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ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ

ਭੂਿਮਕਾ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ “ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ।”
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਜੰੀਲ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇ ਸਕਣ (20:31) ।
ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜੰੀਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਜਾ ਂਿਚੰਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕੀਤਾ । 13-17 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਅੰਤ ਦੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਜੀ ਉੱਠਣ,
ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ।
ਯੂਹੰਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਰਾਹ, ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਤਿਮਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਸਧਾਰਣ
ਵਸਤੂਆ ਂਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ - ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਚਾਨਣ, ਚਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ,ਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ।

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1-18
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਲੇ 1:19-51
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 2:1 - 12:50
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ 13:1 - 19:42
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 20:1-31
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 21:1-25

ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ

ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । 2 ਉਹ ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । 3 ਸਭ
ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆ; ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਰਿਚਆ ਿਗਆ । 4 ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ
ਚਾਨਣ ਸੀ । 5 ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 6 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ । 7 ਯੂਹੰਨਾ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ।
8 ਯੂਹੰਨਾ ਆਪ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ । 9 ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਹ ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 10

ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਰਿਚਆ ਿਗਆ, ਪਰ
ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਹਚਾਿਣਆ । 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । 12 ਪਰ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ । 13 ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ
ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ 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 ਹੈ, ਜੋ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ । 15 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂ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 ਨੂੰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
(ਮੱਤੀ 3:1-12, ਮਰਕੁਸ 1:1-8, ਲੂਕਾ 3:1-18)

19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਕੁੱਝ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ । ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 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 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? ਕੀ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈਂ ? ” ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ।” ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ? ”
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ।” 22 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ
ਕੌਣ ਹੈਂ ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ । ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ
ਸਕੀਏ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ? ” 23

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ: “ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਾ:ਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ।” 24 ਇਹ
ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ “ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ । ਿਫਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ? ” 26

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ । 27 ਉਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ
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ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ।” 28 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬੈਤਅਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ
ਹੋਈਆ ਂ। ਉੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ

29 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ।” 30 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ
“ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਸੀ । 31 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣ ਸਕੇ ।” 32 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਤਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਠਿਹਿਰਆ ਵੇਿਖਆ । 33 “ਮੈਂ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵਾ ਂਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਿਦਆ ਂਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ 34 ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਲੇ

35 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ
ਚੇਲੇ ਸਨ । 36 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਲੇਲਾ ।” 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ । 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਂਿਦਆ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ” ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਰੱਬੀ, ‘ਰੱਬੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਗੁਰੂ’ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋ ? ”
39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ।” ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ
। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਥਾ ਂਵੇਖੀ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ । ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ । 40 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ । ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸੀ । ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ । 41 ਪਿਹਲਾਂ
ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ ।” “ਮਸੀਹ” ਮਤਲਬ “ਮਸੀਹਾ” 42

ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਤੇ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਖਵਾਵੇਗਾ “ਕੇਫ਼ਾਸ”
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ “ਪਤਰਸ” ।

ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ

43 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀਲ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ।” 44

ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਬੈਤਸੈਦੇ ਦਾ ਸੀ । ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਸਨ । 45

ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ ਕਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ । ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ । ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਹੈ ।” 46 ਪਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਨਾਸਰਤ ! ਭਲਾ ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ”
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ” 47 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” 48 ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ।” 49 ਿਫ਼ਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ।” 50 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖੇਂਗਾ !” 51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖੋਂਗੇ ।”

ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ

ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਸੀ, ਿਯਸੂ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ । 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਵਆਹ
ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 3 ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਿਗਆ,

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
।” 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਇਸਤਰੀ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।” 5 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ ।” 6 ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸਨ । ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਟਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਦੇ
ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ । ਹਰੇਕ ਮੱਟ ਿਵੱਚ 80 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਲੀਟਰ ਤੱਕ
ਪਾਣੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੱਟਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ ।” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੱਟਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਨਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ । 8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ ।” ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ । 9 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਰਸ ਬਣ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਰਸ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਦਾਅਵਤ ਦੇ
ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ । 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਲੋਕ
ਪਿਹਲਾ ਂ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
।” 11 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਉਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । 12 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ।

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
(ਮੱਤੀ 21:12, 13, ਮਰਕੁਸ 11:15-17, ਲੂਕਾ 19:45-46)

13 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਆ ਿਗਆ । ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਿਗਆ । 14 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ । ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । 15

ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਬੰਿਦਆ,ਂ ਡੰਗਰਾ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ਿਯਸੂ ਨੇ
ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਪੈਿਸਆ ਂਦਾ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ
ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ । 16 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਐਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ।” 17 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਿਰਆ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਤੇਰੇ ਘਰ
ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ।” 18 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾਓ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ।” 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ ।” 20 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 46
ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਓਗੇ ? ”
21 ਪਰ ਿਜਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ
ਸਰੀਰ ਸੀ । 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦ
ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।

ਿਯਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ 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 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
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ਉਹ ਵੇਖੇ ਸਨ । 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । 25 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਦਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ

ਉੱਥੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ । 2 ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਿਯਸੂ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।” 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਿਜੰਨਾ ਂਿਚਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ।” 4

ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ? ” 5 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 6

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 7

ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹਵਾ ਿਕੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱਧਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ।” 9 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ? ” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ? 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ । ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਸਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ? 13 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ,ਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ।
14 ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 15 ਇਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ,
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ।” 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨਾਸ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । 18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 19

ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ
ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਸਨ । 20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । 21 ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 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

22 ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਏ
। ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ।
23 ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਏਨੋਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਏਨੋਨ ਸਾਲੇਮ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ

ਪਾਣੀ ਸੀ । ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ । 24 ਇਹ ਗੱਲ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਹੈ । 25 ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ । 26 ਇਸ ਲਈ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ । ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ।” 27 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।” 28 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਿਕ “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ।” 29 ਲਾੜੀ ਕੇਵਲ ਲਾੜੇ
ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਿਮੱਤਰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ । ਮੈਂ
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ ਂ। 30 ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾ ਂ।
31 “ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆ ਂਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ । ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ
ਸਾਿਰਆ ਂਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ । 32 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਦੇਖੀਆ ਂਤੇ ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
33 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 35 ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 36 ਜੋ
ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ
ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ।”

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 2

ਭਾਵੇਂ ਿਯਸੂ ਆਪ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । 3 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੜ ਗਲੀਲ
ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ । 4 ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਿਯਸੂ ਨੂੰ 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 ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਇਹ
ਲੱਗਭਗ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ । 7 ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ
ਲਈ ਆਈ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ।”
8 ਪਰ 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 ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ।” ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਾਣੀ
ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ।” 11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ? ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਡਂਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 12 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੋ । ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂ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 ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ।” 15 ਉਸ ਔਰਤ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਦਓ । ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ
ਿਪਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣ
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ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਿਲਆ ।” 17 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਤੇਰਾ
ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 18 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਜਸ ਆਦਮੀ
ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ।”
19 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ ।
20 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ “ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ !
ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾ ਂਿ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 ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । 23

ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ
ਅਰਾਧਕਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ । 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।” 25 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ ।” 26 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ ਹਾ ਂ।”

ਚੇਿਲਆ ਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

27 ਐਨੇ ਨੂੰ 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 ਹੈ ? ” “ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ ? ” 28 ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ । 29 “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਕੁੱਝ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਓ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰੋ । ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤਾ ਂਨਹੀਂ
? ” 30 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ । 31 ਇਨੇੰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ ।” 32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ।” 33 ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਿਲਆਦਂਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ
ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ । 35 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ
ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ।’ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲੋ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੈਲੀਆ ਂਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ । 36 ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ
ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 37 ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ
ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।’ 38 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ।”

ਸਾਮਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

39 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਿਕਉਂਿਕ
ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।” 40 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ
ਠਿਹਿਰਆ । 41 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।
42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 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 ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ।” 43 ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ

ਚਿਲਆ ਿਗਆ । 44 ਪਿਹਲਾ ਂਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 45 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ । ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ
ਸਨ ।

ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

46 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਿਗਆ । ਕਾਨਾ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂ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 ਤਾ ਂਉਹ
ਆਦਮੀ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । 48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ
।” 49 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ ।” 50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾ, ਤੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ।” ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । 51 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ ।” 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 ਸਮਾ ਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ।” 53 ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ।” ਇਉਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਭ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । 54 ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਗਲੀਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਤਉਹਾਰ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਗਆ । 2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪੰਜ
ਬਰਾਡਂੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਾਲ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ

ਬੇਥਜ਼ਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਲਾਬ ਭੇਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ । 3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਾਿਂਡਆ ਂਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ,
ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਰੰਗੀ ਸਨ । 4 ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆ ਕੇ
ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ l 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ । 6 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਵੇਿਖਆ । ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ? ” 7 ਉਸ ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ 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 ਹਾ ਂਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਤਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ।” 8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ,
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰ ।” 9 ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਵਾਪਿਰਆ, ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ । 10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਚੰਗੇ
ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ ।” 11 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ
ਚਲ ਿਫਰ ।” 12 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰ ਿਫਰ ? ” 13 ਪਰ ਜੋ
ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ।
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । 14 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ
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ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੀ
ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।” 15 ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ । 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।” 18 ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਆਖ
ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।”

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

19 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਕਿਰਦਆ ਂਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੁੱਝ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ । 20 ਪਰ
ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ । ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਉਂਗੇ । 21 ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਿਜਵਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 22 ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 23

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿ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 ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ,
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ । 25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ
ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ । 26 ਿਪਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । 27 ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । 28 ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ।
ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ
। 29 ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਨਆ ਂਲਈ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ

30 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ ਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਠੀਕ ਹੈ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
। 31 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
32 ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ । 33 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ । 34 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋਂ । 35 ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂੂੰ ਜਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ । 36

ਪਰ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ
ਹੈ । ਜੋ ਕੰਮ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 37 ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 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 ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਨੇ

ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 39 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ । ਉਹੀ ਪੁਸਤਕਾ ਂਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ! 40 ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । 41 ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 42 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ । 43 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਹਾ ਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ । ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲਵੋਂਗੇ । 44 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸਤਤ
ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 45 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ । ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । 46 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ । 47 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਤਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ।”

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:13-21, ਮਰਕੁਸ 6:30-44, ਲੂਕਾ 9:10-17)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਅਰਥਾਤ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ
ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ ਸਨ

। 3 ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ ।
4 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਸੀ । 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ । ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ “ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਖਾ ਸਕਣ ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ।
ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । 7 ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ) ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾ ਂਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨੰ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟਕੁੜਾ ਹੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵਾਗਂੇ ।” 8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ
ਸੀ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, 9 “ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨੇੰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂ? ” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ।” ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ । 11 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀਆ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆ ਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਨਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਜੰਨੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । 12 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਰੱਜ ਨਾ ਗਏ । ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਚੇ ਹੋਏ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ।” 13

ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਿਚਆ ਂਹੋਈਆ ਂਪੰਜ ਜੌਂ ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਬਾਰਾਂ
ਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂ। 14 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਓਹੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ।” 15 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ
ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ।

ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 14:22-33, ਮਰਕੁਸ 6:45-52)

16 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ । 17 ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ
ਹਨ੍ਹੇ ਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ । ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ । 18 ਤੇਜ
ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਰਆ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਵਡੇਰੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆਂ
। 19 ਚੇਲੇ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ
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ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਡਰ ਗਏ । 20 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ
ਹਾ ਂ।” 21 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ।
22 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸੀ ।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ

23 ਪਰ ਤਦ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬੇੜੀਆ ਂਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਆਈਆ ਂਿਜੱਥੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ । 24 ਿਫਰ ਭੀੜ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ
।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ

25 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਿਭਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਗੁਰੂ ਜੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ? ” 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ
ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਨਹੀਂ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ
ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । 27 ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ । ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਰਿਹੰਦਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ 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 ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਭੇਿਜਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ।” 30 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕਹੜਾ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ? ਤੂੰ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ? 31 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂ। ਇਹ
ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । ਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । 34 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਦੇਣਾ ।” 35 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ
“ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂ। ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ । 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ
ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 37 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਗਂਾ, ਬਲਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਗਂਾ ਨਹੀਂ । 38 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ
। 39 ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜਵਾਲਂਾਗਾ
। ਉਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 40 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਾਗਂਾ ।” 41

ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਟੀ
ਹਾ ਂਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰੀ ਹੈ ।” 42 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ ।
ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂ। ਤਾ ਂਭਲਾ
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਹਾ’ਂ।” 43 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ । 44 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉੱਠਾਵਾਗਾ ਂ। 45

ਇਹ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 46 ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ । ਉਹ ਇੱਕ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ । 47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 48 ਮੈਂ ਹੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂ। 49

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆ ਂਨੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ । 50 ਮੈਂ ਉਹ
ਰੋਟੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ
ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ । 51 ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਆਈ ਹੈ । ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ । ਇਹ ਰੋਟੀ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਸਕੇ ।” 52 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ, “ਭਲਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ ? ” 53 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 54 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਾਗਂਾ । 55 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ
ਵਸਤੂ ਹੈ । 56 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 57 ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ । 58 ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆ ਂਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂੂੰ, ਉਹ
ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵੇਗਾ ।” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂ।

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ

60 ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ । ਕੌਣ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ” 61

ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ? 62 ਤਾ ਂਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ? 63 ਇਹ ਸਰੀਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ
ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ । 64 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।”
ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂ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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ।”

ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

66 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ । 67 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ” 68 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਹਨ । 69 ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੋ” 70 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ।” 71 ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ
ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ

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 ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । 2 ਯਹੂਦੀਆਂ
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ਲਈ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਸੀ । 3 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖਣ, 4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਨਣ ਤਾ ਂਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।” 5 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ । 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਾਂ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾ ਂਠੀਕ ਹੈ । 7 ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 8 ਤੁਸੀਂ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਜਾਵੋ । ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ । ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜੇ
ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਆਇਆ ।” 9 ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਿਰਹਾ ।

ਿਯਸੂ ਝੋਂਪੜੀਆ ਂਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

10 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ
ਵੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ । ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਆ
। 11 ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ” 12 ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
।” ਕੁੱਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।” 13 ਪਰ
ਇਨੰਾ ਦਲੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

14 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ । 15 ਯਹੂਦੀ ਅਚਰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ 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 ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ
ਕੀ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸਿਖਆਵਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਜਾ ਂਮੇਰੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂ। 18

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 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 ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 19 ਕੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ
ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ? ” 20 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ? ” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ । 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ।
ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ । 23 ਇਸ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 24 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਿਨਆ ਂਨਾ ਕਰੋ ਬਲਿਕ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰੋ
।”

ਕੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ?

25 ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹੋ
ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 26 ਪਰ ਉਹ
ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਬਚਨ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ
ਿਰਹਾ । ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਿਕ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੋਵੇ । 27 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ? ” 28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਬਚਨ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 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 ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । 29 ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ
ਆਇਆ ਹਾ ਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੜ ਨਾ ਸਿਕਆ । ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ
ਸੀ । 31 ਪਰ ਕਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਕੀ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ?

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

32 ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ,ਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਕੁੱਝ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ । 33

ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਚਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਗਂਾ, ਿਫਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 34 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਲੱਭੋਂਗੇ ਪਰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੋਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ
।” 35 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਭਲਾ ਿਕੱਥੇ ਚਲਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੂਨਾਨੀ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਨਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ? 36 ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਲੱਭੋਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੋਂਗੇ । 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 ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੀਵੇ । 38 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਗਣਗੇ ।” 39 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ । 40 ਜੋ ਿਯਸੂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ । ਕੁੱਝ ਇੱਕ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ।” 41 ਕੁੱਝ ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਮਸੀਹ ਹੈ ।” ਕੁੱਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ “ਮਸੀਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ ? 42 ਕੀ
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ? 43 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ । 44

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ
ਪਾਇਆ ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ

45 ਇਸ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਗਏ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਫੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ? ” 46 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ।” 47 ਫ਼ੇਰ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ? 48 ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ! 49 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹਨ । 50 ਪਰ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਯਸੂ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । 51 ਕੀ ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
? ” 52 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈ ? 53

ਪੋਥੀਆ ਂਪੜ੍ਹੋ ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,”
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ।
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ਿਵਭਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ

ਿਯਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ । 2 ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ । 3 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ
ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ । ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਿਕ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਫ਼ੜੀ ਗਈ
ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ । 4 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਇਹ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ” 6 ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਆਖੇ । ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਿਯਸੂ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ । 7 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਿਸੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ।” 8 ਤਾ ਂਉਹ ਫ਼ੇਰ ਥੱਲੇ
ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ । 9 ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਲੋਕਾ ਂ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 ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ? ” 11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ।” ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ
ਜਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ ।”

ਿਯਸੂ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਚਾਨਣ

12 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾ ਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ।” 13 ਪਰ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹੈਂ ਤਾ ਂਿ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,
“ਹਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ
ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਂਾਗਂਾ । 15 ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ । 16 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਕਰਾ ਂਤਾ ਂਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । 17 ਤੁਹਾਡੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ
ਹੈ । 18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।” 19 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ।” 20

ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀਆ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਸੀ ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਭਾਲੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ।” 22 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,
“ਕੀ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ’।” 23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹਾ ਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ। 24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰੋਂਗੇ । ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ।” 25 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? ” ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ। 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਸੱਚ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ
।” 27 ਲੋਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ । 28 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ ਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ । 29 ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।

ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ

31 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਸਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੋਂ ਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ । 32 ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ।” 33 ਯਹੂਦੀਆ ਂ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 ਜਾਵਂਾਗਂੇ ? ” 34

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ, ਿਜਹੜਾ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ । 35 ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਘਰ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 36 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਂਗੇ । 37 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ । 38 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ।”
39 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੇਕਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ । 40 ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 41 ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਦੀਆਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।” ਪਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ? ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।” 42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ ਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 43 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਨਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ । 44 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ
ਹੋ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 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 ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾ ਂ! ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ । 45 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 46 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਸਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ ਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 47 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ।”
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ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ

48 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਸਾਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ ।” 49 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । 50 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਨਆਈਂ ਹੈ । 51 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ।” 52 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿ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 ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ? ” 54 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ।
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । 55 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਝੂਠਾ ਹੋਵਾਗਂਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 56 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੇਖੇ । ਉਸ ਨੇ ਓਹ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ।”
57 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
? ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ।” 58

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਾ ਂ।” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ । ਪਰ ਿਯਸੂ ਲੁੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ
ਿਗਆ ।

ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ
ਵੇਿਖਆ । ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ । 2 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ,

ਪਰ ਿਕਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਨ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਨ ? ” 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 4 ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । 5 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਮੈਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹਾ ਂ।” 6 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਿਮੱਟੀ ਿਗੱਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੱਟੀ
ਅੰਨ੍ਹੇ  ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੇ ਲਾਈ । 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ
ਿਸਲੋਆਮ ਦੇ ਕੰੁਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਧੋ,” ਿਸਲੋਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰੁਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਿਦਸਦਾ ਸੀ । 8 ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।” 9

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਉਹੀ ਹੈ ।” ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ ਇਹ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।” ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾ ਂ।” 10 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ
? ਿਫਰ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆ ਂ? ” 11 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਿਯਸੂ ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁੱਝ ਿਮੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ । ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਲੋਆਮ ਕੰੁਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਜਦ ਮੈਂ ਿਸਲੋਆਮ ਕੰੁਡ ਤੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਧੋਤੀਆ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ।” 12 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ” ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।”

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਦੀ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ

13 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, “ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲ ਿਲਆਏ, ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ
ਸੀ । 14 ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਿਗਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਖੋਲੀਆ ਂਤੇ ਓਹ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਸੀ ।” 15 ਤਾ ਂਇਸ ਵਾਰੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀਆ ਂ? ” ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੇ ਿਗੱਲੀ ਿਮੱਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ
ਧੋਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ।” 16 ਕੁੱਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।”
ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਏ । 17 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ
? ” ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ।” 18 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 19 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂ
ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਨਿਮਆ ਸੀ ਤਾ ਂਇਹ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ” 20 ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਜਨਿਮਆ ਸੀ ਤਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ । 21 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਦਸਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਕਸ ਨੇ
ਚੰਗੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ । ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।” 22 ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਸਨ । ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਏਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਹੈ । 23 ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ।” 24 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ
ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ
ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਿਯਸੂ) ਪਾਪੀ ਹੈ ।” 25 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂ।” 26 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਠੀਕ ਕੀਤੀਆ ਂ? ” 27 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ
ਦੱਿਸਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ । ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਿਕਉਂ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ” 28 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾ ਂ। 29

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ।” 30 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਠੀਕ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ । 31 ਅਸੀਂ ਸਭ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆ ਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ । 32 ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਜਨਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਠੀਕ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ । 33 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ
ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ।” 34 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ
ਜੰਿਮਆ ਸੀ । ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ? ” ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ।

ਆਤਿਮਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ

35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ” 36 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕੌਣ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਾ ਂ।” 37 ਮਨੁੱਖ ਨੇ
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ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।” 38 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ।”
39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ
। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੋ ਜਾਣ ।” 40 ਕੁੱਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ! ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹਾ ਂ? ” 41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਅਸੀਂ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ’ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।”

ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਦਮੀ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਬਾੜੇ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ । 2 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਰਾਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ । 3 ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਉਸਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆ ਂਹਨ । 5 ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਾਏ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆ ਂ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ।

ਿਯਸੂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ

7 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਭੇਡਾਂ
ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾ ਂ। 8 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਏ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ
ਡਾਕੂ ਸਨ, ਭੇਡਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । 9 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ
ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ । 10 ਚੋਰ, ਚੋਰੀ
ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ । 11 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹਾ ਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 12 ਇੱਕ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । ਬਿਘਆੜ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਭੇਡਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । 14 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 15

ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆ ਂਹਨ । ਮੈਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 16 ਮੇਰੀਆ ਂਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ
ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਿਲਆਵਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ
ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ । 17 ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਲੈ ਸਕਾ ਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂ। 18 ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ
ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ।” 19 ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ।
20 ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ
ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ? ”
21 ਪਰ ਦੂਿਜਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ । ਕੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਿਕਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ
!”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ

22 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਆਇਆ । 23 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਡਉਢੀ ਤੇ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
24 ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਿਕੰਨੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-
ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਿਕਆ
ਹਾ ਂਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ । 26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋ । 27 ਮੇਰੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆ ਂਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੀਆ ਂਹਨ । 28 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
। 29 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਡਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ । 30 ਕੋਈ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ
।” 31 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ । 32 ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ” 33

ਯਹੂਦੀਆ ਂ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 ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂ।” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ’। 35 ਉਹ
ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਉਹ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿ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 ਹਾ ਂ।
ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ । 37 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ । 38 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਂਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਂਗੇ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂ।” 39

ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ । 40

ਿਯਸੂ ਿਫਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲਾ ਂਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਿਹਿਰਆ । 41 ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ (ਿਯਸੂ) ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ
।” 42 ਉੱਥੇ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।

ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਮਨੁੱਖ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਉਸ
ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ । ਲਾਜ਼ਰ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਭਰਾ ਿਬਮਾਰ ਸੀ । 3 ਇਸ ਲਈ
ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ।” 4 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ।” 5 ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਿਰਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ । 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਜੱਥੇ
ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਕ ਿਗਆ । 7 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ।” 8 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਗੁਰੂ ! ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਥਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਿਫਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ ।” 9

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਦਨ
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ਨੂੰ ਚਲੇ ਤਾ ਂਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ । 10 ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਠੋਕਰ ਖਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” 11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ।” 12

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ
।” 13 ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਿਗਆ । ਪਰ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । 14 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ । 15 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿ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 ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ । ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ ।”

ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

17 ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । 18 ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਚਕਾਰ
ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ । 19 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ । 20 ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਪਰ
ਮਿਰਯਮ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ । 21 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ । 22 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ।” 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ।” 24 ਮਾਰਥਾ ਬੋਲੀ “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੁਰਿਦਆ ਂਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾ ਂ। ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾ ਂ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 ? ” 27 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।”

ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ

28 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ
ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕੱਿਲਆ ਂਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ ।” 29 ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਈ । 30 ਿਯਸੂ ਹਾਲੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਆਈ ਸੀ । 31 ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਦਆ ਂਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹਾਰ
ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ
ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 32 ਮਿਰਯਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ।” 33 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ । 34

ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ।” ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ।” 35 ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ, 36 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ।” 37 ਪਰ ਕੁੱਝ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ?”

ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿ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 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ ।”
ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਂਤਾ ਂਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ

ਤਾ ਂਹੁਣ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।” 40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ
ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾ ਂਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੇਂਗੀ ।” 41 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ । ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ । 42 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿ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 ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।” 43

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 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 ਸੀ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇ
ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 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 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ । 46 ਪਰ ਕੁੱਝ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । 47 ਤਾ ਂਿਫਰ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
48 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਾ ਂਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇਗਾ । ਤਦ ਿਫਰ ਰੋਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।” 49 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । 50

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ।” 51 ਕਯਾਫ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ 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 ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਸਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰ ਲਵੇ । 53 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ
ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ । 54 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿ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 ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਿਰਹਾ । 55 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦੇਸਾ ਂਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ । 56 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
। ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ
ਇਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ? ” 57 ਪਰ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾ ਂਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਕਰ ਸਕਣ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:6-13, ਮਰਕੁਸ 14:3-9)

ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਲਾਜ਼ਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l 2 ਉੱਥੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ।
ਲਾਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 3 ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਜਟਾਮਾਸਂੀ ਦਾ ਮਿਹੰਗਾ ਅਤਰ ਿਲਆ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਉੱਤੇ
ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ । ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤਰ
ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ । 4 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । (ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸੀ) ਯਹੂਦਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ 5 “ਉਹ ਅਤਰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਤੇ ਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਅਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 11:10 597 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 12:5
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ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।” 6 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬਾ ਂਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ । ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ
ਟੋਲੀ ਲਈ ਧਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ
ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦਉ । 8 ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ
ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, 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 ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ । ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ
ਤੋਂ ਿਜਵਾਇਆ ਸੀ । 10 ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ
ਬਣਾਈ । 11 ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 21:1-11, ਮਰਕੁਸ 11:1-11, ਲੂਕਾ 19:28-40)

12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ । ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ । 13

ਉਹ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-
ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ; “ਹੋਸੰਨਾ ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ
!” 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 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 ਹੈ ।” 16

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
। ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਲਈ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ । 17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਆ । ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ । 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ । 19 ਿਫ਼ਰ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂ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 ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ

20 ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁੱਝ 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 । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂ।” 22 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ । 23 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਗਰ
ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਇਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 25 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ । 26 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ
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

27 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਮੈਂ
ਇਹ ਆਖਾ,ਂ “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ? ” ਨਹੀਂ ! ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾ ਂ। 28 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ

ਵਿਡਆਈ ਦੇ ! ਿਫ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵਾਗਂਾ ।” 29 ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਬੱਦਲ ਗਰਿਜਆ ਹੈ ।” ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।” 30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਆਈ ਹੈ । 31 ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ । 32 ਮੈਂ ਵੀ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਾਗਂਾ ।” 33 ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਿਯਸੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ । 34 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤਾ ਂਆਖਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ” 35

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ “ਚਾਨਣ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਤੁਰੋ । ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । 36 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਂ ।”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ

ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ । 37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਕੀਤੇ । ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 38 ਇਹ ਤਾ ਂਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕੇ: “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸ ਨੇ ਵੇਖੀ ? ” 39 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, 40 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਅੱਖੀਆ ਂਅੰਨ੍ਹੀਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ । ਤਾ ਂਜੋ
ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਨਾ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾ ਂ।” 41

ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੀ
ਸੀ । 42 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਆਗੂ ਸਨ । ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਖੁੱਲਕੇ ਨਾ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । 43 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਚਨ: ਿਨਆ ਂਦਾ ਅਧਾਰ

44 ਤਦ ਿ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 ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 45 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 46 ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਹੇ । 47 ਜੋ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸਿਖਆਵਾ ਂਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ
। 48 ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ । ਇਹੀ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏਗਾ । 49 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸਗੋਂ
ਿਜਸ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 50 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ
।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਮਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਸੀ । ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
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ਨੇੜੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ । ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ । 3 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਅਿਧਕਾਰ ਿ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 ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ । 5 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ । ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ । 6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋਂਗੇ ? ” 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਮਝੇਂਗਾ ।” 8 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਂਗਾ ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ
ਧੋਵਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਝਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ ।” 9 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫ਼ੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਸਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵੋ
।” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿ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 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਣ
ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖ਼ਆ: “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”
12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਜ਼
ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ” 13 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ “ਗੁਰੂ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਭੂ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ ਂ। 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ । ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਗਂੂੰ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ । 15 ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । 16 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 17

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੋਂਗੇ । 18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ‘ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।’
19 ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਓਹੀ ਹਾ ਂ। 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 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 ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਦੇਵੇਗਾ ।” 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ । 24 ਇਸ ਲਈ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 25 ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁਛੱਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ ।”
26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ ।” ਸੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । 27 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿ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 ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਆਖੀ । 29 ਯਹੂਦਾ ਕੋਲ ਧਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਰਿਹੰਦੀ

ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਝ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ । 30 ਤਾ ਂਯਹੂਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ।
ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ।

ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ

31 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ । 32

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ।” 33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਗਂਾ । ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਭੋਂਗੇ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ। 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 35 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂ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 ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ?
” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।” 37 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਹਾ ਂ।” 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਂ
ਕੁੱਕੜ ਬਾਗਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ । 2 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੰਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ।
3 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਂਾਗਂਾ । 4 ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ।” 5 ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ? ” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾ ਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । 7 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਿਲਆ ਹੈ ।” 8 ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ।” 9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ? ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ।
ਿਫਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ ? ’ 10 ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ? ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ । 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਕੰਮਾ ਂਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ। 13 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਕੁੱਝ ਮੰਗੋਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਦੇਵਾਗਂਾ । ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਾਗਂਾ ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 13:2 599 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 14:14
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

15 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰੋਗੇ । 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ
ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ । 17 ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ । 19 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਉਂਗੇ । 20 ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂ। 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ । ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣਾ-
ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਗਂਾ ? ” 22 ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ (ਇਹ
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨਹੀਂ), “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ? ” 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਾਗਂੇ । 24 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
।” 25 “ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ
। 26 ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਭੇਜੇਗਾ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ
ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ।” 27 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ।” 28 ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ ।” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾ ਂਿਫਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ । 29 ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ,
ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । 30 “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਗਂਾ । ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । 31 ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ।”

ਿਯਸੂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ ।” 2 ਹਰ ਉਹ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ,
ਉਹ ਵੱਡ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਟਿਹਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਛਾਗਂਦਾ,

ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਫ਼ਲ ਦੇਵੇ । 3 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ । 4

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ ਜੇ ਉਹ
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 5

“ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾ ਂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਹੋ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।” 6 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਿਜਹੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । 7 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੋ
ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।” 8 ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ । 9

“ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ

। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ।” 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਰਹੋਂਗੇ । 11 “ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ।” 12 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ । 13 ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ 14 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਸ
ਕਿਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ
ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ । 16 “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋਂ । ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲ ਸਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤਾ ਂਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇ ।” 17 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ।

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੈਰ

18 ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ । 19 ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿਣਆ ਂਵਾਗੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ । 20 ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਗੇ । 21 ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 22 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਪਾ ਂਦੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ
ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 23 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 24 ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ,ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਂਦੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆ ਂ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 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ । “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ।” 26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ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 ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ
ਨਾ ਖਾਓ । 2 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ।
ਹਾ,ਂ ਸਮਾ ਂਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ

ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ । 3 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਹੁਣ ਆਖੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆ ਂਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ।
5 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । 6 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਹਨ । 7 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਗਂਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਂਾ,ਂ
ਤਾ ਂਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । 8 ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ
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ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ।
9 ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ l 10 ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ । 11

ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ
ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਦਾ ਿਨਆ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 12 “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 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
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । 14 ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ । 15 ਉਹ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾ ਂਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ।

ਚੇਿਲਆ ਂਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ

16 “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ ।” 17 ਕੁੱਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਿਯਸੂ ਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ, “ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ? ” 18 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ” ਤੋਂ
ਉਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਜੋ ਉਹ (ਿਯਸੂ) ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ । 19 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਜਹੇ ਿਚਰ
ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ ? ” 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿ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 ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਬਾਲਕ ਜੰਿਮਆ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜਾ ਂਭੁੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ । 22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖਾਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਖੋਹ ਸਕਦਾ । 23 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ । 24 ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ, ਮੰਗੋ
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ

25 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਬੁਝਾਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ । ਸਗੋਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਦੱਸਾਗਂਾ । 26 ਉਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਗਂਾ । 27 ਿਪਤਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ ਂ। 28 ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ।” 29 ਤਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ । 30

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ
ਕੁੱਝ ਪੁੱਛੇ । ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਿ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 ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋਂਗੇ । ਉਹ ਸਮਾ ਂਹੁਣ ਆ ਹੀ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ । ਪਰ ਤਾਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । 33 “ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾ ਸਕੋਂ, ਇਸ

ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਂਗੇ । ਪਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਹੈ ।”

ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇ । 2 ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ । 3 ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ
ਤੈਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 4

ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । 5 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰ । ਉਸ ਵਿਡਆਈ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

6 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਕੌਣ ਹੈਂ । ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । 7 ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ । 8 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 9 ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ । 10 ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ
ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ । 11 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ । ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ । ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀ, ਜੋ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ । ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾ ਂ। 12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ
ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ
ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ
ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ l 13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ । 14 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹਾ,ਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । 15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 16 ਉਹ ਵੀ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ । 18 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 19 ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

20 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂ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 ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੰਸਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾ ਂ। 23 ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ
ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । 24

“ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾ ਂਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵਿਡਆਈ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । 25 ਹੇ ਧਰਮੀ ਿਪਤਾ, ਸੰਸਾਰ
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ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ
ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈਂ । 26 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ
ਰਹਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ
ਿਪਆਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ ।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:47-56, ਮਰਕੁਸ 14:43-50, ਲੂਕਾ 22:47-53)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ
ਉਹ ਿਕਦਰੋਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ । 2

ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਦਂਾ ਸੀ । ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣਾ ਸੀ । 3 ਿਫ਼ਰ ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਿਪਆਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਦੀਵੇ,
ਮਸ਼ਾਲਾ ਂਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਸਨ । 4 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
” 5 ਉਨਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ ਂ।” ਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਹੱਥੀਂ
ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾ”ਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਹੇਠਾ ਂਿਡੱਗ ਪਏ । 7 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ” ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ।” 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਤਾ ਂਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ ।” 9 ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ,
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।” 10 ਿਫ਼ਰ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ । (ਉਸ ਨੌਕਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਖੁਸ ਸੀ) 11 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ । ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾ ਂਦਾ ਿਪਆਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ? ”

ਅੰਨਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਯਸੂ

12 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਪਆਿਦਆ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਿਲਆ । 13 ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾਸ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ
। ਅੰਨਾਸ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਯਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ
। 14 ਓਹ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ।

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 । ਉਹ
ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ
ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਿਗਆ । 16 ਪਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰ ਿਗਆ,
ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੀ । ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ । 17 ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ ? ” ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ।” 18 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਨੌਕਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਅੱਗ ਸੇਕ
ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 26:59-66, ਮਰਕੁਸ 14:55-64, ਲੂਕਾ 22:66-71)

19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਿਲਆ
ਹਾ ਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ । 21 ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਛ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸਿਖਆਵਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਹਨ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ।” 22 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।” 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਿਲਆ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ
ਬੋਿਲਆ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ? ” 24 ਤਾ ਂਿਫਰ ਅੰਨਾਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ।

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 26:71-75, ਮਰਕੁਸ 14:69-75, ਲੂਕਾ 22:58-62)

25 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅੱਗ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਅੱਗ ਸੇਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ ? ” ਪਰ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ।” 26 ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ (ਿਯਸੂ) ਨਾਲ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ।” 27 ਪਰ ਿਫ਼ਰ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ !” ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 27:1, 2 11-14, ਮਰਕੁਸ 15:1-5, ਲੂਕਾ 23:1-5)

28 ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ । ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਗਏ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । 29 ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ” 30 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾ ਂ।” 31 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ ।” ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” 32 ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਰਆ । 33 ਿਪਲਾਤੁਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ? ” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਆਿਖਆ ਹੈ ? ”
35 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਤੈਨੂੰ 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 ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ।” 37

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ? ” ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜੋ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾ ਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ
ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸਿਚਆਈ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾ ਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਿਚਆਈ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ।” 38 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ”

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 17:26 602 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇਜੰੀਲ 18:38
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ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
(ਮੱਤੀ 27:15-31, ਮਰਕੁਸ 15:6-20, ਲੂਕਾ 23:13-25)

ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ।
39 ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਂ? ” 40 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਬੋਲੇ, “ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ।” ਬਰੱਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ
।

ਤਦ ਫੇਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ l 2

ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਾਇਆ । 3 ਉਹ ਸੈਿਨਕ ਉਸ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਂਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ । 4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂ। ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਿਭਆ ।” 5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ ਤਾਜ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ।” 6 ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ ! ਸਲੀਬ ਿਦਓ !”
ਪਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ
ਿਦਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ ।” 7

ਯਹੂਦੀਆ ਂ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 ਤਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ । 9

ਉਹ ਮੁੜ ਕਚਿਹਰੀ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ ?
” ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 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
ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਂ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 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਪ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ।” 12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।” 13

ਿਪਲਾਤੁਸ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ । (ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗਬਥਾ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ)
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । 14 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ । ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ।” 15 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ
ਡੰਡ ਪਾਈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਿਦਓ ।” ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਵਾ ਂ? ” ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ
ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੈਸਰ ।” 16 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ 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 ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਗਆ ।
ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਗਲਗਥਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । 18 ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ । ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ
ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵਚਾਲੇ । 19 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਰਾਜਾ ।” 20 ਇਹ ਿਚੰਨ੍ਹ ਪੱਟੀ ਇਬਰਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿੜਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ । 21

ਤਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਇਹ ਨਾ ਿਲਖ,
‘ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ।’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਲਖ ਿਕ, ‘ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾ’ਂ।” 22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ।” 23 ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ । ਹਰੇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੈ
ਿਲਆ । ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਕੁੜੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
। 24 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆ ਂਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾ ਂਇਹ ਿਕਸ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।” ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ । “ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੇ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ ।” ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ । 25 ਿਯਸੂ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦੀ ਭੈਣ, ਕਲੋਪਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆ ਂਸਨ । 26 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ ! ਇਹ
ਿਰਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੇਰੀ
ਮਾਤਾ ਹੈ ।” ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 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 ਕੁੱਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਹਾ ਂ।” 29 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਿਗਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਪੰਜ ਨੂੰ
ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਕੀਤਾ । 30 ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।” ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ।

ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨਾ

31 ਇਹ ਿਦਨ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ
। ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਲਾਸ਼ਾ ਂਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੀਆ ਂਰਿਹਣ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪਲਾਤੁਸ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਤੋੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਲੀਬਾ ਂਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
32 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਤੋੜੀਆਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾ ਂਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੀ । 33 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾ ਂਕੀ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਨਾ
ਤੋੜੀਆ ਂ। 34 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਵੱਖੀ ਿਵੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਿਲਆ । 35

(ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ) 36 ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਿਰਆ: “ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ।” 37 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਲਖਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਲੋਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ
।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:57-61, ਮਰਕੁਸ 14:42-47, ਲੂਕਾ 23:50-56)

38 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ । ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ
ਿਗਆ । 39 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ । ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਉਹੀ ਸੀ
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ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕੁ
ਸੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਊਦ ਿਲਆਇਆ । 40 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਰੀਤ
ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਿਟਆ
। 41 ਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ ਸੀ । 42 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ।

ਖਾਲੀ ਕਬਰ
(ਮੱਤੀ 28:1-8, ਮਰਕੁਸ 16:1-8, ਲੂਕਾ 24:1-12)

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੜਕੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ
ਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਜੇ ਹਨ੍ਹੇ ਰਾ ਹੀ
ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 2 ਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਿਲਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ? ” 3 ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ । 4 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ
ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਪਹੁੰਚ ਿਗਆ । 5 ਇਸ ਨੇ
ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂ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 ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ 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 ਪਿਹਲਾ ਂਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ । ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਸਭ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ । 9 ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ । 10 ਫ਼ੇਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ।

ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਿ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 ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਿਚੱਟੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ । 13 ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਰੋ
ਿਕਉਂ ਰਹੀ ਹੈਂ ? ” ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ
ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ।” 14 ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਓਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੀ, ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖਿੜਆ ਂਵੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ । 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਔਰਤ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈਂ ? ” ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਭਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ । ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਮਿਰਯਮ । ” ਤਾ ਂਉਹ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ, “ਰੱਬੋਨੀ” ਭਾਵ “ਪ੍ਰਭੂ ।” 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਫ਼ੜ ! ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ । ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਕੋਲ
ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖ: ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ।” 18 ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ।”
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਨ ।

ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿ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 ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ।
ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ l” 20 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਿਵਖਾਈ । ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । 21

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।” 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ ।
23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਗੇ ।”

ਥੋਮਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ

24 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਥੋਮਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੀਦੁਮਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਥੋਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । 25

ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ।” ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੱਲਾ ਂਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਛੇਦ ਨਾ ਵੇਖਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ
ਲਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਿਕੱਲਾ ਂਠੋਕੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚ ਨਾ
ਪਾਵਾ ਂ।” 26 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ।
ਥੋਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਆਣ
ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ।
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਵਾੜ । ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ।” 28

ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ।” 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਧੰਨ ਉਹ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ।”

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ

30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਵੇਖੇ
। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ । 31 ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ।

ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
। ਇਹ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ । 2 ਕੁੱਝ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ

ਦੀਦਮੁਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਥਾਿਨਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ । 3 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ।” ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾ ਂ।” ਤਦ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ
ਰਾਤ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫ਼ੜ ਸਕੇ
। 4 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਿਕਨਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ । 5 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਮੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ
ਖਾਣ ਲਈ ਫਿੜਆ ? ” ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ
ਮੱਛੀਆ ਂਿਮਲਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਮੱਛੀਆ ਂਿਮਲੀਆ ਂ। ਜਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵੱਲ
ਿਖੱਚ ਨਾ ਸਕੇ । 7 ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ।” ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ, “ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
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ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ

ਭੂਿਮਕਾ

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਾਰਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਉਸ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ । ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਲਖੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ।
ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ: “ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” (1:17) ।
ਪੌਲੁਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਿਧਆਏ 5-8 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਰਸੂਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਜਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਸਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ । ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਿਲਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ । ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦਾ ਕਰਤੱਬ, ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਾ 1:1-17
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1:18 - 3:20
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਾਰਗ 3:21 - 4:25
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ 5:1 - 8:39
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ 9:1 - 11:36
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ 12:1 - 15:13
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ 15:14 - 16:27

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ । 2 ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ

ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । 3 ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । 4 ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ । 5 ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ । 6 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ
ਹੋ । 7 ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

8 ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂ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 ਹਾ ਂਮੇਰਾ
ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 10 ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੁਣ ਐਨੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਂ। 11 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਵਰਦਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾ ਂਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ । 12 ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾ ਂਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ । 13 ਅਤੇ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਿਮਿਲਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਲ ਿਮਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ।

14 ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱਧਾ ਂਦਾ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾ ਂ। 15 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

16 ਮੈਂ ਤਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਂ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 ਹੀ ਤੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
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ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ

18 ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਤਾ ਂਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਇਆ । 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
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 ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ । 21 ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ
ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਨ ਹਨ੍ਹੇ ਰੇ ਹੋ ਗਏ । 22 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ
ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ । 23 ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆ ਂਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ।

24 ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ । 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ
ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ ।

26 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ । 27 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ
ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਮਰਦਾ ਂਨੇ
ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ
ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਿਗਆ ।

28 ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ
ਲੱਗਾ ਓਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ । 29 ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 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, ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ
ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ, ਬਦੀਆ ਂਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰ । 31 ਿਨਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਿਨਰਮੋਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ ਹੋਏ
। 32 ਅਤੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

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 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ

ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । 2 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾ ਂਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਟੱਲ ਹੈ । 3 ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ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 ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । 5 ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾਈ
ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕੋ੍ਰਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆ ਂਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੋ੍ਰਧ ਕਮਾ ਿਰਹਾ
ਹੈਂ । 6 ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । 7 ਿਜਹੜੇ ਭਲੇ
ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ । 8 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਹੋਵੇਗਾ । 9

ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਉੱਤੇ । 10 ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਹਲਾਂ

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ । 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਿਨਆ ਂਨੇ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਸੋ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆ ਂਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂ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
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਹੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹਨ । 15 ਸੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਵੇਕ
ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ
ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । 16 ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ ।

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ

17 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।
19 ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਹਨ੍ਹੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ 20 ਅਤੇ ਨਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾ ਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ । 21 ਤਾ ਂਫੇਰ ਤੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ? ਤੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਚੋਰੀ ਨਾ
ਕਰ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? 22 ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ, ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆ ਂਤੋਂ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਹੈਕਲਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ 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
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ । 25 ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਤਾ ਂਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾ ਂਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ । 26 ਉਪਰੰਤ ਜੇ
ਅਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅਸੁੰਨਤ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । 27 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹਨ
ਜੇ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਲਖਤਾ ਂ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 ਹੈ, ਿ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 ਮਨੁੱਖਾ ਂਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ

ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? 2 ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ l ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ । 3 ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾ ਂਕੀ

ਹੋਇਆ ? ਭਲਾ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿ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 ਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਂ ।

5 ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ
ਆਖੀਏ ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋ੍ਰਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ( ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂ) 6 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ! ਤਾ ਂਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆ ਂਿਕਵੇਂ
ਕਰੇਗਾ ? 7 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਹੁਤੀ
ਪਰਗਟ ਹੋਈ, ਤਾ ਂਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪੀਆ ਂਵਾਗਂੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ। 8 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਵੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕ
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ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ । ਸੋ ਏਹੋ ਿਜਿਹਆਂ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੱਕਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ

9 ਤਾ ਂਫੇਰ ਕੀ ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾ ਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਿਹ ਬੈਠੇ ਹਾ ਂਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ । 10 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ 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 । 13 ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਨਾਲ ਵਲ-ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਜ਼ਿਹਰੀ ਸੱਪਾ ਂਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ । 14 ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਨ, 16

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾਸ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, 17 ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ, 18 ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ ।

19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ । 20 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

21 ਪਰ ਹੁਣ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ,
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । 22 ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ । 23 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾ ਂ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 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ
ਲਈਆ ਂ। 26 ਹਾ,ਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ
ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇ,
ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ।

27 ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ? ਉਹ ਤਾ ਂਰਿਹ ਿਗਆ । ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਬਧੀ ਨਾਲ ? ਭਲਾ, ਕਰਮਾ ਂਦੀ ? ਨਹੀਂ ! ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ ।
28 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾ ਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । 29 ਫੇਰ
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ?
ਹਾ,ਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਵੀ ਹੈ । 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸੁੰਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । 31 ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਿਰਆ

ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕੀ
ਿਮਿਲਆ ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਉਹ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ । 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਜੋ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ । 4 ਹੁਣ ਿ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 ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । 6 ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ

ਧੰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਮਾ ਂਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
7 ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਗਏ
ਹਨ । 8 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿਗਣੇਗਾ ।

9 ਫੇਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੰਨਤੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਦੇ
ਲਈ ਵੀ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ । 10 ਿਫਰ ਿਕਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ? ਜਦੋਂ ਸੁੰਨਤੀ ਸੀ ਜਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀ ਸੀ ? ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ । 11 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ
ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ । 12 ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 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 ਹੈ । 14 ਪਰ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੇ
ਵਾਿਰਸ ਹਨ ਤਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਨਸ਼ਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਵਅਰਥ ਹੋਇਆ । 15

ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਕੋ੍ਰਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ
ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ । 16 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂ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 ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, 17

ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਅਣਹੋਈਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿ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 ਬਹੁਤੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । 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 ਨੂੰ ਵੀ
ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ । 20 ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ । 21 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ । 22 ਇਸੇ 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 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ । 25 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਅਪਰਾਧਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ
ਜੀ ਉੱਿਠਆ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ

ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾ ਂਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿ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,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ
ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ । 3 ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਬਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 4 ਅਤੇ ਧੀਰਜ
ਤੋਂ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 5 ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਾਿਡਆ ਂਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 6

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਾਪੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ।

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 3:9 629 ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 5:6



6

7

7 ਇਹ ਗੱਲ ਤਾ ਂਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਭਲੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । 8 ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ
ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ,
ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ । 9 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ, ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਉਸ ਕੋ੍ਰਧ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਂਾਗਂੇ । 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਤਾ ਂਿਮਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਂਾਗਂੇ । 11 ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ।

ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ - ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ

12 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੌਤ ਸਭਨਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ
ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ । 13 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾ ਂਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 14 ਤਾ ਂਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਹੈ । 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਹੋ
ਿਜਹੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ
ਗਏ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਿਤਆ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਈ । 16 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਆ ਂਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਲਆਦਂਾ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਤੋਂ ਦਾਤ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦਾ l 17 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ । 18 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ । 19 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ । 20 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਿਕ
ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ । 21 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।

ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਿਕ
ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ? 2 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ! ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ
ਗਏ, ਤਾ ਂਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ? । 3

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂ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, ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿ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 ਹੋਵਾਗਂੇ । 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਗਈ ਤਾ ਂਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂ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
ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਗਂੇ ਵੀ । 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾ ਂਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ । 10 ਿਜਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ

ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ । 11 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਸਮਝੋ ।

12 ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੀਆ ਂਬੁਰੀਆ ਂਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ । 13 ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ
ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ । 14 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਜੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋ ।

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ

15 ਤਾ ਂ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 ਨੂੰ
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 । 19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਸੋ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅੱਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਕੀ ਫਲ
ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਅੰਤ
ਤਾ ਂਮੌਤ ਹੈ ? 22 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾ ਂਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ।

ਿਵਵਾਿਹਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ( ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ) ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਚਰ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਚਰ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੀ

ਹੈ ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ
ਤਾ ਂਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ । 3 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਿਵਭਚਾਰਣ ਕਹਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ
ਮਰ ਜਾਏ ਤਾ ਂਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾ ਂ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 ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲਈ ਫਲ ਦੇਈਏ । 5 ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਤਦ ਪਾਪਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਮਨਾਵਾ ਂਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆ ਂਸੀ ਿਕ ਮੌਤ ਦੇ
ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ । 6 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ 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 ਹੈ ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ! ਸਗੋਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ । 8 ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ । 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ
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ਿ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 ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । 12

ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ।
13 ਹੁਣ 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 ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰੇ । 14 ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਤਾ ਂਹਾ ਂਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾ ਂ। 15 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਰਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
16 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ । 17 ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । 18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾ ਂਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਇਰਾਦਾ
ਕਰਨਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, 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 ਤਾ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ । 21 ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਭਿਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਉਦੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 22 ਮੈਂ ਤਾਂ
ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂ। 23

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ
ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਿਰਆ ਂਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ
ਹੈ, ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 24 ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਂਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾ ਂ! ਕੌਣ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ? 25 ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ! ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ

ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ । 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ । 3 ਜੋ

ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ ਇਸ 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 ਚੱਲਦੇ ਹਾ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ । 5 ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾ ਂਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੈ । 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਕ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 10 ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਤਾ ਂਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਿਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ
ਹੈ । 11 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਜਵਾਏਗਾ ।

12 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ । 13 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ ।
14 ਿਜੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ । 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ਂ। 16 ਉਹ ਆਤਮਾ

ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹਾ ਂ। 17 ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾ ਂਤਾ ਂਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਵਾਿਰਸ ਪਰ ਤਾ ਂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਆਏ ਜਾਈਏ ।

ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

18 ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । 19 ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ । 20 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਸ ਨਾਲ । 21 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਆਪ
ਵੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । 22 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾ ਂਹਾ ਂਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਮਲ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ । 23

ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾ ਂ। 24 ਆਸ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਆਸ ਜੋ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਉਂ ਕਰੇ ? 25 ਪਰ
ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾ ਂਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂ।

26 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 27 ਅਤੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 28 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਿਰਆ ਂਵਸਤਾ ਂਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਹੀ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵੇ । 30 ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਸੱਿਦਆ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ

31 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ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 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਂਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ? 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆ ਂਹੋਇਆ ਂਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
34 ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਰ
ਿਗਆ । ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 35 ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ? ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਜਾ ਂਕਸ਼ਟ, ਜਾ ਂਅਨ੍ਹੇ ਰਾ ਜਾ ਂਕਾਲ ਜਾਂ
ਨੰਗ ਜਾ ਂਸੰਕਟ ਜਾ ਂਤਲਵਾਰ ? 36 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਾ ਂ।

37 ਸਗੋਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂ। 38 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾ,ਂ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ
ਵਸਤਾ,ਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾ,ਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ। 39 ਅਤੇ ਨਾ ਉਿਚਆਈ, ਨਾ
ਡੂੰਿਘਆਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਿਵਵੇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ । 2 ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 3 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ

ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਂ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 ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹਨ । 5 ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਹਨ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ ! 6 ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲ ਿਗਆ; ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ । 7 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ
ਜਾਵੇਗੀ । 8 ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੰਸ ਿਗਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ । 9 ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾ ਂਇਹ
ਹੈ, ਿਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ।
10 ਅਤੇ 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 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁੱਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਵੱਡਾ
ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, 12 ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਜਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਣੀ ਰਹੇ l 13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਰ
ਏਸਾਉ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ।

14 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ! 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹਾ ਂਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾ ਂਉਸ
ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਗਂਾ । 16 ਸੋ ਇਹ ਤਾ ਂਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇ । 18 ਸੋ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਅਤੇ ਦਯਾ

19 ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 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 ਹੈ ? ਭਲਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੜਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ? 21 ਕੀ
ਘੁਿਮਆਰ ਨੂੰ ਿ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 ਕੋ੍ਰਧ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰੇ ਕੋ੍ਰਧ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਿਰਆ । 23 ਤਾ ਂਜੋ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਉੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧੰਨ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ । 24 ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ । 25 ਿਜਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਆਖਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ
ਿਪਆਰੀ ਆਖਾਗਂਾ । 26 ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਅਖਵਾਉਣਗੇ ।

27 ਯਸਾਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੀ
ਿਹੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । 29 ਿਜਵੇਂ

ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਜੇ ਸੈਨਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਸ ਨਾ
ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹੇ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ

30 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ? ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 31 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ
ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । 32 ਿਕਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ
ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ । 33 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠੇਡਾ
ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ । 2 ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ
ਭਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾ ਂਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ

ਨਾਲ ਨਹੀਂ । 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ 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 ।

ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ

5 ਮੂਸਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ । 6 ਪਰ ਉਹ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਉਤਾਰਨ ਲਈ
? 7 ਜਾ ਂਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ? 8 ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ? ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਿਜਹ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ । 10

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾ ਂਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । 11 ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 12 ਯਹੂਦੀ
ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤਾ ਂਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ
। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, 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
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਿਕਵੇਂ ਸੁਣਨ ? 15 ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾ ਂਿਕਵੇਂ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ ? ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਚਰਨ ਿਕੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ !

16 ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ? 17 ਸੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 18 ਪਰ
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਲਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਿਣਆ ? ਬੇਸ਼ਕ ! ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਤੱਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਸ਼ਬਦ ।

19 ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ? ਪਿਹਲਾ ਂਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ । 20 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਪਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ।
21 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਿਦਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ

ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ! ਮੈਂ ਵੀ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ ਂ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ

ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਿਣਆ ਸੀ । ਭਲਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਫ਼ਿਰਆਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ ? 3 ਿਕ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖੋਜੀ ਹਨ । 4 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ? ਇਹ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ । 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੁਣ ਵੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹਨ । 6 ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ
ਤਾ ਂਫੇਰ ਕਰਮਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਫੇਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾ ਰਹੀ । 7 ਤਾ ਂਫੇਰ
ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ? ਇਹ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੋ
ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਪਰ ਚੁਿਣਆ ਂਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨ
ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । 8 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਜੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨ । 9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਫ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ, ਠੋਕਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ । 10 ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਹਨ੍ਹੇ ਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਮਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖ !

11 ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਿਡੱਗ
ਪੈਣ ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ! ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ । 12 ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭੁੱਲ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਘਾਟਾ, ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਮੁਕਤੀ: ਪੇਉਂਦ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

13 ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ
ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ। 14 ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਂਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਂਾ । 15

ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਰੱਦਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । 16

ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ
ਜੜ੍ਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆ ਂ। 17 ਪਰ ਜੇ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਟਿਹਣੀਆ ਂਤੋੜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਸੀ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਝਂੀ
ਹੋਇਆ ਹੈਂ । 18 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਮੰਡ
ਕਰੇਂ ਤਾ ਂਵੀ ਤੂੰ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਰ ਜੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ । 19 ਫੇਰ ਤੂੰ
ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਟਿਹਣੀਆ ਂਇਸ ਲਈ ਤੋੜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਵਂਾ ਂ। 20 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾ ਂਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪਰ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ । ਇਸ ਲਈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਡਰ ।
21 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ । 22 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ । ਸਖਤੀ
ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇ । ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਵੀ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ।
23 ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾ ਂਪੇਉਂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ ਕਰੇ । 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 ਟਿਹਣੀਆ ਂਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ੍ਹਾ ਂਵੱਧ ਕੇ
ਪੇਉਂਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂ।

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ

25 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੋਂ , ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਿਜੰਨਾ ਂਿਚਰ
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ । 26 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, 27 ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ ।

28 ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ । 29 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ । 30 ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । 31 ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 32 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ

33 ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਕੰਨਾ ਂਡੂੰਘਾ ਹੈ ! ਉਹ
ਦੇ ਿਨਆ ਂਿਕੰਨੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਿਕੰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ ! 34 ਪ੍ਰਭੂ
ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ, ਜਾ ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਣਆ ? 35 ਜਾਂ
ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਕੁੱਝ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
? । 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ,
ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ । ਆਮੀਨ
।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ

ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆ ਂਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ

ਚੜ੍ਹਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ । 2 ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ
ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ
ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ
ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ।

3 ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ । 4 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਿਰਆ ਂਅੰਗਾ ਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । 5 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਵੀ
ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾ ਂਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਅੰਗ ਹਾ ਂ। 6 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਵਰਦਾਨ ਿਮਲੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ
ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ । 7 ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਜੇ
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ । 8 ਜੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਦਯਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੇ, 9 ਿਪਆਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ । 10 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ।
11 ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ । 12 ਆਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰੋ,
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । 13 ਸੰਤਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ ਸਾਝਂੀ ਬਣੋ,
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ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ । 14 ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦਉ, ਅਸੀਸ ਿਦਉ, ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਉ ! 15 ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰੋ, ਰੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ । 16 ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੋਵੋ, ਉੱਚੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ ਨੀਵੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲੇ ਰਹੋ,
ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ । 17 ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ । ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ । 18 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ । 19 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ
ਲਵੋ, ਪਰ ਕੋ੍ਰਧ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਟਾ ਲਾਹਵਾਗਂਾ । 20 ਪਰ ਜੇ
ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਨੂੰ ਿਖਲਾਓ, ਜੇ ਿਪਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰਾ ਂਦਾ ਢੇਰ
ਲਾਵੇਂਗਾ । 21 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਲੈ ।

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹਕੂਮਤਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ
ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨ੍ਹੀਆਂ
ਹਕੂਮਤਾ ਂਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਠਿਹਰਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ ।

2 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਧੀ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ । 3

ਹਾਕਮ ਤਾ ਂਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਜੇ
ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਿਨਡਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਤਾ ਂ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 ਤਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਐਂਵੇਂ
ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਿਫਰਦਾ । ਉਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ । 5 ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੋ੍ਰਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । 6 ਇਸ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 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
ਕਰੋ । ਿਜਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਿਦਉ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਡਰੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ।

ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

8 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 9 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ, ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ
ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਭ
ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਨਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ । 10 ਿਪਆਰ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ
ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਹੈ

11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 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 ਹੈ । 12 ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ
ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਨ੍ਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਲਈਏ । 13 ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਨਾਚ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਆ ਂਿਵੱਚ, ਨਾ
ਹਰਾਮਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਲੁੱਚਪੁਿਣਆ ਂਿਵੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਖਾਰ ਿਵੱਚ । 14 ਸਗੋਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂਕਾਮਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ

ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਲਾ
ਲਉ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ । 2

ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ । 3 ਿਜਹੜਾ
ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । 4 ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
ਹੈਂ ? ਉਹ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾ ਂਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । 5 ਕੋਈ
ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਿਰਆਂ
ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇ । 6 ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 7 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾ ਂਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ । 8 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ
ਮਰਦੇ ਹਾ ਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਜਾ ਂਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੇ ਹੀ । 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾ ਂਜੋ
ਮੁਰਿਦਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ । 10 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਾ ਂਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ । 11

ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ । 12 ਸੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪੋ
ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ

13 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਿਵਚਾਰੋ, ਿਕ ਠੇਡੇ ਜਾ ਂਠੋਕਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਰੱਖੋ । 14 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । 15 ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ
ਭਰਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ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 ਜਾਵੇ । 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੈ । 18

ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 19 ਸੋ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਿਮਲਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ । 20 ਭੋਜਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਿਵਗਾੜ । ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾ ਂਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । 21 ਭਲੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਇਹ
ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕਰੇਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ । 22 ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ । ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ
। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਤਾ ਂਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਪਾਪ ਹੈ ।

ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰੀਏ । 2 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
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ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ । 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਿਨੰਦਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਨੰਿਦਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਣੀ ਪਈ । 4 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ
ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ । 5 ਅਤੇ
ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ । 6 ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ।

ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ

7 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । 8 ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਨਤੀਆ ਂਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਇਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਪੂਰਾ ਕਰੇ । 9 ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਸ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਗਂਾ । 10 ਫੇਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ । 11 ਅਤੇ
ਫੇਰ, ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਉਣ । 12 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆ ਂ। 13 ਹੁਣ ਆਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ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

14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । 15 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ । 16 ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ । 17 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ । 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਂਿਬਨ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ,
19 ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਲੁਿਰਕੁਮ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 20

ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉੱਥੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾ ਂਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਂ। 21 ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂ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 ਇਨੰ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾ ਂਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂ। 24 ਜਾ ਂਮੈਂ ਕਦੇ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਨੂੰ
ਜਾਵਂਾ ਂਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਿਂਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ,ਂ
ਤਾ ਂਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ । 25 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦੁਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ
ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ । 27 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਆਤਿਮਕ

ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਈਆ ਂਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । 28 ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ,
ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਨੂੰ ਜਾਵਂਾਗਂਾ । 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਗਂਾ ਤਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ ।

30 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰੋ । 31 ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਆ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਂਾ,ਂ ਨਾਲੇ
ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾ ਂਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਣਯੋਗ
ਹੋਵੇ । 32 ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾ ਂ। 33 ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ
ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ । ਆਮੀਨ ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫ਼ੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੇਿਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । 2 ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਸੰਤਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆ ਂਦੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ।

3 ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । 4 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ
ਹੀ ਿਸਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ । 5 ਅਤੇ
ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ । ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰੇ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਿਸਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 6 ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 7 ਅੰਦਰੁਿਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਿਨਆਸ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖੋ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਏ l 8 ਅੰਪਿਲਯਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 9 ਉਰਬਾਨੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸਾਡਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਤਾਖੁਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 10

ਅਿਪੱਲੇਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ ।
ਅਿਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 11 ਹੇਰੋਿਦਯੋਨ ਮੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । ਨਰਿਕੱਸੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 12 ਤਰੁਫੈਨਾ ਅਤੇ ਤਰੁਫੋਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । ਿਪਆਰੀ ਪਰਿਸਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 13 ਰੂਫੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾ ਂਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ ।
14 ਅੰਸੁਕਿਰਤੁਸ, ਫਲੇਗੋਨ, ਹਰਮੇਸ, ਪਤੁਰਬਾਸ, ਅਤੇ ਿਹਰਮਾਸ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 15

ਿਫਲੁਲੁਗੁਸ ਅਤੇ ਯੂਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇਿਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਲੰੁਪਾਸ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਂਸੰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ । 16 ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ । ਮਸੀਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੀਆ ਂਹਨ ।

ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼

17 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਤਾੜ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ । 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਚਕਨੀਆ-ਂਚੋਪੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਭੋਿਲਆ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ । 19

ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾ ਂਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹਾ ਂਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ
ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ । 20 ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ
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ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਹੇਠ ਿਮੱਧੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।

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 ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂ। 23 ਗਾਯੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ । ਇਰਸਤੁਸ
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਆਰਤੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ।

24 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ । ਆਮੀਨ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ

25 ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਜ਼ੰੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾ,ਂ ਉਸ ਭੇਤ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ । 26 ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆ ਂਿਦਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ । 27 ਉਸ ਅਬਦੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ, ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ । ਆਮੀਨ !
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