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਹ।ੋ 7 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਾਏ
ਹੋਏ ਨਾਸਵਾਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ, ਮਿਹਮਾ
ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨੱਕਲੇ। 8 ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾਂ ਵੇਖੇ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹ।ੈ 9ਅਤੇਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ
10ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਿਜਹਨਾਂ
ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। 11 ਅਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਅਥਵਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 12 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ
ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਿਮਲੀ ਿਜਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
13 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ

ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਹ।ੈ 14 ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ

ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਜਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। 15 ਸਗੋਂ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ; “ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ” 17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ
ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ
ਕਰ।ੋ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨਕੰਮੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 19 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਬੇਦਾਗ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਸੀ। 20 ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 21 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।ੇ 22 ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਪਆਰ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ
ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰ
ਹ।ੈ 24 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹ।ੈ
ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂਾ
ਹ,ੈ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 25ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

2
ਜੀਵਤ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ

1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ
ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ
ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
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ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ
ਹ,ੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ l 4 ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੰਨ ਇੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ l 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਘਰ ਬਣਦੇ
ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਡਲੀ
ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ,
ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ l 6 ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਇਹਆਇਆ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ
ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਿਜਸ
ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ
ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ 8 ਅਤੇ, ਠਕਰ ਦਾ
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ। ਉਹ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠਕਰ
ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਵੀ
ਗਏ ਸਨ 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ,
ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ
ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ਼ ਚਾਨਣ
ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆ 10 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ
ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇਕ ਚਾਲ
ਚੱਲਣਾ

11 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋ
ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ l 12 ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਕ
ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ l 13 ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
14 ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਓ l 16 ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਸਮਝੋ l 17ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ,ੋ ਭਾਈਆਂ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਆਦਰ ਕਰੋ l 18ਹੇ ਨੌਕਰੋ,
ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਹ,ੋ ਕੇਵਲ ਭਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵੀ
l 19 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹ ਲਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਪਰ੍ਵਾਨ ਹੈ l 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ?
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ
ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਵਾਨ
ਹੈ l 21 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ
ਹ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ l 22 ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਲ
ਦੀ ਗੱਲ ਿਨੱਕਲੀ l 23 ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ
ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ
ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ l 24 ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੁੱਖ (ਸਲੀਬ) ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੀਏ l 25 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ
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ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ।

3
ਪਤੀ ਪਤਨੀ

1 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ,ੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ
ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ਼ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਖੱਚੇ ਜਾਣ 2 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਚਾਲ ਢਾਲ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਲੈਣ l 3ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ਼ ਗੁੰਦਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣ
ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਵਟੀ ਨਾ
ਹੋਵੇ 4ਪਰਉਹ ਮਨਦੀ ਗੁਪਤਇਨਸਾਨੀਅਤ
ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਨਾਲ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ
ਸਨ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ 6 ਿਜਵੇਂ
ਸਾਰਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ
ਹੋ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ 7 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੇ ਪਤੀਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ।

ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਵ
8ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵ,ੋ

ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਰੱਖੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ
9 ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰ,ੋ
ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਸਗੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ
ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋ 10 ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਭਲੇ ਿਦਨ ਵੇਖਣੇ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ

ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਲਵੇ 11ਉਹਬਦੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ,ੇ
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨੰੂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ
12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ
ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ
ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ।ੈ 13 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇਗਾ? 14 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਧੰਨ ਹ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ
ਨਾ ਘਬਰਾਓ 15 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸਦਾ
ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ
16ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੰੂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬੁਰਾ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ
17 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣਾ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਅਰਥਾਤ
ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 19 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਿਮਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
20 ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਸਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਜਣੇ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ 21 ਇਹ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੰੂ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੋਜਣਾ ਹ।ੈ 22 ਉਹ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹ,ੈ ਦੂਤ
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ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4
ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ

1 ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ
ਝੱਿਲਆਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਥਆਰ
ਬੰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ
ਝੱਿਲਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ 2 ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ
ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ
ਸਮਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚਪੁਿਣਆ,ਂ
ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਨਾਚ ਰੰਗਾ,ਂ ਨਸ਼ੇ
ਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦੇ ਸੀ 4 ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਦਚਲਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ l 5 ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਖਾ
ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੈ 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸੇ ਲਈ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਿਹਣ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ
7ਪਰਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹ।ੈਇਸ

ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈਸੁਚੇਤ ਰਹੋ 8ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ
ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਪਆਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ 9 ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ 10 ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜ-ੋਜੋ ਦਾਤ
ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿਚਤ ਹੈ 11 ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰ,ੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ

ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹਨ।
ਆਮੀਨ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਣਾ
12 ਹੁਣ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਿਜਹੜੀ ਿਬਪਤਾ

ਦਾ ਲਾਬਂੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੰੂ ਅਚਰਜ਼ ਨਾ ਮੰਨ
ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਖੀ ਗੱਲ
ਬੀਤਦੀ ਹੈ 13 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋ ਓਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੋ 14 ਜੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ
ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਦਾ
ਹੈ 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ
ਪਾਵੇ 16 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰੋ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਨਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 18 ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ
ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ
ਿਠਕਾਣਾ? 19 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੌਪ ਦੇਣ l

5
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਝਂੀ ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ 2 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਉਸਇੱਜੜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ
ਕਰੋ ਪਰ ਲਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ
ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ
3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ
ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਚਲਾਓ ਸਗੋਂ ਇੱਜੜ ਦੇ
ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ 4 ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਧਾਨ
ਅਯਾਲੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜ ਦਾ
ਮੁਕਟ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੇ ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਵ,ੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ 6ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ
ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਿਵਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰੇ 7ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ 8 ਸੁਚੇਤ ਹੋਵ,ੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਾਲਦਾ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸਨੰੂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ 9 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 10 ਅਤੇ
ਪਰਮ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸੱਿਦਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਿਮਲ, ਕਾਇਮ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ 11 ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
12ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ

ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਭਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ 13 ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਰਕੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
14 ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੁੰਮ ਕੇ

ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
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ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ

ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ 2 ਪਤਰਸ 1:1 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹ,ੈ 3:1 ਿਵੱਚ 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਰੂਪਾਤਂਰਣ (1:16-18) ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ।
ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇਜੰੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਰਸ
ਉਨਾਂ ਿਤੰਨ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ (ਬਾਕੀ ਦੋ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯਹੂੰਨਾ ਸਨ)। 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ
(1:14); ਯਹੂੰਨਾ 21:18-19 ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਪਤਰਸ ਸ਼ਹੀਦ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 65-68 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ,

ਿਜੱਥੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ
ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਵਾਗਂੂੰ

ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆਮਾਈਨਰਦੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ
ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ (1: 12-13,
16-21) ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ
ਿਲਖੀ (1:15), ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ
ਿਲਖੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (1:13-14;
2:1-3), ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਝੂਠੇ
ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਲਿਖਆ (2:1-22) ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ (3:3-4)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1, 2
2. ਮਸੀਹੀ ਗੁਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ — 1:3-
11

3. ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ —
1:12-21

4. ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
— 2:1-22

5. ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ— 3:1-16
6. ਸਮਾਪਤੀ— 3:17, 18

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ l 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੁੰਦੀ ਜਾਵ।ੇ

ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ
3 ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ

ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ
ਸਾਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ l 4 ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋ ਜਾਓ
l 5 ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ
ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇਕੀ
ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਿਗਆਨ 6 ਅਤੇ ਿਗਆਨ
ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ 7ਅਤੇ
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ l 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
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ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਬੇਫਲ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇਣਗੇ l 9ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਅੰਨਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਧੁੰਦਲਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ l 10 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ
ਜਾਣ ਨੰੂ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ
ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ
ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਓਗੇ l 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
12ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਗਂਾ, ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ,ੈ
ਸਿਥਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ l 13 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਗ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾਂ ਿਦੰਦਾ
ਰਹਾਗਂਾ l 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ l 15 ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਯਤਨ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਗਵਾਹ
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ
ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ
ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ l 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ
ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਤਾਪੀ ਮਿਹਮਾ
ਤੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਆਇਆ ਿਕਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ l
18ਅਤੇ ਅਸੀਂਇਹਸ਼ਬਦਸਵਰਗਤੋਂਆਉਂਦਾ
ਸੁਿਣਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ l 19 ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ
ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਜੋ
ਹਨੇਰੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁ
ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੜਹ੍ ਆਵੇ 20 ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ l 21 ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ
ਮਨੱੁਖ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।

2
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ

1 ਪਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ
ਉੱਠੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਹੋਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ
ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱਲ ਿਲਆਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗ।ੇ
2ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱੁਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ
ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3ਅਤੇ
ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ।ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਪਆ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ। 5ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ
ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਿਲਆਦਂੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਸੀ ਸੱਤਾਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਿਲਆ। 6ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ
ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ।ੈ 7 ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੱੁਚਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਲ
ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਿਲਆ। 8 (ਿਕਉਂ
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ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਿਦਆਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਦਨ
ਿਦਨਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ)
9 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ
ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ
ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹ!ੈ 10ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ, ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀ
ਕਾਮਨਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ
ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਢੀਠਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। 11 ਭਾਵੇਂ
ਦੂਤ ਿਜਹੜੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12 ਪਰ
ਇਹ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹਨ,
ਇਹ ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ
ਕਰਕੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ। 13 ਿਦਨੇ
ਉਹ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰਆਪਿਣਆਂ
ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 14ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਭਚਾਰਣਾਂ ਵੱਲ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆ।ਂ ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ
ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੋਭ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ! 15ਉਹ
ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੋ ਤੁਰ,ੇ
ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰਾ
ਜਾਿਣਆ। 16 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ
ਕਾਰਨ ਿਝੜਕ ਖਾਧੀ। ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਗਧੀ
ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ
ਪਾਗਲਪਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। 17 ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ
ਹਨ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇਰ ਘੁੱਪ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ
ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਭੁੱਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ

ਬਚ ਕੇ ਿਨੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਵੱਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
19 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਆਪ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹ।ੈ 20 ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ
ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਿਗਆ
ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਫਰ ਜਾਣ।
22 ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਵਤ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ
ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਭਈ ਿਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਨੰੂ
ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ
ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣ ਨੰੂ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

3
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ

1 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ੇਰਦਾ ਹਾ,ਂ
2 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀਆਿਗਆ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ। 3ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਆਉਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 4ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੱਭੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਿਣਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 5 ਓਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੰੂ ਭੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਿਥਰ ਹ।ੈ 6 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ।
7ਪਰਅਕਾਸ਼ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
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ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤੇ ਨਾਸ
ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਿਹਣਗ।ੇ
8 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਹੈ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਸ
ਦੇ ਿਢੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। 10 ਪਰੰਤੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ
ਚੋਰ ਵਾਗਂੂੰ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚਅਕਾਸ਼ ਵੱਡੀ
ਗਰਜ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ
ਵੱਡੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਉਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਭੇ
ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਢੱਲ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ
ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ
ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਕਾਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ
ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਿਪਘਲਜਾਣਗੀਆ।ਂ
13ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਹਾ,ਂ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
14 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਨਰਮਲ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੋ। 15 ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੋ ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਦਾਨ
ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 16 ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ
ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ

ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 17 ਸੋ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਜੋ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ
ਪਓ। 18 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ
ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ
ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।ਆਮੀਨ।
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ,

ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ
ਗਵਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ
6:13, 14)। ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੂੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਪਰ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰਾਗ ਹਨ
ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਹਲਾ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੇਖਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੂਜਾ,
ਇਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਤੀਜਾ, ਲੇਖਕ
ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਛੂਿਹਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੀ (1ਯੂਹੰਨਾ
1:14; 4:14)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ,
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੁਢਾਪਾ
ਿਬਤਾਇਆ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ

ਇਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆਹ।ੈ
ਹਾਲਾਿਂਕ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਹੈ (1
ਯੂਹੰਨਾ 1:34; 2:12-14)।ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2:1, ਿਵੱਚ ਉਹ “ਮੇਰੇ
ਬੱਿਚਓ“ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਲਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ
ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ
ਲਈਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਸੰਗਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਲਖੀ। ਯਹੂੰਨਾ ਖ਼ਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ —
1:1-4

2. ਸੰਗਤੀ— 1:5-2:17
3. ਧੋਖੇ ਦੀ ਪਛਾਣ— 2:18-27
4. ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ
ਜੀਉਣ ਲਈਪਰ੍ੇਰਣਾ— 2:28-3:10

5. ਿਪਆਰ - ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ —
3:11-24

6. ਝੂਠੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ
— 4:1-6

7. ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ — 4:7-
5:21

ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ
1 ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ

ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਵੇਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਓਸ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਖੇ, 2ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਗੋਂ, ਉਸ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 3ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
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ਨਾਲ ਹੈ। 4ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ
ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵ।ੇ

ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਲਣਾ
5ਅਤੇ ਉਹਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾਅਸੀਂ ਉਹਦੇ

ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 6 ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਖੀਏ ਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। 7 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 8 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 10ਜੇ ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2
ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ

1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। 2ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 3ਅਤੇ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ
ਹ।ੈ 4 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 5ਪਰਜੇ ਕੋਈਉਹਦੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
ਇਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹਾ।ਂ 6 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ

ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ।

ਨਵੀਂ ਆਿਗਆ
7 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਲਖਦਾ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ
ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ।
8 ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਇਹਗੱਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹਟਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹ।ੈ
9ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। 10 ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। 11ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

12 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਹੇ
ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹ।ੈ
ਹੇ ਜੁਆਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹ।ੈ ਹੇ
ਬਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 14ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹ।ੈ ਹੇ ਜੁਆਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹ।ੈ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰੋ
15 ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਨਾਂ

ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਭੋ
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ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਘਮੰਡ, ਸੋ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹ।ੈ
17ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ

ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
18 ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ
ਬਹੁਤ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ।ੈ 19 ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦ।ੇ ਪਰ ਉਹ ਿਨੱਕਲ
ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 20 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹ,ੈ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹ।ੋ 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਹ।ੈ 22 ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 23 ਹਰੇਕ ਜੋ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹ।ੈ 24 ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹ।ੇ
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮਰਹੋਗ।ੇ 25ਅਤੇ ਇਹਉਹ
ਵਾਇਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ।

26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਲਖੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 27 ਉਹ ਮਸਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਪਾਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਮਸਹ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹ,ੈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
28ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ
ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। 29 ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ l

3
1ਵੇਖ,ੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ

ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸੱਦੇ ਜਾਈਏ!
ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।
2 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਗਂ!ੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖਾਗਂੇ। 3 ਅਤੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹਆਸ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹ।ੈ 4 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ l
5 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵ,ੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 6 ਹਰ
ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ
ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਹ।ੈ 7 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧਰਮੀ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ
ਹ।ੈ 8 ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ
ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ
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ਨਸ਼ਟ ਕਰ।ੇ 9 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਇਸ
ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ। 12 ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ
ਕਾਇਨਉਸਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ?
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ।

13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ 14 ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ
ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 15 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖੂਨੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖੂਨੀ ਿਵੱਚ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿਟਕਦਾ। 16 ਇਸ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਦੇਈਏ। 17ਪਰ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ
ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਵੇਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ 18 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਹੰਮਤ
19ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਗਂੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ

ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨਸਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਗਂ।ੇ 20ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ

ਿਗਆਨੀ ਹ।ੈ 21ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ
ਸਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਾਨੰੂ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। 22ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ
ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
23ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 24ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

4
ਆਤਿਮਆਂ ਨੰੂ ਪਰਖੋ

1 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਆਂ ਨੰੂ ਪਰਖੋ
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਏ
ਹਨ। 2 ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੰਨ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ
ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। 3ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਿਕਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਹ।ੈ 4 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 5 ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹ।ੈ 6ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ
ਸੁਣਦਾ ਹ।ੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ
ਹਾ।ਂ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ

7 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਪਆਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 8 ਿਜਹੜਾ
ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹ।ੈ
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ
ਿਕਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।
10 ਿਪਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਨਾ ਇਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਹੋਵੇ। 11 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਹ।ੈ 13ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 14ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵ।ੇ 15 ਜੋ
ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 16ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜਾਿਣਆਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ।ੈ 17 ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਨੰੂ ਦਲੇਰੀ
ਹੋਵ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ

ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 18 ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਸੱਧ ਿਪਆਰ ਡਰ ਨੰੂ ਹਟਾ
ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਡਰ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਹ।ੈ 19ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ। 20 ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਪਆਰਕਰਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 21 ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਪਆਰ ਕਰੇ l

5
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

1ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ। 2 ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
4 ਿਕਉਂਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ
ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। 5ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਹ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ?

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
6 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।
ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
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ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਇਆ। 7 ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਸਿਚਆਈ ਹੈ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ, ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਲਹ,ੂ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। 9 ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ 10 ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ
11ਅਤੇ ਉਹਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਜੀਵਨ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 12 ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਪੁੱਤਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹ।ੈ ਿਜਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
13 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ

ਿਲਖੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੰੂ
ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹ।ੈ 15ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹ,ੈ
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। 16 ਜੇ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਵੇਖੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹ।ੈ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਿਕ ਉਹ

ਬੇਨਤੀ ਕਰ।ੇ 17 ਸਾਰਾ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

18ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ
ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। 19 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹ।ੈ 20 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨਇਹੋ ਹ।ੈ 21ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ।



ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 1 359 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 10

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 2 ਯੂਹੰਨਾ 1 ਿਵੱਚ
“ਬਜ਼ੁਰਗ“ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਦਾ
ਿਸਰਲੇਖ “ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ“ ਹੈ। ਇਹ
ਪੱਤੀ ਉਨਾਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ
ਹ,ੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਲਖੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਆ-ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਆਯੋਜਨਕਰਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈਉਨਾਂ
ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ
ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਸੁਸ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕਅਜ਼ੀਜ਼ਔਰਤ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ “ਅਜ਼ੀਜ਼

ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ“ਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਲਖੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦੀ
“ਭੈਣ“ ਨੰੂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਮਝ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1-3
2. ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ
— 1:4-11

3. ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ— 1:5-11
4. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 1:12, 13

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ

ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆਹ।ੈ 2ਇਹਉਸ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।
3 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਸਿਚਆਈਅਤੇ ਿਪਆਰਸਿਹਤ ਿਕਰਪਾ,
ਦਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗੀ।

ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
4 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ

ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ
ਚਲਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 5 ਹੁਣ ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ
ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਸਾਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿਲਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ। 6ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ।
ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ,
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬਹੁਤ ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਏ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ
ਆਉਣ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਛਲੇਡਾ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹ।ੈ 8 ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿਵਗਾੜੋ,
ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। 9 ਹਰ ਕੋਈ
ਿਜਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਉੱਤੇ
ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। 10ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ
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ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਮਨਾਓ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
12 ਿਲਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ

ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਿਸਆਹੀ
ਨਾਲ ਿਲਖਾ,ਂ ਪਰਮੈਨੰੂਆਸਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 13 ਤੇਰੀ ਚੁਣੀ
ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ

ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਦਵਾਨ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨਆਪਣੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗਆਖ
ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ
ਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਮਾਪਤੀ, ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ
ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਮੇਲ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ

ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
3 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਗਾਯੁਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਯੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੱਦਸ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਗਾਯੁਸ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ

ਿਵੱਚ ਸਵ-ੈਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਯੁਸ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਿਵਹਾਰ
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ (5-8), ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ
ਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (9), ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ ਦੇ ਲਈ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈਜੋ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ
ਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (12), ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਯਹੂੰਨਾ
ਛੇਤੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ
(14)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ 1:1-4
2. ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ—
1:5-8

3. ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਿਗਆਈ
ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ— 1:9-12

4. ਸਮਾਪਤੀ— 1:13-15

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ

ਿਪਆਰੇ ਗਾਯੁਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

2 ਿਪਆਿਰਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਹੈ,
ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂ। 3 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਂ। 4 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
5 ਿਪਆਿਰਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ

ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਜੇ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਂ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤਾਂ
ਚੰਗਾ ਕਰੇਂਗਾ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਿਨੱਕਲ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 8ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ,ੈ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਹੋਈਏ।

ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ ਅਤੇ ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ
9 ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਸੀ

ਪਰ ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ
ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਗਂਾ, ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ
ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ
ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ
ਹ!ੈ 11 ਿਪਆਿਰਆ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਿਜਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹ।ੈ ਿਜਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹ।ੈ
12 ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਗਵਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
13 ਿਲਖਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਿਸਆਹੀ ਅਤੇ ਕਲਮ
ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਿਲਖਾ।ਂ 14 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਿਕ
ਤੈਨੰੂ ਜਲਦੀ ਿਮਲਾ।ਂ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਆਹਮਣੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਗਂ।ੇ 15ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਵ।ੇ ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖੀਂ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ “ਯਹੂਦਾਹ,

ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਭਰਾ ਹਾ”ਂ (1:1) ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਯੂਹੰਨਾ
14:22 ਿਵੱਚ “ਯਹੂਦਾਹ“ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 7:5), ਪਰ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਰਸੂਲ 1:14)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60-80 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਲੇਕਜ਼ੈਨਡਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮ
ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਕ, “ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ

ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਚਾਇਆ
ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ“ ਸਾਰੇ
ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਿਫਰ ਵੀ,
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ,ਂਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼

ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਯਾਦ
ਿਦਲਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ
ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀ-ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ

ਇਸਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਪਛਾਣਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਵਾਪਸ ਿਜੱਤਣ। ਯਹੂਦਾਹ ਅਿਜਹੇ ਈਸ਼ਵਰ-
ਰਿਹਤ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਜੋ ਇਹ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਾਈ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਕੁਝ
ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ— 1:1-2
2. ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਭਿਵੱਖ— 1: 3-16

3. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ —
1:17-25

ਨਮਸਕਾਰ
1ਯਹੂਦਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾ,ਂ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਯਾ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ
ਰਹ।ੇ

ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
3 ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਵਖੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,
ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ
ਸੀ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਚੋਰੀ ਆ ਵੜੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ
ਲੱੁਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
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ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ

5ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ
ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹੇ
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਿਠਕਾਣੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਉਹ ਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਭਆਨਕ
ਿਦਨ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਿਨਆਂ ਲਈ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ। 7 ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 8 ਤਾਂ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਿਵੱਚ
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਛ
ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਿਮਕਾਏਲ ਨੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ
ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਿਕ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਤੈਨੰੂ ਿਝੜਕੇ! 10 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੇਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 11 ਹਾਏ ਉਨਾਂ ਨੰੂ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਤੁਰੇ, ਲਾਭ
ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਭੱਜੇ ਅਤੇ
ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਏ। 12 ਇਹ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਦਂ-ੇ
ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਡੱੁਬੇ
ਹੋਏ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਭਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ
ਹਨ।ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜੋ
ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ,ੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ੋਂ ਪੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ
ਲਿਹਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਝੱਗ
ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ
ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ

ਘੇਰ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 14 ਨਾਲੇ ਹਨਕ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਹੜੀ ਦਾ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਨਾਲ ਆਇਆ। 15 ਤਾਂ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ
ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵ।ੇ 16ਇਹ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਵੱਡੀਆ-ਂਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼
17 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ

ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀਆ।ਂ 18 ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ।
19 ਇਹ ਉਹੋ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ।
20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 22 ਅਤੇ
ਿਕੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ
ਹਨ, ਦਯਾ ਕਰ।ੋ 23ਅਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਸਤਰ
ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਹੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਿਗਆ
ਹੋਵ,ੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰ
ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰ।ੋ

ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ
24 ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰਦ ਨਾਲ
ਿਨਰਮਲ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 25 ਉਸੇ ਦੀ
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ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ,
ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵ।ੇਆਮੀਨ।
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ

ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ

ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਲੇਖਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਸਿਟਨ
ਮਾਰਟਰ, ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਿਹਪੋਿਲਅਟਸ,
ਤਰਤੂਲੀਅਨ, ਕਲੇਮੈਂਟ, ਐਲੇਕਜ਼ਾਨਿਡਆ
ਅਤੇ ਮੁਰਟੀਰੀਅਨਆਿਦ ਸਭ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ
ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ ‘ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ’ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹ,ੈ
ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹਤ ਹ,ੈ
ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਿਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ
ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਜੱਤ ਨਾਲ) ਜੋ ਅਿਤਆਚਾਰ
ਸਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 95-96 ਈ. ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈਜੀਅਨ

ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਪਤਮੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ (1:9)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (1:4)।

ਉਦੇਸ਼
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ (1:1), ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਖਰੀ

ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ
ਸਾਨੰੂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਨੰੂ ਿਚੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਨੰੂ ਮਹਾ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ-ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਵੀ,
ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਅਨੰਤਕਾਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ— 1:1-8

2. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ —
1:9-20

3. ਸੱਤ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ— 2:1-
3:22

4. ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ —
4:1-22:5

5. ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲ
ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ— 22:6-21

1 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ
ਦੁਆਰਾਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆ।ਂ 2 ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਰਥਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ
ਸਨ, ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 3 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ
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ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ
4 ਯੂਹੰਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ

ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਹਨ: ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਆਤਿਮਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 5 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਹ।ੈ ਉਹ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 6ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਾਜਕ
ਬਣੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ
ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵੇ! ਆਮੀਨ।

7 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ
ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵੰਿਨਆ ਸੀ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਹਾ!ਂ ਆਮੀਨ।

8 ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹ।ੈ

ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
9 ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਸਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਝਂੀ ਹਾ,ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਸ
ਨੰੂ ਪਾਤਮੁਸ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 10 ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਿਦਨ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੀ ਿਜਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, 11 ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਲੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇ
ਅਰਥਾਤ ਅਫ਼ਸੁਸ, ਸਮੁਰਨੇ, ਪਰਗਮੁਮ,
ਥੂਆਤੀਰ,ੇ ਸਾਰਦੀਸ, ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਅਤੇ
ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਨੰੂ। 12ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ

ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ
ਲਈ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਜਦ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖ।ੇ 13 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ
ਚੋਗਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ
ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। 14ਉਹ
ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ ਉੱਨ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਿਚੱਟੇ ਸਗੋਂ
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ
ਸੀ। 16 ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ
ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਜਆਪਣੇ ਡਾਢੇ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹ।ੈ 17 ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ
ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਂ 18ਅਤੇ ਿਜਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। 19ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ,ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝਇਹ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਤੂੰ ਿਲਖ ਲੈ।
20ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਭੇਤ
ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਖੇ ਸਨਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ
ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਹਨ।

2
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੰੂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਇਹਆਖਦਾ ਹੈ, 2ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੰਮਾ,ਂ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
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ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਣ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਰਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸੂਲ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ।
3 ਅਤੇ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ
ਥੱਿਕਆ ਨਹੀਂ। 4 ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 5ਸੋ ਯਾਦ
ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈਂ, ਤੋਬਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ! ਜੇ ਤੂੰ
ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਿਦਆਗਂਾ। 6 ਪਰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ
ਚੰਗੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਿਨਕੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 7 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ
ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ
ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਿਬਰਛ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਆਗਂਾ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਫ਼ਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਸਮੁਰਨੇ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼
8 ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੰੂ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
9ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੰੂ ਧਨਵਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੁਫ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਨ। 10 ਿਜਹੜੇ
ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਂ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਤੂੰ ਮੌਤ
ਤੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਮੁਕਟ ਿਦਆਗਂਾ। 11 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ
ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਕੀ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਹੀਂ
ਸਕੇਗੀ।

ਪਰਗਮੁਮ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼
12ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੰੂ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਧਾਰੀ
ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ 13 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ
ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਿਤਪਾਸ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੰੂ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਿਕ ਉੱਥੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਬਲਾਮ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਾਲਾਕ
ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਵਸਤੂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ।
15ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਿਨਕੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 16ਇਸਲਈਤੋਬਾ ਕਰ,ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਗਂਾ। 17 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ
ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਗੁਪਤ
ਮੰਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਿਚੱਟਾ ਪੱਥਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਥੂਆਤੀਰੇ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼
18 ਥੂਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਜਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ
ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ੁੱਧ
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ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, 19 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾ,ਂ ਿਪਆਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 20 ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਸ ਔਰਤ ਈਜ਼ਬਲ ਨੰੂਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਨਬੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਕਉਹਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਖਾਣ। 21ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮੌਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਆਪਣੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 22 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਛੌਣੇ ਉੱਤੇ
ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। 23 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨਾਂ
ਅਤੇ ਿਦਲਾਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵਾਗਂਾ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਅਰਥਾਤ ਥੂਆਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਿਜੰਿਨਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂਘੰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 25ਤਾਂ
ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ
ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ।ੋ
26 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰੂ
ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 27ਅਤੇ
ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡਡੰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ
ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ
ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ
ਵੀਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ
ਹੈ। 28 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 29 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ

ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

3
ਸਾਰਦੀਸ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ
ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਹੈ ਮੁਰਦਾ। 2 ਚੌਕਸ
ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਿਮਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੰੂ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। 3 ਇਸ ਲਈ
ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ
ਜਾਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਗਂੂੰ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੈਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਆ ਪਵਾਗਂਾ। 4 ਪਰ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਸਾਰਦੀਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਜਣੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨੰੂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਜਲੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਇਸ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ। 5 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ
ਨੰੂ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟਾਵਾਗਂਾ ਸਗੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਗਂਾ।
6 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼
7 ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੋਲੇ
ਹੋਏ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖੋਲ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 8 ਮੈਂ
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ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 9 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਜਾਣ
ਲੈਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 10ਤੂੰ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ। 11ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ
ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। 12 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਲਖਾਗਂਾ। 13 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ
ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ
ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼
14ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਮੀਨ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨਾ
ਗਰਮ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ
ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ! 16 ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ
ਹੈਂ, ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ

ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।
17 ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਦੁੱਖੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ,
ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈਂ। 18 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਧਨਵਾਨ ਜੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ
ਸ਼ਰਮ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਜੋ ਤੂੰ
ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। 19 ਮੈਂ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕਦਾ
ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉੱਦਮੀ
ਬਣ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। 20 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ
ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇਗਾ। 21 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ,ਉਹ ਨੰੂ ਮੈਂਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਬਠਾਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਮੈਂ
ਵੀ ਿਜੱਿਤਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। 22 ਿਜਹ ਦੇ
ਕੰਨ ਹਨਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

4
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ

1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਕੀ
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ
ਖੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ
ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਤੁਰੀ ਿਜਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲਗੱਲ ਕਰਦੀ
ਸੀ ਿਕ ਐਧਰ ਉੱਪਰ ਨੰੂ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਿਵਖਾਵਂਾਗਾ। 2ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚਆਇਆਤਦਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚਇੱਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਿਖਆਹੋਇਆਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ।ੈ
3 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੰੂ
ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
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ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧਣੁੱਖ ਹੈ ਜੋ
ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹ।ੈ 4 ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੌਵੀ ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ
ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਿਖਆ। 5 ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਬਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾ,ਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ
ਬਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ
ਹਨ। 6ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ
ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਅੱਿਗਓਂ ਿਪੱਿਛਓਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਵਿਹੜਕੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ
ਚਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਖੰਭ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਥੱਕਦੇ - ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!

9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ,
ਮਾਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗ,ੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਸੰਘਾਸਣਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਹੈ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਹੋਏਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੁੱਟਣਗੇ 11ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ, ਮਾਣ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਚੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਚੀਆਂ
ਗਈਆ!ਂ

5
ਮੋਹਰਬੰਦ ਪੁਸਤਕ ਲੇਲਾ

1 ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ
ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ

ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪੋਥੀ ਨੰੂ ਖੋਲਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਕੌਣ ਹ?ੈ 3 ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ
ਪੋਥੀ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ।ੇ
4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ
ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਕੋਈ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ। 5 ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰ!ੋ ਵੇਖ,
ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜਹ੍” ਹੈ, ਉਹ
ਇਸ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ
ਦੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹ
ਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਆ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ। 8ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, - ਤੂੰ ਉਹ
ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ,
ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ, 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 11 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ
ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ। 12ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
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ਇਹਆਖਦੇ ਸਨ, - ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ,
ਮਾਣ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ!ੈ
13 ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ,ੈ ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਹੋਵ!ੇ 14 ਚਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬੋਲੇ, “ਆਮੀਨ”
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ।

6
ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖੋਿਲਆ ਜਾਣਾ

1 ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਚਾਰ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ
ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਆਜਾ! 2ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ
ਕੋਲਇੱਕ ਕਮਾਣ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਕਟ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਤੁਿਰਆ।

3ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਆ ਜਾ!
4 ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰਉਹ ਨੰੂ ਫੜਾਈ
ਗਈ।

5ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਆ ਜਾ!
ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈਇੱਕ
ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀਨਾਰ ਦੀ ਸੇਰ
ਭਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀਨਾਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੇਰ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀਂ!

7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਚੌਥੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ,

ਿਕ ਆ ਜਾ! 8 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ
ਚੱਿਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਚੌਥੇ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ
ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।

9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈਂ,
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ? 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ
ਿਚੱਟਾ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ
ਅਰਾਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਿਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ!

12 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। 13ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਸ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ
ਝਕੇੋ ਖਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਝੜ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ
ਵਾਗਂੂੰ ਸਰਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ
ਟਾਪੂ ਆਪ-ੋਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਹੱਲ ਿਗਆ।
15 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ,ਂ ਅਮੀਰਾ,ਂ ਫੌਜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ,ਂ ਧਨਵਾਨਾ,ਂ ਬਲਵੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਗੁਫ਼ਾਵਂਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੁਕੋ ਿਲਆ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ
ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਪਓ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਅਤੇ ਲੇਲੇ
ਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਲੁਕਾ ਲਓ! 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਉਹਨਾਂ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਦਨ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਹ,ੈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

7
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 1,44,000 ਲੋਕ

1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ
ਕੋਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਖ,ੇ ਿਜਨਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੰੂ ਫਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। 2ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉੱਠਦਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ। 3 ਿਜਨਾਂ ਸਮਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ
ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕਰ।ੋ
4 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ - 5ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਰੂਬੇਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, 6 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ,
7 ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੇਵੀ
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, 8 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ,ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
9 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ

ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾ,ਂ ਉੱਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਜਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹ।ੈ

10 ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, - ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ,
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹ!ੈ। 11 ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 12 ਅਤੇ ਬੋਲੇ,
- ਆਮੀਨ! ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਮਿਹਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹੋਵੇ! ਆਮੀਨ। 13ਉਹਨਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਭਈ ਇਹ ਿਜਨਾਂ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ?
14 ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ।ੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਚੱਟਾ ਕੀਤਾ।
15ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ
ਲਗਾਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗ,ੇ
ਨਾ ਫੇਰ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗ,ੇ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਨਾ ਕੋਈ
ਲੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੇਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ
ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਗੇਾ।

8
ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧੂਪਦਾਨ

1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਮੋਸ਼ੀ
ਛਾ ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ
ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆ।ਂ
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3 ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਪ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਿਜਹੜੀ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 4ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 5 ਤਾਂ
ਦੂਤ ਨੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਝ
ਅੱਗ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ
ਤਦ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ
ਆਇਆ!

ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ
6 ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ

ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

7 ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪਰਗਟ ਹੋਈ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈਸੜ
ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੜ ਿਗਆ।

8 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਦ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਿਜਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ
ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਲਹੂ ਬਣ ਿਗਆ।
9 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ। 10 ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ
ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਮਸ਼ਾਲ
ਵਾਗੂੰ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਟੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਪਆ। 11ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਾਗਦੌਣਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨਾਗਦੌਣੇ ਿਜਹੀ
ਹੋ ਗਈਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਨੱੁਖ ਮਰ ਗਏ।

12 ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ
ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ।

13 ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ
ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਭਈ ਹਾਏ ਹਾਏ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ! ਉਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਦੂਤਾਂ
ਦੀ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਨਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ!

9
1 ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ

ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦਾ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 2ਉਹ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਨੰੂ
ਖੋਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੱਡੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਉੱਿਠਆਅਤੇ ਉਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜਅਤੇ
ਪੌਣ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 3ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚੋਂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਟੱਡੇ ਿਨੱਕਲਆਏਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਿਬਛੂਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਰਗਾ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਹਿਰਆਲੀ
ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਕਰੋ ਪਰ
ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 5ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਂ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਬਛੂਆਂ ਦੇ
ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 6 ਅਤੇ
ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੰੂ ਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ
ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। 7ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਟੱਿਡਆਂ ਦਾ
ਰੂਪ ਉਨਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ
ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟ ਿਜਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ।
8ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ
ਸਨ। 9 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ
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ਸੀਨੇ ਬੰਦਾ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ
ਦੀ ਘੂਕ ਰੱਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਦੌੜਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਹੀ
ਸੀ। 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਬਛੂਆਂ
ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ
ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਤੜਫਾਉਣ।
11ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹ।ੈ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਬੱਦੋਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਪੁੱਲੁਓਨ ਹੈ।

12ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਦੋ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ!

13 ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ
ਉਹ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਿਸੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ। 14 ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਤੁਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਚਾਰਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ
ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੋਲ ਦੇ! 15 ਤਾਂ ਉਹ
ਚਾਰੇ ਦੂਤ ਿਜਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਿਦਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ
ਸਾਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਖੋਲੇ ਗਏ
ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।
16 ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਸੁਣੀ। 17ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਅੱਗ,
ਨੀਲਮ, ਗੰਧਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ
ਿਸਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੰਧਕ
ਿਨੱਕਲਦੀ ਹ!ੈ 18 ਅੱਗ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੰਧਕ
ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ,
ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਗਈ। 19 ਉਹਨਾਂ
ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੂੰਛਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਸਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਨਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਅਤੇ ਬਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਨਾਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ,ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ,

ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ,
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਨਾ ਸੁਣ, ਨਾ
ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 21 ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਖੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
ਕੀਤੀ।

10
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ

1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੰੂ ਬੱਦਲ
ਪਿਹਨੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ
ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। 2 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸ
ਨੇ ਫੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ
ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਟਕਾਇਆ। 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਗੱਜਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਬੱਦਲ
ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 4 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗਰਜਾਂ
ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਲਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ
ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਨਾ ਿਲਖ! 5 ਿਜਹੜੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉੱਠਾਇਆ।
6ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਭਈ
ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ! 7 ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 8 ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਭਈ ਜਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ
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ਲੈ ਜੋ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ।ੈ
9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੰੂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਲੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰੂ ਖਾਹ ਜਾ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਨੰੂ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੀ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ।
10ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੀ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਖਾ ਿਲਆ ਤਦ ਮੇਰਾ ਿਢੱਡ ਕੌੜਾ ਹੋ ਿਗਆ।
11ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਲੋਕਾ,ਂ ਕੌਮਾ,ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ!

11
ਦੋ ਗਵਾਹ

1 ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉੱਠ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ, ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਮਣ ਲੈ।
2ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਿਮਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੰੂ ਬਤਾਲੀਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤੱਕ ਲਤਾੜਨਗੀਆ।ਂ 3 ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਦੋਹਾਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵਾਗਂਾ ਭਈ ਉਹ
ਤੱਪੜ ਪਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। 4ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 5 ਜੇ ਕੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 6ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮਨ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸਭ ਪਰਕਾਰ

ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। 7 ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ
ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ
ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 8ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਆਤਿਮਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਵੀ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆਸੀ। 9ਉੱਮਤਾ,ਂ
ਗੋਤਾ,ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਵੇਖਣਗੇ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰੱਖਣਗ।ੇ 10ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਔਖਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚਆ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹਆਪਿਣਆਂ
ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। 12 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਐਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੰੂ
ਆ ਜਾਓ! ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ। 13ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ
ਆਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਢਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ
ਮਾਰੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਡਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

14 ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਿਗਆ। ਵੇਖ,ੋ ਤੀਜਾ
ਦੁੱਖ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!।

ਸੱਤਵੀਂ ਤੁਰੀ
15 ਫੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ
ਸੁਣੀ - ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ! 16 ਉਹ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
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ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,

17 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 18 ਕੌਮਾਂ
ੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ੋਧ ਆਣ ਿਪਆ,

ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਛੋਟੇ
ਕੀ ਵੱਡੇ ਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰੇਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ!।

19 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਜਹੜੀ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਗੜੇ ਪਏ।

12
ਔਰਤ ਅਤੇ ਅਜਗਰ

1 ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ
ਸੂਰਜ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 2 ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। 3ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ
ਿਸਰ, ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਸੱਤ ਮੁਕਟ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੰੂ ਲਪੇਟ ਕੇ
ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ,ਅਤੇ ਉਹਅਜਗਰਉਸਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਣੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਲਵ।ੇ 5 ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ

ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ।
6 ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਈ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੋਵ।ੇ

7 ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ।
ਿਮਕਾਏਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਅਜਗਰ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ, ਅਜਗਰ ਲਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਲੜੇ। 8 ਪਰ ਅਜਗਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਰਗਏਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਉਹ
ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ
ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 10ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਹੁਣ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਜ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਹੈ! 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰਾ ਨਾ ਸਮਿਝਆ।
12ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਕਰ!ੋ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੰੂ ਹਾਏ! ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਵੱਡਾ ੋਧ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ

13 ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ
ਦੇ ਮਗਰ ਿਪਆ ਿਜਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 14ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ
ਦੋ ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
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ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ, ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15ਅਤੇ ਸੱਪ
ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋੜਹ੍
ਦੇਵੇ। 16 ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ
ਉਸ ਦਿਰਆ ਨੰੂ ਪੀ ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਅਜਗਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਗਾਇਆ ਸੀ। 17 ਅਤੇ
ਅਜਗਰ ਨੰੂ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੰੂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
18ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ।

13
ਦੋ ਦਿਰੰਦੇ

1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਗਾਂ
ਉੱਤੇ ਦਸ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। 2ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦਾ
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੈਰ ਿਰੱਛ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਜਗਰ ਨੇਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ,ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 3 ਮੈਂ
ਇਹ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਜਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ
ਗਿਹਰਾ ਜਖ਼ਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਜਖ਼ਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 4ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ
ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਜੋ ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ
ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਵੱਡਾ ਬੋਲ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਬਕਣ ਵਾਲਾ
ਮੂੰਹ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬਤਾਲੀਆਂ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵ।ੇ
6 ਦਿਰੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਕਣ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ

ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ
ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇ। 7 ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਇਹ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲਵ,ੇਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਉੱਮਤ,
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। 8ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹ
ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਗਤ
ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 9ਜੇ ਿਕਸੇ
ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣ।ੇ

10 ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ,ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵ।ੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਸਬਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹ।ੈ

11 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵਾਗਂੂੰ
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿਹਲੇ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਿਟਕਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਜਖ਼ਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 14 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਖਾਉਂਣ ਦਾ ਉਹ
ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ
ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 15 ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ
ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਸੁਆਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। 16ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਛੋਿਟਆ,ਂ ਵੱਿਡਆ,ਂ ਧਨਵਾਨਾ,ਂ
ਗਰੀਬਾ,ਂ ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ
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ਦਾਗ ਲਗਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 17 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਿਨਰਾ ਉਹ
ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਿਰੰਦੇ
ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵ।ੇ
18ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹ!ੈ ਿਜਹ ਨੰੂ ਬੁੱਧ
ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਿਗਣ ਲਵੇ। ਉਹ
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅੰਕ 666
(ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਠ) ਹੈ।

14
ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ

1 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਲੇਲਾ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 2ਅਤੇ
ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਅਤੇ
ਬੱਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ
ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ
ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3 ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀਓਂ ਮੁੱਲ ਲਏ
ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਨਾ
ਸਿਕਆ। 4 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਲੇਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ।ਇਹਪਰਮੇਸ਼ੁਰਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ
ਗਏ ਸਨ। 5 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਿਤੰਨ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
6 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ

ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਹਰੇਕ
ਕੌਮ, ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਮਤ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਵ।ੇ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼,
ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੰੂ
ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ!

8ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਆਇਆ ਿਕ ਬਾਬੁਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹੈ!
ਉਹਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ
ਿਪਆਈ ਹੈ!।

9 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ
ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਆਇਆ
ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੁਆਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਰੋਲ ਭਰੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਦੁੱਖ
ਪਾਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਧੂੰਆਂ
ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਦਾਗ ਲੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ-ਿਦਨ ਕਦੇ ਚੈਨ
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦ।ੇ 12ਇਹਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

13 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਿਲਖ ਲੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਮਰਨ।ਆਤਮਾਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾ,ਂਇਸਲਈਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ
ਿਮਲੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਵਾਢੀ
14ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ

ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਫੜਹ੍ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 15ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦੂਤ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਢ
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ਸੁੱਟ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ
ਹ!ੈ 16 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਗਈ।

17 ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਉਸ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ।
18 ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਤੱਖੀ
ਦਾਤੀ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਦੇ
ਗੁੱਿਛਆਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰ
ਡਾਢੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 19 ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਵੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਬੱਚਾ ਨਗਰੀ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਲਤਾਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋ ਸੋ ਮੀਲ
ਤੱਕ ਲਹੂ ਵਿਗਆ।

15
ਆਖਰੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੂਤ

1 ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਦੇਿਖਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ
ਦੂਤ ਸੱਤ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਲਏ ਹੋਏ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ।

2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ
ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਿਮਲੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ, ਉਹ ਦੀ
ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ
ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ। 3 ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ
ਲੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹਨ! ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ! 4 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ

ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆ,ਂਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ!

5ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਖੋਲੀ ਗਈ। 6ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ
ਸੱਤ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀ
ਕਤਾਨ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਛਾਤੀ
ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ। 7 ਅਤੇ
ਚਾਰਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਫੜਾਏ ਿਜਹੜੇ
ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੈਕਲ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ
ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਿਕਆ।

16
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਪ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ

1ਮੈਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ਉਹਨਾਂ
ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਚੱਲੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਡੋਲ ਿਦਓ!

2 ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਿਜਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਫੋੜੇ ਿਨੱਕਲ ਆਏ।

3 ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਲਹੂ
ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਉਂਦੀ ਜਾਨ
ਿਜਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ।

4 ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ
ਦਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲ
ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਗਏ 5ਅਤੇ
ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ,
ਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਸੀ,
ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਨਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ,
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ
ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ
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ਲਹੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ!।
7 ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰੀਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ!।

8ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ
ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ 9 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਨਾਂ
ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ।

10 ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੱਬੀਆ।ਂ 11ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਅਤੇਆਪਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।

12 ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਉਸ ਵੱਡੇ
ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਰਾਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 13 ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ,
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂਆਂ ਵਰਗੇ ਿਤੰਨ ਭਿਰਸ਼ਟਆਤਮੇ
ਿਨੱਕਲਦੇ ਵੇਖ।ੇ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਦਹਾੜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਨ। 15 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਗਂੂੰ ਆਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂ ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵੇਖਣ। 16 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਰਮਿਗੱਦੋਨ ਿਕਹਾ
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

17ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪੌਣ ਉੱਤੇ
ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹਆਖਦੀਆਈ,

ਿਕ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ! 18 ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ
ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ
ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ
ਆਇਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਇਆ! 19 ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਿਤੰਨ
ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਢਿਹ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ੋਧ
ਦੀ ਮੈਅ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਹ ਨੰੂ ਦੇਵੇ। 20ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਾ ਲੱਗਾ। 21ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨ
ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ
ਦੀ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।

17
ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ

1ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ
ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਵਖਾਵਾ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹ!ੈ 2 ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਅ ਨਾਲ
ਮਸਤ ਹੋਏ। 3 ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ
ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ। 4 ਅਤੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ
ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਭਿਰਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
5ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ “ਬਾਬੁਲ ਉਹ
ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾ”ਂ। 6ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
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ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। 7ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਸਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ
ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ। 8ਉਹ
ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜਹ੍
ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਉਸ
ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
9 ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹ।ੈਇਹ
ਸੱਤ ਿਸਰ ਸੱਤ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰਾਜੇ
ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਆਇਆਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ
11 ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਅੱਠਵਾਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ l 12ਉਹ
ਦਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਸ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ
13ਇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। 14ਇਹ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਲੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ
ਹੋਏ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। 15ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਖੇ
ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਮਤਾਂ
ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।
16 ਦਿਰੰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਤੂੰ ਵੇਖੇ
ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ,
ਉਹ ਨੰੂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗ,ੇ ਨੰਿਗਆਂ ਕਰਨਗੇ,
ਉਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅੱਗ

ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚਇਹਪਾਇਆਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੰੂ ਦੇਣ ਿਜਨਾਂ
ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
18ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ
ਨਗਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ
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ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਿਡੱਗਣਾ

1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੰੂ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ
ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਢਿਹ ਪਈ
ਬਾਬੁਲ, ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ! ਉਹ
ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਨਾਲੇ ਹਰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅੱਡਾ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੇ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਅਵਾਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਓ! ਿਕਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਵ!ੋ
5 ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਯਾਦ
ਕੀਤੇ ਹਨ। 6 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਵਰਿਤਆ ਿਤਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਦੁਗਣਾ ਬਦਲਾ
ਿਦਓ, - ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਲਾ ਉਹ ਨੇ ਭਿਰਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਭਰੋ।
7 ਿਜੰਨੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ
ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੋਗ ਿਦਉ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹੋ ਬੈਠੀ
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਵਧਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਗ ਵੇਖਾਗਂੀ!
8ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ
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ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆ ਪੈਣਗੀਆ;ਂ ਮੌਤ, ਸੋਗ ਅਤੇ
ਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹ!ੈ

9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਜਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗ।ੇ
10 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ
ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਆਖਣਗ,ੇ ਹਾਏ, ਹਾਏ! ਹੇ ਵੱਡੀ
ਨਗਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ! ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ
ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਨਬੇੜਾ ਹੋ ਿਗਆ! 11 ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦਾ। 12ਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ,
ਜਵਾਹਰ, ਮੋਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ
ਬੈਂਗਣੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ
ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰੇ
ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਠ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ
ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤ 13ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਸਾਲੇ,
ਧੂਪ, ਮੁਰ, ਲੁਬਾਣ, ਮੈਅ, ਤੇਲ, ਮੈਦਾ, ਕਣਕ,
ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾ,ਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ, ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾ।ਂ

14 ਤੇਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਰਹੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣਗੀਆ!ਂ

15 ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਂਿਦਆਂ
ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆਂ ਆਖਣਗੇ,

16 ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੰੂ!
ਿਜਹੜੀ ਕਤਾਨ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ ਸੀ,ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ,

17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਐਨਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ
ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ!। ਹਰੇਕ ਮਲਾਹਾਂ
ਦਾ ਿਸਰਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਾਹ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਿਜੰਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਸੱਭੇ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੇ

ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਭਈ ਿਕਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ
ਵਰਗਾ ਹੈ? 19ਅਤੇ ਉਹਨਾਂਆਪਿਣਆਂ ਿਸਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰੋਂਿਦਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆਂ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੰੂ! ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ
ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨੀ ਹੋ
ਗਏ! ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ
ਗਈ! 20 ਹੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇ ਸੰਤ,ੋ ਰਸੂਲੋ
ਅਤੇ ਨਬੀਓ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ!

21 ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ
ਵੱਡੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਵਰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੇਗੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ
ਲੱਗੇਗਾ! 22 ਰਬਾਬੀਆ,ਂ ਗਵੱਈਆ,ਂ ਵੰਜਲੀ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਫੂਕਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ
ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਚੱਕੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ,
23 ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੀ ਨਾ ਚਮਕੇਗੀ, ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਨ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ
ਭਰਮਾਈਆਂ ਗਈਆ,ਂ 24 ਨਾਲੇ ਨਬੀਆ,ਂ
ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹੜੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ!

19
1ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ

ਭੀੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ,
ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮੁਕਤੀ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹ,ੈ 2 ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤਾਂ
ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ
ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਵਗਾਿੜਆ ਸੀ, ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਲਆ। 3 ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ,
ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਿਪਆ
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ਉੱਠਦਾ ਹੈ! 4 ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੇ,ਆਮੀਨ, ਹਲਲੂਯਾਹ!

ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ
5 ਿਸੰਘਾਸਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ

ਆਖਦੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸੋ ਕੀ
ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹ,ੋ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ!ੋ 6 ਤਾਂ ਮੈਂ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀਅਤੇ ਬਾਹਿਲਆਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ
ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ
ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, - ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹ!ੈ

7 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼
ਹੋਈਏ,ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰੀਏ, ਲੇਲੇ
ਦਾ ਿਵਆਹ ਜੋ ਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ
ਹ।ੈ 8 ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ,
ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹ।ੈ

9 ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਲਖ ਿਕ
ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ
ਿਵੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿਡੱਗ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਿਪਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ! ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਹ।ੈ

ਸਫ਼ੇਦ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ
11 ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਖੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ

ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਵਾਰ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ”
ਅਤੇ “ਸੱਚਾ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 12 ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 13 ਅਤੇ

ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਛੜਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ
14ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ
ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 15ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ੋਧ
ਦੀ ਮੈਅ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਤਾੜਦਾ ਹ।ੈ 16ਉਹ
ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ - “ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।”

17 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵ!ੋ
18 ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਫੌਜ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ,
ਘੋਿੜਆਂ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਕੀ ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾ,ਂ ਕੀ ਛੋਿਟਆਂ ਕੀ
ਵੱਿਡਆ,ਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓ!

19 ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਕ ਉਹਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ
ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਿਜਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ
ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵਖਾਈਆਂ
ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾਇਆ
ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲੁਆਇਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ
ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ! 21ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ
ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ।
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ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ

1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੰੂ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। 2 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ
ਸੱਪ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹ,ੈ
ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰੂ ਜਕੜ
ਰੱਿਖਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਨਾ
ਭਰਮਾਵ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਹੋ ਜਾਵ।ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵ।ੇ

4 ਮੈਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹ।ੈ
6 ਧੰਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ!ੈ
ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
7 ਜਦ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ

ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਚਾਰਾਂ ਕੋਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ,ਅਰਥਾਤਗੋਗਅਤੇ
ਮਗੋਗ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਭਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯੁੱਧ ਲਈਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ।ੇਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਿਜੰਨੀ ਹੈ। 9ਉਹ

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! 10 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ
ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗ।ੇ

ਵੱਡਾ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ
ਿਨਆਂ

11ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਸੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਥਾਂ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 12ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਕੀ
ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ
ਗਈਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 13ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ
ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਮੋੜ
ਿਦੱਤੇ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਹ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 14 ਤਾਂ ਕਾਲ
ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ।
15ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆਹੋਇਆਨਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ
ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ।
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ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ

1 ਿਫਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਵੇਖੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ
ਧਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ
ਲਾੜੇ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ 3 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਸੁਣੀ ਿਕ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੱੁਖਾਂ
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ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। 4 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਗੇਾ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ
ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸੋਗ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਰਹੀਆ,ਂ 5 ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ
ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਲਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਬਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਨ।
6ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੋ ਿਗਆ ਹ!ੈ
ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ,ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾ।ਂ
ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ
ਦੇ ਸੋਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਪਆਵਾਗਂਾ। 7 ਿਜਹੜਾ
ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 8ਪਰ
ਡਰਾਕਲਾ,ਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ,ਂ ਿਘਣਾਉਿਣਆ,ਂ
ਖੂਨੀਆ,ਂ ਹਰਾਮਕਾਰਾ,ਂ ਜਾਦੂਗਰਾ,ਂ ਮੂਰਤੀ
ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਝੂਿਠਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ
ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
9 ਿਜਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ

ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਲਾੜੀ ਿਵਖਾਵਾਂ ਿਜਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹ।ੈ 10 ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਮੈਨੰੂ ਿਵਖਾਈ, ਿਜਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। 11 ਉਹ ਦੀ
ਜੋਤ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੀ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਪੁਖਰਾਜ ਪੱਥਰ ਿਜਹੀ ਜੋ ਬਲੌਰ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵ।ੇ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰਾਂ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ
ਬਾਰਾਂ ਦੂਤ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਹੋਏ

ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਂ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 13 ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਤੰਨ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 14ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਹਨ। 15 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਪ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਕਰੇ। 16ਅਤੇ ਉਹ
ਨਗਰੀ ਚੌਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਉਹ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹ।ੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰੀ ਨੰੂ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਿਮਿਣਆ
ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਮੀਲ ਿਨੱਕਲੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹ।ੈ
17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੰੂ
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਮਿਣਆਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਹੱਥ ਿਨੱਕਲੀ।
18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਿਚਣਾਈ
ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। 19 ਉਸ ਨਗਰੀ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ
ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਹਲੀ ਨੀਂਹ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ
ਦੀ, ਤੀਜੀ ਦੁਧੀਯਾ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਨੇ
ਦੀ। 20 ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ ਲਾਲ
ਅਕੀਕ ਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਬਰਜਦ ਦੀ, ਅੱਠਵੀਂ
ਬੈਰੂਜ ਦੀ, ਨੌਵੀਂ ਸੁਨਿਹਲੇ ਦੀ, ਦਸਵੀਂ ਹਰੇ
ਅਕੀਕ ਦੀ, ਿਗਆਰਵੀਂ ਜ਼ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰਵੀਂ
ਕਟਹਲੇ ਦੀ। 21 ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰਾਂ
ਮੋਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਚੌਂਕ
ਿਨਰਮਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।
22ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇਲਾ
ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ
ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ
ਦੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। 24 ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ
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ਉਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਫਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਣਗ।ੇ 25ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਦਨ
ਨੰੂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 26ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ
ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਗ।ੇ 27 ਪਰ
ਕੋਈ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹ
ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

22
1 ਉਸ ਨੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ

ਬਲੌਰ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ
ਚੌਂਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੈਨੰੂ ਿਵਖਾਈ। 2ਉਸ ਨਦੀ
ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਬਰਛ
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਰਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ
ਹਨਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇਆਪਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਰਛ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 3 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ
ਸਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ
ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਦਾਸ ਉਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। 4 ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਿਥਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 5ਅਤੇ ਹੁਣ
ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
6 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਇਹ ਬਚਨ

ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਿਮਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਛੇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਆਪਿਣਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ
ਿਵਖਾਵੇ। 7 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾ!ਂ ਧੰਨ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!

8 ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਪਆ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਵਖਾਈਆਂ ਸਨ। 9 ਤਾਂ
ਉਸ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਭਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰ!
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ!

10 ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਪੋਥੀ
ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ
ਨਾ ਲਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ! 11 ਿਜਹੜਾ
ਕੁਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕੁਧਰਮ ਕਰੀ
ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ
ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ
ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਈ ਜਾਏ। 12 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
13 ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ
ਿਪਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾ।ਂ 14 ਧੰਨ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। 15 ਬਾਹਰ
ਹਨ ਕੁੱਤ,ੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ,
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ
ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਅੰਸ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ
ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਹਾ।ਂ

17ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹ,ੈਆਓ!
ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖੇ ਆਓ! ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵ।ੇ ਿਜਹੜਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਵ।ੇ

18ਮੈਂ ਹਰਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ
ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
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ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਮਂਾਰੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। 19 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ

ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਘਟਾਵੇਗਾ।

20 ਿਜਹੜਾ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂ ਆਮੀਨ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸ,ੂਆਓ!

21 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਵ।ੇਆਮੀਨ।
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