The Life of Jesus
in Indian Punjabi

Anthology in English and Indian Punjabi

Geoffrey Waugh
Translated by Nabeel Sharoon

1

The Life of Jesus in Indian Punjabi
History's Great Love Story
Anthology in English and Indian Punjabi
© Geoff Waugh, Nabeel Sharoon, 2022
ISBN: 9798353283294
This Paperback Anthology in other languages
Hindi: Hindi eBook ASIN: B0B962XMZW
Hindi Paperback ISBN: 9798845861733
Hindi Hardcover ISBN: 9798845948182
Urdu: Urdu ebook ASIN: B0B5X7D34L
Urdu Paperback ISBN: 9798839703391
Urdu Hardcover ISBN: 979-8839712799
English: ebook ASIN: B09ZT924BZ
Paperback Print ISBN: 9798820112546
Hardcover Print ISBN: 9798820487781
Paperback Colour ISBN: 9798820482212
Hardcover Colour ISBN: 9798820621079
Commercial:
WestBow Press ISBN: 9781664268517 (ebook)
WestBow Press ISBN: 9781664268159 (paperback)
WestBow Press ISBN: 9781664268166 (hardcover)
Author Geoffrey Waugh, Translator Nabeel Sharoon
This Anthology describes The Life of Jesus in English and shows how it is
reproduced and adapted in an Indian Punjabi translation as part of a growing
Anthology series of translations in many languages.
A full Indian Punjabi translation is available in the Renewal Journal.
Renewal Journal PDF on www.renewaljounral.com

Logo: lamp & parchment,
basin & towel,
in the light of the cross

2

Contents in this Anthology
Preface
Introduction
1 Birth and Boyhood
2 Ministry Begins
3 First to Second Passover
4 Second to Third Passover
5 Passover to Pentecost
Conclusion
Indian Punjabi Translation
with English Headings

3

9
10
13
17
22
24
26
28
30

The Life of Jesus
History’s Great Love Story
A Brief Overview

Renewal Journal Publication

4

© Geoff Waugh, 2022

TO MY PARENTS
WHO FIRST CAPTURED MY HEART WITH THESE STORIES
AND TO OUR CHILDREN AND OUR CHILDREN’S CHILDREN
AND THEIR CHILDREN WHO LOVE AND ARE LOVED ALWAYS
Unless indicated otherwise, Scripture quotations are from the New Revised Standard Version Bible,
copyright © 1989 the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in
the United States of America. Used by permission. All rights reserved.
Some Scripture quotations are from the New International Version® Anglicized, NIV® Copyright ©
1979, 1984, 2011. Used by permission. All rights reserved worldwide. These are identified with (NIV).
Some Scripture quotations are from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson,
Inc. Used by permission. All rights reserved. These are identified with (NKJV).

Renewal Journal Publications
Paperback Print ISBN: 9798820112546
Hardcover Print ISBN: 9798820487781
Paperback Colour ISBN: 9798820482212
Hardcover Colour ISBN: 9798820621079
WestBow Press
ISBN: 9781664268159 (paperback)
ISBN: 9781664268166 (hard cover)
ISBN: 9781664268517 (ebook)
Library of Congress Control Number: 2022910638
Renewal Journal Publications
www.renewaljournal.com
Australia

Logo: lamp & parchment,
basin & towel,
in the light of the cross

5

WestBow Press Book
westbowpress.com

6

Contents of Full Book
Preface
Introduction
1 Birth and Boyhood
2 Ministry Begins
3 First to Second Passovers
4 Second to Third Passovers
5 Passover to Pentecost
Conclusion
Discussion Questions
Appendix 1: Chronology Chart
Appendix 4: Alternative Chronology
Appendix 3: The Gospels

7

For God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him may not perish
but may have eternal life
John 3:16
We know love by this, that he laid down his life for us
and we ought to lay down our lives for one another
1 John 3:16
No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends
[Jesus’ words on the Jewish day he died]
John 15:13

8

Preface
Why would such a good man who loved so profoundly and helped so many
people be killed? Why did he provoke opposition?
If God walked among us in the person of his Son, why would people want to
kill him? Why did so many vehemently oppose him?
That puzzled me as a boy. It still does.
The greatest love story the world has ever seen led to the excruciating death
of crucifixion.
Many people have given their lives for other people as soldiers do in war.
They die for others, defending home and country. But Jesus’ death was
different. God’s Son chose to die for us because of his immense love for us.
He took our place. His death gives us life. He is the perfect, sinless, eternal
sacrifice for us. His blood cleanses us from all our sin as we trust in him. We
are forgiven.
But why did so many good people, good religious people, hate him? That
puzzled and fascinated me, so I explore that mystery in this book. I wanted
to write a summary overview that people of all ages could read.
I always believed in Jesus. Even as a small boy I loved to hear and then read
stories about him. He was so unique, so different. I believed his story as a
boy and trusted in him. I still do and I hope you do too.
Jesus did what was good. He healed the sick, fed the hungry, set people free
from addictions and evil, performed miracles, and even raised dead people.
Huge crowds followed him and wanted him to be their king.
Now billions follow him, captivated by his love, the greatest love story of all.
You can do that also. I invite you to simply pray something like this: Thank
you Lord for all you’ve done. Forgive me for any wrong in my life. I trust in
you and give my life to you.
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Introduction
The year on our calendar or diary reminds us of when Jesus was born,
approximately. We count the years from his arrival. So when you look at your
diary or calendar you can be reminded again of Jesus.
They called him Yeshua (Joshua/Jesus) of Nazareth, the same name as Moses’
famous general who led God’s people into their Promised Land. Yeshua means
God saves, or God is salvation.
That name comes to us in English through many translations from Yeshua or
Y’shua in Hebrew and Aramaic, then translated into Iesous in Greek, then to
IESVS in Latin and later as IESUS as printed in the first edition of the King James
Bible in 1611. Later that century ‘J’ replaced the ‘I’ so the English name became
Jesu (vocative) and Jesus (nominative) but eventually as just Jesus in English.
Other languages have translations such as Jesu, Yesu, and Isa.
English translations of the Bible used the name Jesus for Joshua/Jesus of
Nazareth, and the name Joshua for others with that same name.1 So in English
the name Jesus became unique and sacred for Jesus of Nazareth, the Son of God,
the Saviour of the world. The angel Gabriel announced his name before his birth
to both Mary his mother and to Joseph who married Mary.2 Gabriel explained
that Yeshua (Joshua/Jesus) had that name because he would save his people
from their sins.
The great love story had begun. Jesus came to save us and give us eternal life.
His followers recorded that story of his life and his love in the good news of the
four Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John. The rest of the New Testament
explores the mystery and wonder of that amazing life and love.
Scholars have a bewildering array of theories about the Bible and about who
wrote what, and when, and where, and why. I’m content to run with traditional
explanations that have been used through most of history.
Jesus’ unique and wonderful life, his brutal death for us, and his powerful
resurrection, all reveal his and God’s eternal love for us all. You could pause and
thank him right now even as you read this.
1
2

Iesous (Yeshua) is translated as Joshua in these verses: Luke 3:29; Acts 7:45; Hebrews 4:8.
Luke 1:31; Matthew 1:21.
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John’s Gospel emphasizes God’s eternal love revealed in Jesus. It includes the
most famous passage in the Bible:
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever
believes in Him should not perish but have everlasting life.
For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the
world through Him might be saved.3
That love, powerfully shown on the cross, has transformed billions of lives,
restoring believers to an intimate and eternal relationship with God.
Three physical metaphors help me to be constantly aware of, and grateful for,
God’s presence with us always:
(1) Light surrounds you. By it you can read this. The sun always shines, even
when it’s hidden from us. Light shines around us though we may be unaware of
it. God is light and in him there is no darkness at all. We can live in his light.
(2) Blood pumps through your body right now, cleansing and healing. We may
be unaware of it until reactions like alarm alert us to our beating heart. Jesus’
blood cleanses from all sin, always. We can trust him for he is with us.
(3) We may breathe without being aware of it, or we can be aware and take deep
breaths, as you may have done just now! Breath purifies our lungs and body.
God is Spirit and like breath or fresh breeze, he can purify us.
May the light of God’s love breathe life in you right now.
We’ve been made in God’s image to have an eternal, loving relationship with him
that even transcends death. We can know and experience God’s unconditional
love no matter how far we stray from him. Those who stray most are often the
most grateful for his forgiveness and love. We all stray in many ways and we all
need forgiveness and we can and should be truly grateful.
God knows and loves us as we are. That makes praying or talking to him easy
because he already knows our failures and struggles and welcomes us just as we
are. The more honestly we come to him the more he can transform us.
If we have trouble believing we can at least say, “God, if you’re there, help me.”
Some thoughts may get in the way when we pray or want to talk to God. Just give
him those thoughts. He already knows all about it and loves us as we are.

3

John 3:16-17 (NKJV).
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If we reject God’s love and mercy by ignoring him and going our own way, we
condemn ourselves to eternal darkness away from his light and love.
If we accept his love and forgiveness by believing in him, by trusting him, he
gives us life, his eternal life. That makes us new. We are transformed.
Vast numbers of people worldwide of all faiths, and of none, have prayed the
prayer in the popular hymn by Charlotte Elliot, ‘Just as I am’ which includes
these adapted verses:
Just as I am, without one plea
But that Your blood was shed for me
And that You bid me come to Thee,
O Lamb of God, I come, I come.
Just as I am, though tossed about
With many a conflict, many a doubt,
Fighting and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.
God welcomes us and we can all pray that prayer. A title for Jesus, as in that
song, is the sacrificial Lamb of God who takes away our sin.
The Life of Jesus is a vast topic with millions of books written about it. I hope
my small contribution gives you a helpful overview. I quote from the New
Revised Standard Version unless indicated otherwise, and include many
footnotes that you can explore to discover more.
Best of all, of course, are the inspired Gospels now in over 700 different
languages in Bible translations and a further 3,500 languages have Bible
portions, especially the Gospels. Read and respond to those Gospels.
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1 Birth and Boyhood
It began at the beginning, this great love story, for “In the beginning God created
the heavens and the earth.”4
Why did he do that? For us.
He did it for you. He loved you so much he created you to know and enjoy him
now as you read this, and forever. He offers you intimate, infinite love. He
created you through the wondrous union of your parents’ ecstasy.
He made the earth for us to inhabit and care for and rule. He made the heavens
(plural) for us to inherit, the physical firmament and also the realms of vast,
eternal glory prepared especially for us.5
He created us free to accept or reject his astounding love. Sadly we went our
own way. We all, like sheep, went astray. We all turned to our own way. So God
laid on his Servant, his Son, all our iniquity.6 God saves us through his Son in
their great love for us all. You could pause and thank him now as you read this.
In the beginning Adam and Eve enjoyed intimate, unashamed relationship with
God and each other. Then, like us, they believed lies and went their own way,
losing Paradise. But God still blessed and sustained them and their descendants
who chose to love him and live for him. Sadly only a few did.
Noah and his family loved and obeyed God and he rescued them from the great
flood. People ridiculed him for obeying God and building a huge boat on dry
ground – not even in a dry dock. The rainbow became the sign of God’s covenant
to Noah and his descendants including us.
Abram, a wealthy sheik from the wide fertile Tigris and Euphrates valleys in
western Asia, north-west of the Arabian Peninsula (now Iraq), loved and
obeyed God. Renamed Abraham (God’s friend) he journeyed to the Promised
Land, now called Israel from the name given to his grandson who wrestled with

Genesis 1:1.
John 14:1-6; 1 Corinthians 2:9.
6 Isaiah 53:6. See Isaiah 52:13-53:12, the fourth Servant Song, along with Isaiah 42:1-4; 49:1-6; 50:4-7.
4
5
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an angel or with the Lord.7 Circumcision became the covenant sign for them and
for their descendants through whom God would provide his salvation for us all.
Abraham and his descendants walked that verdant Promised Land as did Jesus
and his followers. So did our family for a month in 1981-82.8
King David reigned there for 40 years from around 1000 BC, described as a man
after God’s own heart who would do what God wanted.9 That’s an amazing
picture of God’s love and grace for flawed people like David. His descendants
ruled from his capital, Jerusalem, till the fall of their kingdom to Babylon. The
human Jesus was descended from David through Mary, as was Mary’s husband
Joseph, also a descendant of the royal line of David.
God blessed his people through history when they remained faithful to him but
sadly, like us, they often went their own way, not God’s way. The northern
kingdom of Israel fell captive to Assyria by 722 BC as did the southern kingdom
of Judah to Babylon from 597 BC. Then Cyrus of Persia allowed the exiles in
captivity to return from 538 BC. Babylonian armies took captives in waves of
exiles, and the exiles returned in various groups, then speaking Aramaic, a
Semitic language similar to their Hebrew Scriptures. Their temple in Jerusalem
lay in ruins for 70 years from 586 BC to 516 BC. The returning exiles became
known as Jews, a term derived from the former kingdom of Judah.
Alexander the Great’s conquests established Greek culture and language in
Israel from around 333 BC, eventually sparking the Maccabean revolt from 165
BC with the Jews gaining independence from 134 BC.
Their independence lasted less than a century till 63 BC when warring brothers
appealed to Rome, and Roman armies invaded and killed 12,000 people,
including temple priests, in the siege of Jerusalem. Rome then ruled its province
of Judea, also named from the previous kingdom of Judah.
Those searing memories simmered strong in the Israel of Jesus’ day when Jews
longed for their Messiah to deliver them. Radicals often attacked the Roman
occupying armies. Rome retaliated swiftly and brutally. Their armies

Genesis 17:5; 32:28; 35:9-10.
See Exploring Israel in General Books and Biography on renewaljournal.com
9 1 Samuel 13:13-14; Acts 13:22
7
8
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slaughtered thousands, with hundreds nailed to crosses as in a rebellion led by
Judas the Galilean in AD 6 when Jesus was a boy.10
Jesus’ elderly relatives the old priest Zechariah and his wife Elizabeth lived near
Jerusalem, and Zechariah had been literally dumfounded while offering incense
in the temple during his roster when the angel Gabriel told him they would have
a son to be named John. Zechariah spoke again nine months later at his son’s
birth when he announced that the boy’s name was John.11
Six months after that temple encounter, Gabriel appeared again, this time to
Mary in the northern hills of Nazareth. He announced that Mary would conceive
by the Holy Spirit and her son would be called Yeshua (Joshua/Jesus), meaning
‘God saves’ or ‘God is salvation.’
Mary’s pregnancy created a problem for her espoused husband-to-be Joseph.
Being a good man he decided to separate or divorce quietly and not make a fuss
now Mary was pregnant. An angel intervened in a dream and explained about
the miraculous pregnancy and that Mary’s son would be named Yeshua
(Joshua/Jesus) because he would save his people from their sins. Matthew
wrote that it fulfilled Isaiah’s prophecy:
‘Look, the virgin shall conceive and bear a son,
and they shall name him Emmanuel’
which means, ‘God is with us.’ (Matthew 1:23; Isaiah 9:6)
The great love story burst into history through that holy, miraculous
conception. Excited at her news, Mary journeyed about 100km (64 miles) south
to visit her relatives Elizabeth and Zachariah near Jerusalem. Old Elizabeth
declared that her baby John leapt in her womb when she heard Mary’s news.12
Mary stayed with Elizabeth and her dumb husband for three months till John
was born (when Zechariah spoke again). They believed Gabriel’s word that John
would, in the spirit of Elijah, announce the coming of the Lord. Those two
women, supernaturally blessed, carried the wonder of God’s loving purposes in
their wombs.
This came in the fullness of time.13 Previous history pointed to Jesus’ coming as
the Messiah, the Christ, God’s Son. We now date history from that birth.
Acts 5:36-37.
Luke 1:5-24.
12 Luke 1:26-45.
13 Galatians 4:4; Ephesians 1:10.
10
11
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Model of Herod’s Temple in Jerusalem

Throughout his youth and into manhood, Jesus would journey with his family
and friends from Galilee, along the wide Jordan valley, to Jericho and up the hills
into Jerusalem for the three main annual festivals of a week at Passover, a
weekend at Pentecost, and over a week at Tabernacles.
They would visit relatives in and around Jerusalem, including Mary’s relative
Elizabeth, her husband Zechariah, and their anointed son John who was filled
with the Spirit from his birth. John knew that Jesus was unique and sinless, but
he did not realize that Jesus was indeed the longed-for Messiah until the Spirit
of God came upon Jesus when John baptized him.
God’s glory filled the human Jesus. His disciple John wrote “we have seen his
glory … full of grace and truth.” At the Last Supper, on the Jewish day he died,
Jesus said, “Whoever has seen me has seen the Father.” And the letter to the
Hebrews adds, “He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of God’s
very being.”14
God walked among us in the person of his one and only Son. Some believed in
him and followed him. Many did not. It’s the same today.

This chapter continues further in the English book.
A full PDF is available on www.renewaljournal.com
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John 1:14; 14:9; Hebrews 1:3.
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2 Ministry Begins
Jesus was controversial from the beginning.
He survived many assassination attempts. Two kings, father and son, wanted
to kill him. His own townspeople attempted to push him over a cliff. Furious
people in Jerusalem tried to stone him more than once. Religious leaders
plotted to kill him many times.15
But Jesus chose the time, day and place of his sacrificial death on a cross.
Tension rose. Many believed that the famous, radical young prophet from the
rural hills of the village of Nazareth in the north was the long awaited Messiah,
the Christ. That ancient title Messiah (Hebrew) or Christ (Greek) meant God’s
Anointed One. People hoped their Messiah would free them from the tyranny of
the Roman Empire and establish his everlasting kingdom. He did, but not as they
expected.
Some people, like the Zealots, wanted to fight to free their nation. Roman
soldiers savagely crucified these insurrectionists as a public demonstration of
the futility of opposing their Empire. One disciple of the young prophet was
Simon the Zealot.
Other people, such as many Jewish leaders, co-operated with their Roman
overlords, hoping to keep the peace and prevent further invasion and
destruction. One of the radical prophet’s disciples was Matthew who had been
a tax collector for Rome. People regarded tax collectors as traitors.
Other disciples of the popular prophet ran a productive fishing business in
Galilee, owning boats and employing many fishermen. Some of them returned
temporarily to their business after the traumatic and confusing events of their
leader’s arrest, torture and public execution.
This radical young prophet annoyed the Jewish leaders. He broke so many of
their strict religious laws and traditions. He freely welcomed all kinds of people
and was widely known as a friend of prostitutes and sinners including traitors
like tax collectors. He visited their homes. He welcomed sinners to join him in
the homes of strict religious leaders who were shocked, appalled and angered.
Jewish historian Josephus noted Jesus’ popularity in his account of Jewish
history. The Testimonium Flavianum (the testimony of Flavius Josephus), the
name given to the passage in his Antiquities of the Jews, written around AD 93–
94, in Book 18, Chapter 3, Section 3, says this (probably edited):
15

Matthew 2:13; Luke 13:31; Luke 4:29; John 8:59, 10:31; Matthew 12:14, 26:4; Mark 11:18; Luke 19:47.
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About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him
a man. For he was one who performed surprising deeds and was a teacher
of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many
of the Greeks. He was the Christ. And when, upon the accusation of the
principal men among us, Pilate had condemned him to a cross, those who
had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a
third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things
and a thousand other marvels about him. And the tribe of the Christians, so
called after him, has still to this day not disappeared.
There’s a lot of debate about the dates of Jesus’ ministry and death but one
sequence often used is that the first Passover in his ministry was possibly
around AD 28 with the crucifixion around early April of AD 30. Scholars debate
many other possibilities.
Jesus’ public ministry began when he was around 30 after his baptism in the
Jordan River and after 40 days fasting in the Judean desert where he rejected
strong temptation. The Jordan flows from the freshwater Lake of Galilee, 210m
(700 feet) below sea level, for 100km (60 miles) through the 10km (6 mile)
wide Jordan valley to the Dead Sea, 430m (1400 feet) below sea level. This
lowest place on earth is about 50km (35 miles) south-east from the mountain
city of Jerusalem at about 750m (2,500 feet).
I arrange my summary of Jesus’ life and ministry in these sections:
1 Birth and Boyhood
2 Ministry Begins
3 First to Second Passovers
4 Second to Third Passovers
5 Passover to Pentecost
This chapter gives you an overview of those years involving the three Passovers
and then describes events around the first of those three.
There are many possible sequences and chronologies. One sequence is that
Jesus’ ministry included three Passovers.
First to Second Passovers
The first Passover occurred after his family, and some of his disciples, attended
a wedding in Cana where he performed his first miracle of turning water to
wine. His family, and some early disciples, then went to Capernaum on Lake
18

Galilee, and joined the crowds going down the wide Jordan valley to Jericho and
up the hills to Jerusalem for the Passover. There, John the Baptist and Jesus
were both preaching to the crowds and calling people to turn to God. Jesus
explained about faith and new birth to Nicodemus, and returned to the Jordan
to preach. His disciples also baptised people as a sign of repentance. When Jesus
knew that his growing popularity concerned and threatened the Pharisees, he
chose to withdraw, and returned to Galilee through the hills of Samaria where
he talked with the Samaritan woman and to the villagers there.
Jesus began his early ministry in Galilee around his base at Capernaum on the
north west of the Lake of Galilee. He enlisted his first disciples who then joined
him, as did many others, including women who supported them.
The main ministry in Galilee included sending his twelve close disciples on
mission and it covers most of the ministry of Jesus in Galilee.
Second to Third Passovers
The second Passover followed the beheading of John the Baptist in prison, and
when Jesus withdrew with his disciples across the lake. Crowds, who were
gathering for the Passover pilgrimage, followed them around the northern
shore, and he healed the sick, preached, and fed them from a boy’s lunch. They
wanted to make him their king immediately, but he withdrew to the hills to
pray, and later walked on the stormy water, and joined the disciples in their
boat which immediately reached the shore. This time at the Passover in
Jerusalem tension rose sharply as Jesus clashed with religious leaders.
The final ministry in Galilee culminates in the Transfiguration in the mountains
near Caesarea Philippi where he talked with Moses and Elijah about his
approaching departure from the earth. Jesus prepared for his last journey to
Jerusalem. He sent seventy of his followers on mission to the places he was
about to visit on his final journey to Jerusalem.
His last journey through Galilee and Judea included visits to Jerusalem for the
Feast of Tabernacles around September/October, and for the Feast of
Dedication in the winter of December, now called Hanukkah.16 His final journey

16

John 7:1–52; 10:22–42.
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to Jerusalem for the Passover in April followed raising Lazarus from death in
Bethany, and encounters with Bartimaeus and Zacchaeus in Jericho.
In that later ministry in Judea Jesus continued his final journey to Jerusalem
along the Jordan valley, through Jericho in the southern Jordan, up to the hills
of Bethany, and on to nearby Jerusalem.
Passover to Pentecost
The third and final Passover involved Jesus’ death and resurrection. He then
appeared to many of his followers during forty days until his ascension.
The final ministry in Jerusalem, known as Passion Week or Holy Week began
with Jesus’ triumphant entry on what is now called Palm Sunday. The gospels
devote about one third of their text to that final week. Then, for just over a
month, the risen Lord often appeared to his followers.
Jesus’ ministry probably covers those three Passovers, as John’s Gospel
suggests: the first described in John 2, the second in John 6:4, and the third (the
Last Supper and crucifixion) in John 11:55; 12:1; 13:1; 18:28, 39; and 19:14. All
the Gospels describe that final week in great detail.
Peter, the leader among the disciples, preached at the Pentecost Feast, fifty days
after the Passover Feast, and around three thousand people believed. Peter
broke strict Jewish laws when he later preached in the spacious home of the
Roman centurion Cornelius in Caesarea. He told how the good news of God’s
grace is for everyone, not only for Jews.
Peter summarized Jesus’ ministry this way:
Then Peter began to speak to them: ‘I truly understand that God shows no
partiality, 35 but in every nation anyone who fears him and does what is
right is acceptable to him. 36 You know the message he sent to the people
of Israel, preaching peace by Jesus Christ—he is Lord of all. 37 That
message spread throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism
that John announced: 38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy
Spirit and with power; how he went about doing good and healing all who
were oppressed by the devil, for God was with him. 39 We are witnesses to
all that he did both in Judea and in Jerusalem. They put him to death by
hanging him on a tree; 40 but God raised him on the third day and allowed
20

him to appear, 41 not to all the people but to us who were chosen by God as
witnesses, and who ate and drank with him after he rose from the
dead. 42 He commanded us to preach to the people and to testify that he is
the one ordained by God as judge of the living and the dead. 43 All the
prophets testify about him that everyone who believes in him receives
forgiveness of sins through his name. (Acts 10:34-42)
This book provides you with a condensed overview of some key biographical
events in Jesus’ life and ministry. It gives you one of many possible sequences,
but correlates with various harmonies of the Gospels.
The Gospel writers give us Gospels, not a biography. They proclaim the good
news of the Saviour of the world. So they do not always clarify the sequence of
events. You can read the details of all the events in the Gospels themselves. I
find it inspiring to read a chapter of a Gospel each day, beginning with chapter
one on the first day of the month, for convenience, and roaming as led. I like to
note a key thought from the reading in my diary each day.
What follows here is a harmonised story of God’s love shown to us in Jesus the
Messiah, God’s Son, who reveals God’s love and glory.

This chapter continues further in the English book.
A full PDF is available on www.renewaljournal.com

21

3 First to Second Passovers
The Temple on the eastern ridge of Jerusalem stood at the heart of Jewish life.
Solomon’s Temple (built around 950 BC) was destroyed in 586 BC by
Nebuchadnezzar. Jews who were released from captivity under Cyrus of Persia,
70 years later, built the smaller Second Temple from 516 BC. Herod the Great
expanded it. Herod’s Temple, begun in 20 BC, enlarged the Temple to its
original size and doubled the size of the Temple Mount to around 35 acres with
the Roman garrison Antonia Fortress on its north-east edge. It took 46 years to
complete which may place Jesus’ first Passover after his baptism sometime
after AD 26. That corresponds with him being around 30 at the beginning of his
public ministry, with the date of his birth identified as about 6 or 4 BC.17
After that first Passover following his baptism, Jesus and his growing band of
disciples returned to the south Jordan where both he and John the Baptist were
preaching, proclaiming God’s Kingdom and urging people to turn to God. Jesus’
fame grew. Concerned religious leaders in Jerusalem doubted that the young
prophet and miracle worker from Nazareth could be the longed-for Messiah.
When Jesus heard of their concerns and opposition he quietly withdrew north
again through the inland mountain route to Samaria.
There he met the woman of Samaria at Jacob’s well between the surrounding
hills and then stayed there for two days explaining God’s kingdom to the
Samaritans. This surprised even his disciples for Jews had no dealings with
Samaritans. Jesus often shocked people with his love and compassion for all
people, especially the neglected and outcasts.
Back in Cana Jesus healed a royal official’s son in Capernaum with a word. The
official believed him and found his son well on his return home.
John 5 tells of Jesus’ brief, controversial visit to Jerusalem for one of the feasts,
possibly Pentecost, 50 days after Passover. Jesus healed a cripple on a Sabbath
at the Pool of Bethesda. The religious leaders angrily interrogated the man
because he carried his rolled-up mat on a Sabbath. They couldn’t understand
God’s love and compassion that transcended their man-made rules and
legalistic interpretation of Scripture,

17

Luke 3:1-2, 23; John 2:20.
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Early Ministry in Galilee

The Early Galilean ministry began when Jesus returned to Galilee after John the
Baptist was imprisoned.
Now when Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee.
He left Nazareth and made his home in Capernaum by the lake (Matthew
4:12-13).
Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good
news of God, and saying, ‘The time is fulfilled, and the kingdom of God has
come near; repent, and believe in the good news’ (Mark 1:14-15).
Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a
report about him spread through all the surrounding country. He began to
teach in their synagogues and was praised by everyone (Luke 4:14).
Jesus called his first disciples who began to travel with him. He returned for a
visit to Nazareth where his explanation of his own mission and of God’s love for
all people of all nations offended the townspeople. They were so furious they
tried to kill him.18
Jesus established his ministry base at Capernaum on the lake where the
brothers Andrew and Peter and the brothers James and John had their busy
fishing business. Jesus taught in their synagogue, cast out an unclean spirit and
healed Peter’s mother-in-law. People were astonished at his teaching because
he spoke with such authority and reports about him spread widely.19
Jesus called Matthew (also named Levi) from his tax collecting booth in that
area and Matthew also left his profitable business to travel with Jesus. Both
Matthew and John eventually wrote about Jesus’ teaching and miracles during
those journeys together.
Matthew records Jesus’ Sermon on the Mount, the first of five discourses in
Matthew (See Kingdom Life in Matthew, with a free PDF on links in
renewaljournal.com). Luke records similar teaching in the Sermon on the Plain.
Here I summarise highlights from the Sermon on the Mount and Jesus’ radical
teaching. God’s way of love, as demonstrated in Jesus, confronts and transforms
life and society.

This chapter continues further in the English book.
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Matthew 4:18-25; Luke 4:15-30.
Mark 1:21-28; Luke 4:31-37.
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4 Second to Third Passovers
Final Ministry in Galilee

The Final Galilean ministry began after John the Baptist was beheaded.
Following Herod the Great’s death, Emperor Augustus divided Herod’s
kingdom among three of his sons. Archelaus ruled Samaria, Judea and Idumea
for about nine years until Emperor Augustus replaced him with governors from
Rome, including the procurator Pontius Pilate who ruled the enlarged province
of Judea during AD 26–36. Herod Antipas became tetrarch of Galilee and
Peraea and ruled during the ministry of Jesus. Philip, tetrarch of territories
north and east of the Jordan River, was divorced by his wife Herodias who then
married Antipas.
John the Baptist publicly rebuked Antipas who acted quickly and savagely
against any sign of opposition or rebellion. He imprisoned and later beheaded
John although he respected and feared him. His daughter’s dance at a state
banquet for his birthday pleased Antipas so much that he publicly offered her
what she desired, and at her mother’s instruction she asked for John’s head.
Antipas regretfully complied because of his public vow.
When Jesus heard of John’s death he sailed privately to a solitary place near
Bethsaida on the north of the lake. It followed a time when he had sent 70 of his
followers on mission in pairs to places he was going to visit and they reported
back about people being healed and set free.
Large crowds had gathered because it was near Passover and multitudes were
assembling for the journey from Galilee along the Jordan valley to Jerusalem.
The crowds followed the boat with Jesus and his disciples around the northern
shore of Galilee. Jesus had compassion for them, healed the sick, taught them
and fed the crowd of over 5,000 from a boy’s lunch, the first of two times he fed
crowds miraculously. They wanted to make him their king there and then.
He sent the disciples off in their boat and went to the hills to pray alone. That
night he returned to them, walking on the water, as did Peter when he looked
at Jesus. Jesus held him when he sank. As they walked into the boat together
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the wind ceased and they were all immediately at the shore. The amazed
disciples worshipped him declaring, “Truly you are the Son of God.”20
Later, Jesus journeyed north to Tyre and Sidon on the Mediterranean where he
healed the Canaanite’s daughter even though that was beyond his mission to
Israel. Jesus then returned to Lake Galilee. After three days of healing and
teaching, he miraculously fed over 4,000 from one meal. He moved on to the
Decapolis, ten towns south east of Galilee, healing and teaching.
The crowds, and even Jesus’ disciples, expected him to be their triumphant king,
a conqueror who would free them from Roman rule and establish his kingdom
in Israel (John 6:15; Acts 1:6). But his everlasting kingdom differed from their
ideas.
The tyranny of Rome’s empire, and the heavy taxes imposed on subject people,
stirred resentment and anger among many Jews. They longed for their
promised Messiah to set them free, and the crowds saw in Jesus a great hope
for a new, powerful, free and just kingdom.
Jesus emphasized that God’s eternal kingdom was in our hearts by faith in
himself as God’s Son and our Saviour.
Jesus prophesied his death three times
Jesus told his disciples three times about his approaching death and
resurrection, but they didn’t understand. Confused and distressed they were
afraid to ask him about it:
First, at Caesarea Philippi (Matthew 16:21-28; Mark 8:31-38; Luke 9:21-27).
Second, in Galilee (Matthew 17:22-23; Mark 9:30-32; Luke 9:43-45).
Third, near Jerusalem (Matthew 20:17-19; Mark 10:32-34; Luke 18:31-34.
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Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:15-21.
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5 Passover to Pentecost
The week known as Holy Week or Passion Week, fills a third of each of the
Gospels. It includes Jesus’ triumphant entry into Jerusalem on Palm Sunday,
cleansing the temple, debates and conflict with Jewish leaders, meals at
Bethany, the Last Supper, agonizing prayer in Gethsemane, his five trials by
religious and political leaders, his flogging, crucifixion, burial and then his
victorious resurrection on what we call Easter Sunday.
I give more detailed biblical descriptions of that week in my books Crucified and
Risen and The Lion of Judah, with free PDFs on renewaljournal.com.
Although Jesus fulfilled many significant Scriptures in Holy Week, the Jewish
scholars could not see it, and even his followers did not understand it until he
explained it after his resurrection.
So the most momentous week in history unfolded as another week involving
the annual Passover celebrations, with huge crowds filling Jerusalem. That final
dramatic week in the crowded city, and areas surrounding Jerusalem, burst into
open conflict with religious leaders and scholars. They criticized Jesus for
allowing the noisy crowds to shout his praises.
Excited crowds cried out, “Hosanna,” meaning, “Lord save us.” They longed for
a Messiah who would free them from Rome. The Roman garrison in the Antonia
Fortress on the north side of the temple remained on high alert for any unrest
or uprising especially during the crowded feast days.
A very large crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches
from the trees and spread them on the road. 9 The crowds that went ahead
of him and that followed were shouting,
‘Hosanna to the Son of David!
Blessed is the one who comes in the name of the Lord!
Hosanna in the highest heaven!’
10 When he entered Jerusalem, the whole city was in turmoil, asking, ‘Who
is this?’ 11 The crowds were saying, ‘This is the prophet Jesus from
Nazareth in Galilee.’
(Matthew 21:8-11 NIV; see Mark 11:1-10; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
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Jesus rode a donkey down the slopes of the Mount of Olives, across the Kidron
brook and into the temple area of the eastern side of the capital. He fulfilled a
well-known prophecy from Zechariah 9:9 (Mt 21:5):
Rejoice greatly, O daughter Zion!
Shout aloud, O daughter Jerusalem!
Lo, your king comes to you;
triumphant and victorious is he,
humble and riding on a donkey,
on a colt, the foal of a donkey.
Jesus wept while everyone was rejoicing:
As he came near and saw the city, he wept over it, saying, ‘If you, even you,
had only recognized on this day the things that make for peace! But now
they are hidden from your eyes. Indeed, the days will come upon you, when
your enemies will set up ramparts around you and surround you, and hem
you in on every side. They will crush you to the ground, you and your
children within you, and they will not leave within you one stone upon
another; because you did not recognize the time of your visitation from
God.’ (Luke 19:41-44 NIV)
Jesus saw its doom looming. About 40 years later in AD 70 Roman armies
sacked the city, destroying its buildings and slaughtering its people.
Tensions with religious leaders simmered and exploded early that week as
excited crowds heard Jesus teach, and he healed the blind and the crippled.
Before his arrest, torture and execution, large crowds had excitedly welcomed
him. But a few days later he was dead.
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Conclusion
The life of Jesus is history’s great love story. The overview in this brief book
points you to the great good news of who Jesus is and what he did. That story is
told best in the Bible, God’s inspired word.
I hope this brief commentary points you again to that God-breathed living word.
It gave me fresh insights as I researched the harmonized story of these gospels.
Many writers discuss the popular five love languages: affirmation, service, gifts,
time and touch. Jesus demonstrated all these in various ways.
He affirmed and admired faith, especially faith in him for healing and help. He
served daily and showed it dramatically by washing his disciples’ feet. He gave
his life for us and ultimately he gives eternal life to all who believe. His three
years of quality time with his followers prepared them to serve. His touch
brought physical and spiritual healing and freedom to multitudes.
I love the way John summed up the reason for writing his Gospel: “Now Jesus
did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in
this book. But these are written so that you may come to believe that Jesus is
the Messiah, the Son of God, and that through believing you may have life in his
name.” (John 20:31)
That is my prayer for you, my reader. Here is my echoing sonnet, penned over
fifty years ago.
Sin stalks the soul, and permeates the whole
Of life lived here where we, while bound by fear,
Hunt far and near for freedom to appear
From pole to pole with our minds in control.
That worthy goal seems mockery. Sin stole
Our freedom dear, left pain and woe to sear
Each life, a mere heartache, or sob, or tear,
Like a lost mole, blind, dirty in its hole.
God’s love stepped in to fight and conquer sin
Through Christ who bled and died and rose as Head
Supreme of all who claim Him Lord. Our fall,
Clamour and din may end in Him. We win
Release from dread, freedom, life from the dead,
Unbound from gall, in answer to His call.
28
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ਸਮਰਥਨ
Endorsements
ਅਮੀਰ ਬਣੋ . ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਬਾਰੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਿਾਰ ਦਿੱਸਣਾ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲਾ ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ ੇਿਾ।
ਰੇਵ ਡਾ. ਿੌਿਨ ਓਲੀ, ਜਰਸਰਿ ਫੈਲੋ, ਮੋਰਜਲੂੰਗ ਕਾਲਿ, ਆਸਟਿੇਲੀਆ
ਵਜਓਫ ਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਿਾਰ ਭਿਤੀ ਾਲੀ ਵਕਤਾਬ ਵਲਖੀ ਹੈ ਜੋ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ
ਵ ਿੱਚ ਵਪਆਰ ਭਰੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ੀ ਹੈ। ਸਿੱਠ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਜਓਫ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਿ ਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ
ਹਰ ਸਬਦ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਜਓਫ ਨੇ
ਵਕਤਾਬ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਰੰਿੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਵਸਿਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਨ ਾਾਂ ਮੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱਖ ਸਰੋਤ ਜੋਂ ਸਾਸਤਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਵਯਸੂ ਦੀ ਬਰਹਮਤਾ ਅਤੇ
ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਦੋ ਾਾਂ ਪਰਤੀ ਫਾਦਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਸਰਲੇ ਖਾਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਵਸਰਲੇ ਖਾਾਂ ਲਈ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਤੋਂ
ਵਕਤਾਬ ਨੂ ੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱਛਵਿਿੱਛ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਨ ੇਂ ਵ ਸ ਾਸੀ ਲਈ
ੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਲਓਨ ਮੌਵਰਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕਤਾਬ 'ਵਦ ਲਾਰਡ ਫਰਾਮ ਹੈ ਨ' ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਵਦਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।
ਰੈ ਡਾ. ਟੋਨੀ ਕਵਪਟ, ਬੈਪਵਟਸਟ ਰਲਡ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।
ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਵਕਤਾਬ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦਾ ਵਨ ੇਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ, ਭਾਸਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਨਪੁੰਨ ਕਮਾਾਂਡ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਅਲੈ ਕਸ ਜਾਨਸਨ
(ਿੁਿੱਡਰੇਡਸ)
* ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਵਕਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਵੜ੍ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੰਨ ਾਦ ਡਾ: ਾ. ਕੈਰੀ ਰਾਸਨ
( ੈਸਟਬੋ ਵਟਿੱਪਣੀ)
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* ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਿਾਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੀ ਹਾਰਟਵ ਿ ( ੈਸਟਬੋ ਵਟਿੱਪਣੀ)
ਵਕਤਾਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਲਖੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਮਵਝਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀ
ਵਸਫਾਵਰਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਕੈਟੀ ਮੇਸਨ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ)
ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ ੀ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਵਕਤਾਬ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਲਖਣ ਲਈ ਿੰਨ ਾਦ।
ਨਬੀਲ ਸਰੂਨ, ਪਾਵਕਸਤਾਨ, ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਉਰਦੂ , ਵਹੰਦੀ, ਵਸੰਿੀ, ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ
(renewaljournal.com) ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦਕ।
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ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਜਿਤ ਨੂ ੰ ਅਵਜਹਾ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁਿੱਤਰ ਬਖ਼ਸ ਵਦਿੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾ ।ੇ
ਿੂਹੰਨਾ 3:16

ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਾਾਂ ਪਰੇਮ ਨੂ ੰ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਾਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਦੇਈਏ।
1 ਿੂਹੰਨਾ 3:16

ਏਦੋਂ ਿ
ਿੱ ਵਪਆਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਵਮਿੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦੇ ।ੇ
ਿੂਹੰਨਾ 15:13
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ਮੁਖਬੰ ਧ
Preface
ਅਜਿਿੇ ਿੂੰ ਗੇ ਆਿਮੀ ਨੂੰ ਜਕਉਂ ਮਾਜਰਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੂੰ ਨਾ ਡੂੰ ਘਾ ਜਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਿੀ ਮਿਿ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਨੇ ਜਵਰੋਿ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ?
ਿੇਕਰ ਿਰਮੇਸੁਰ ਆਿਣੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਿੇ ਰਿ ਜਵਿੱ ਿ ਸਾਡੇ ਜਵਿਕਾਰ ਿਿੱ ਲਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂੰ ਜਕਉਂ ਮਾਰਨਾ
ਿਾਿੁਣਗੇ? ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਰੋਿ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਲੜਕੇ ਵਿੋਂ ਉਲਝਾਇਆ. ਇਿ ਅਿੇ ਵੀ ਕਰਿਾ ਿੈ.
ਦੁ ਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਉਣ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਮੌਤ ਿੱਲ ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਸੈਵਨਕ ਯੁਿੱਿ ਵ ਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਿੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਵਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਵਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿ੍ਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਦੀ
ਮੌਤ ਸਾਨੂ ੰ ਜੀ ਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਾਪ ਰਵਹਤ, ਸਦੀ ੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਾਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ.
ਪਰ ਇੰਨੇ ਚੰਿੇ ਲੋ ਕ, ਚੰਿੇ ਿਾਰਵਮਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂ ੰ ਨਫਰਤ ਵਕਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਆਕਰਸਤ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਰਹਿੱਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸਾ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਂ ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ ਨਾ
ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵ ਲਿੱਖਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਿੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਅਜੇ ੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ੀ ਕਰੋਿੇ।

37

ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੰਿਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਬਮਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ, ਭੁ ਿੱਵਖਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭੋਜਨ ਵਦਿੱਤਾ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਵਸਆਾਂ ਅਤੇ
ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ
ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਰਬਾਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁ ਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਪਆਰ ਦੁ ਆਰਾ ਮੋਵਹਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। ਤੁ ਸੀਂ
ਇਹ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ: ਤੁ ਸੀਂ ਜੋ ਕੁ ਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ
ਲਈ ਪਰਭੂ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ। ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੰਦਿੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ੀ ਿਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਵਦਓ। ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵ ਿੱਚ ਭਰੋਸਾ
ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੇ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ।
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ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
Introduction
ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਭਿ। ਅਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿਣਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਯਸੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯੇਸੂਆ ਜੋਸੂਆ/ਵਯਸੂ) ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਸਹੂਰ ਜਰਨੈ ਲ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸੀ ਵਜਸਨੇ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੀਸੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿੱਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਰਿੱਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੇਸੂਆ ਜਾਾਂ ਵਯਸੂਆ ਤੋਂ ਵਹਬਰੂ ਅਤੇ
ਅਰਾਮੀ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਾਦਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵ ਚ
ਿੱ ਲੇ ਸੌਸ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ
ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਵਫਰ ਲਾਤੀਨੀ ਵ ਿੱਚ IESVS ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ IESUS ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 1611 ਵ ਿੱਚ ਵਕੰਿ
ਜੇਮਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵ ਿੱਚ ਛਾਵਪਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'I' ਨੇ 'I' ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ
ਲਈ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ Jesu (vocative) ਅਤੇ Jesus (nominative) ਬਣ ਵਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ
ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸਰਫ Jesus ਬਣ ਵਿਆ। ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜੀਸੂ, ਯੇਸੂ ਅਤੇ ਈਸਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁ ਾਦਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਯਹੋਸੁਆ/ਜੀਸਸ ਆਫ ਨਾਸਰਥ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਤਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸੇ ਨਾਮ ਾਲੇ ਹੋਰਾਾਂ ਲਈ ਲੋ ਸੁਆ ਨਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ. ਿੈਬਰੀਏਲ ਦੂ ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਮਵਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੀਤਾ ਵਜਸਨੇ ਮਵਰਯਮ ਨਾਲ ਵ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਿੈਬਰੀਏਲ ਨੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਯੇਸੂਆ ਜੋਸੂਆ/ਵਯਸੂ) ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰਿੱਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ੇਿਾ।
ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਈ ਸੀ. ਵਯਸੂ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
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ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂ ੰ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਵ ਿੱਚ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ: ਮੈਵਥਊ, ਮਰਕੁ ਸ, ਲੂ ਕਾ ਅਤੇ ਜੌਨ। ਨ ੇਂ ਨੇ ਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵਹਿੱਸਾ ਉਸ ਅਦਭੁ ਤ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਦੇ ਰਹਿੱਸ ਅਤੇ
ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕਸਨੇ ਕੀ, ਕਦੋਂ, ਵਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਵਲਵਖਆ, ਬਾਰੇ ਵਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਾਲੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰ ਾਇਤੀ ਵ ਆਵਖਆ ਾਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਸੰਤੁਸਟ ਹਾਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਵਤਹਾਸ ਦੁ ਆਰਾ
ਰਤੇ ਿਏ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਦੀ ਵ ਲਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੰਦਿੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਰਵਹਮੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਪੁਨਰਉਥਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਦੀ ੀ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਪੜ੍ ਦੇ ਹੋਏ ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਦੀ ੀ ਵਪਆਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਬਾਈਬਲ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਹੂਰ ਹ ਾਲਾ ਸਾਮਲ ਹੈ:
ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਇੰਨਾ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਕ ਕੋਈ ੀ
ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਕਉਂਜਕ ਿਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਿਣੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਾਰ ਜਵਿੱ ਿ ਜਨੂੰਜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਿਰ ਇਿ ਿੈ ਉਸ
ਿੁਆਰਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ
ਉਹ ਵਪਆਰ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅਰਬਾਾਂ ਜੀ ਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਿੂੜ੍ਾ ਅਤੇ ਸਦੀ ੀ ਵਰਸਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਤੂੰ ਨ ਭੌਜਤਕ ਅਲੂੰਕਾਰਾਂ ਿੀ ਜਤਿਏਕ ਮੈਨੂੰ ਿਮੇਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਮੇਸੁਰ ਿੀ ਮੌਿਿਗੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਿੇਤ,
ਅਤੇ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਜਿਣ ਜਵਿੱ ਿ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਿੈ:
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(1) ਰੋਸਨੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਹੈ. ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੂਰਜ ਹਮੇਸਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁ ਵਕਆ ਹੋ ।ੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਰੌਸਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਾਂ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ੀ ਹਨੇ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵ ਚ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
(2) ਖੂਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵ ਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਿਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਲਾਰਮ ਰਿੀਆਾਂ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਸਾਡੇ ਿੜਕਦੇ ਵਦਲ ਨੂ ੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀਆਾਂ। ਵਯਸੂ ਦਾ
ਲਹੂ ਹਮੇਸਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
(3) ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਵਬਨਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਡੂ ੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਸੁਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜਾਾਂ
ਤਾਜ਼ੀ ਹ ਾ ਾਾਂਿ, ਉਹ ਸਾਨੂ ੰ ਸੁਿੱਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵ ਿੱਚ ਜੀ ਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਦੀ ੀ, ਵਪਆਰ ਭਵਰਆ ਵਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ
ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਸਰਤ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁ ਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਭਾ ੇਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਕੰਨੀ ੀ ਦੂ ਰ ਭਟਕ ਿਏ ਹਾਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਭਟਕਣ ਾਲੇ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਲਈ ਸਭ
ਤੋਂ ਿੱਿ ਸੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਸੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਜਾਾਂ ਿਿੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ ਾਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਾਂ। ਵਜੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂ ੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, "ਰਿੱਬ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।"
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ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕੁ ਝ ਵ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਬਿੱਸ ਉਸਨੂ ੰ ਉਹ ਵ ਚਾਰ ਵਦਓ. ਉਹ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁ ਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਾਂ.
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂ ੰ ਅਣਵਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੁ ਆਰਾ
ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਪਰਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਸਦੀ ੀ ਹਨੇ ਰੇ ਵ ਿੱਚ ਵਨੰਦਦੇ ਹਾਾਂ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਨੂ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂ ੰ ਜੀ ਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ। ਇਹ ਸਾਨੂ ੰ ਨ ਾਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਿਏ ਹਾਾਂ।
ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਿਰਮਾਂ ਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਲੋ ਟ ਇਲੀਅਟ ਿੁਆਰਾ ਿਿਜਸਿੱ ਿ
ਭਿਨ ਜਵਿੱ ਿ ਿਿਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ, 'ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਿਾਂ' ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਿ ਇਿ ਅਨੁਕਜਲਤ ਆਇਤਾਂ ਸਾਮਲ ਿਨ:
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਿਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ
ਿਰ ਇਿ ਜਕ ਤੁਿਾਡਾ ਲਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਾ
ਸਿੱ ਿਾ ਜਿੂੰ ਿੇ ਿੋ, ਿੇ ਿਰਮੇਸੁਰ ਿੇ ਲੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਿਾ ਿਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਿਾ ਿਾਂ.
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਿਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗਜੜਆਂ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਕ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਡਰ ਿੇ ਅੂੰ ਿਰ, ਜਬਨਾਂ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਾਂ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂ ੰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਯਸੂ ਲਈ ਇਿੱਕ
ਵਸਰਲੇ ਖ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਸ ਿੀਤ ਵ ਿੱਚ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਇਿੱਕ ਵ ਸਾਲ ਵ ਸਾ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਲਿੱਖਾਾਂ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰਾ
ਛੋਟਾ ਯੋਿਦਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਮਦਦਿਾਰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇਿਾ। ਮੈਂ ਨ ੇਂ ਸੰਸੋਵਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਹ ਾਲਾ
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ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁ ਟਨੋ ਟ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜਣ
ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ, ਬੇਸਿੱਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੁਣ 700 ਤੋਂ ਿੱਿ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਰੇਵਰਤ ਇੰਜੀਲ ਹਨ
ਅਤੇ ਹੋਰ 3,500 ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਲ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ ੋ ਅਤੇ ਜ ਾਬ
ਵਦਓ।
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1  ۔ਜਨਮ ਅਿੇ ਲੜਕਾਪ੍ਨ
Birth and Boyhood

ਇਹ ਸੁਰੂ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਵਕਉਂਵਕ "ਆਦ ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ੰ
ਬਣਾਇਆ।"
ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਿਾ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ.
ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੰਨਾ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸਨੂ ੰ ਪੜ੍ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿੂੜ੍ਾ, ਬੇਅੰਤ ਵਪਆਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਅਦਭੁ ਤ ਵਮਲਾਪ ਦੁ ਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ
ਿੱਸਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ ਰਿ (ਬਹੁ ਚਨ) ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਵ ਰਾਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਭੌਵਤਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵ ਸਾਲ, ਸਦੀ ੀ ਮਵਹਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁ ਤ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਜਾਾਂ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ
ਿਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਿਏ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭੇਡਾਾਂ ਾਾਂਿ, ਭਟਕ ਿਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਤੁ ਰ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਿੱਤਰ, ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿੱਖ ਵਦਿੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਪਆਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ
ਇਸਨੂ ੰ ਪੜ੍ ਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁਰੂ ਵ ਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਿੂੜ੍ੇ, ਬੇਸਰਮ ਵਰਸਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਵਣਆ। ਵਫਰ,
ਸਾਡੇ ਾਾਂਿ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਝੂ ਠ 'ਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਫਰਦੌਸ ਨੂ ੰ ਿੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਿਏ. ਪਰ
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ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਜੇ ੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸੀਸ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਵਖਆ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਜਉਣਾ ਚੁਵਣਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਵਸਰਫ ਕੁ ਝ ਕੁ ਨੇ ਕੀਤਾ.
ਨੂ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਮੰਵਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੱਡੀ
ਹੜ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਰਿੱਬ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੁਿੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਿੱਡੀ ਵਕਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ - ਸੁਿੱਕੀ ਿੋਦੀ ਵ ਿੱਚ ੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਰੰਿੀ ਪੀਂਘ ਨੂ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਵਚੰਨ੍ ਬਣ ਿਈ।
ਅਬਰਾਮ, ਪਿੱਛਮੀ ਏਸੀਆ ਵ ਚ, ਅਰਬੀ ਪਰਾਇਦੀਪ (ਹੁਣ ਇਰਾਕ) ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵ ਚ, ਵ ਆਪਕ ਉਪਜਾਊ
ਟਾਈਵਿਰਸ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਘਾਟੀਆਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਮੀਰ ਸੇਖ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਮੰਨਦਾ
ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ (ਰਿੱਬ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਹੁਣ
ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਕੁ ਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁੰਨਤ
ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਨੇ ਮ ਦਾ ਵਚੰਨ੍ ਬਣ ਿਈ ਵਜਸ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ।
ਅਬਰਾਿਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਉੱਤਰਾਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਿਾ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿੇਸ ਜਵਿ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਿੱ ਜਲਆ
ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ. 1981-82 ਵ ਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੰਿ ਡੇਵ ਡ ਨੇ
ਲਿਭਿ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਿੱਕ
ਆਦਮੀ ਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।' ਇਹ ਡੇਵ ਡ ਰਿੇ ਨੁ ਕਸਦਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਵਕਰਪਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਦਭੁ ਤ ਤਸ ੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ੰਸਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ,
ਯਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤਿੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਵਯਸੂ ਮਵਰਯਮ ਦੁ ਆਰਾ ਡੇਵ ਡ ਤੋਂ
ਉਤਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਵਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ ੀ ਡੇਵ ਡ ਦੇ ਸਾਹੀ ੰਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ੰਸਜ ਸੀ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਵਤਹਾਸ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸੀਸ ਵਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ
ਿਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਾਾਂਿ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਕ ਰਿੱਬ ਦੇ ਰਾਹ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ
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ਰਾਜ 722 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤਿੱਕ ਅਿੱਸੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਦਿੱਖਣੀ ਰਾਜ 597 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ
ਬਾਬਲ ਤਿੱਕ ਸੀ। ਵਫਰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਨੇ 538 ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵ ਚ ਕੈਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ। ਬੇਬੀਲੋ ਨ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਵਹਰਾਾਂ ਵ ਚ ਗੁਲਾਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਵਲਆ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋ ਕ
ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵ ਚ ਾਪਸ ਪਰਤ ਿਏ, ਵਫਰ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਸਤਰ ਰਿੀ
ਸਾਮੀ ਭਾਸਾ ਸੀ। ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 586 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ 516 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤਿੱਕ 70 ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਖੰਡਰ
ਵਪਆ ਵਰਹਾ।
ਾਪਸ ਪਰਤਣ ਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਹੂਦੀ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲਿੱਿਾ, ਇਹ ਸਬਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਲਆ
ਵਿਆ ਸੀ। ਅਲੈ ਿਜ਼ੈਂਡਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਾਂ ਵਜਿੱਤਾਾਂ ਨੇ ਲਿਭਿ 333 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵ ਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ
ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਮੈਕੇਬੀਆਈ ਵ ਦਰੋਹ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਵਦਿੱਤਾ।165 ਈਸਾ ਪੂਰ
ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੇ 134 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਿੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ੀ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 63 ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਕੂ ਭਰਾ ਾਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਨੂ ੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵ ਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਸਮੇਤ 12,000 ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਨੇ ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਾਂਤ ਯਹੂਦੀਆ 'ਤੇ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਵਜਸਦਾ ਨਾਮ ੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਵਪਛਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿੱਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਯਾਦਾਾਂ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵ ਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਿਈਆਾਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛੁ ਡਾਉਣ
ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਟੜਪੰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰੋਮਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਾਲੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਮ ਨੇ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਵਲਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ
ਟੰਵਿਆ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਈਸ ੀ 6 ਵ ਚ ਿੈਲੀਲੀਅਨ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਵ ਚ ਇਕ ਬਿਾ ਤ ਵ ਚ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ
ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਿੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਸਤੇਿਾਰ ਿੁਰਾਣੇ ਿਾਿਕ ਜ਼ਕਰਿਾਿ ਅਤੇ ਉਸਿੀ ਿਤਨੀ ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਿਰਸਲਮ ਿੇ
ਨੇੜੇ ਰਜਿੂੰ ਿੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਿਾਿ ਆਿਣੇ ਰੋਸਟਰ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਮੂੰ ਿਰ ਜਵਿੱ ਿ ਿਿ ਿੜਹਾਉਂਿੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਜਿਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਜਗਆ ਸੀ ਿਿੋਂ ਗੈਬਰੀਏਲ ਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਿਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਿ
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ਇਿੱਕ ਪੁਿੱਤਰ ਹੋ ੇਿਾ ਵਜਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ
'ਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਸੀ।
ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ, ਿੈਬਰੀਏਲ ਦੁ ਬਾਰਾ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੀਆਾਂ
ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਵਰਯਮ ਕੋਲ। ਉਸਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਮਵਰਯਮ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਿਰਭ ਤੀ
ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਯੇਸੂਆ (ਜੋਸੁਆ/ਵਯਸੂ) ਵਕਹਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰਿੱਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ' ਜਾਾਂ 'ਰਿੱਬ
ਮੁਕਤੀ ਹੈ।'
ਮੈਰੀ ਦੀ ਿਰਭ ਅ ਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਿੱਵਸਆ ਖੜ੍ ੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਜੋਸਫ। ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਆਦਮੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਚੁਿੱਪਚਾਪ ਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਵਰਯਮ ਿਰਭ ਤੀ ਸੀ, ਇਸ
ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਿੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵ ਿੱਚ ਦਖਲ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਰਭ ਅ ਸਥਾ ਬਾਰੇ
ਦਿੱਵਸਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਮਵਰਯਮ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੇਸੂਆ (ਯਹੋਸੁਆ/ਵਯਸੂ) ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ੇਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ੇਿਾ। ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਇਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ:
' ੇਖ,ੋ ਕੁ ਆਰੀ ਿਰਭ ਤੀ ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਦੇ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੁਏਲ ਰਿੱਖਣਿੇ'
ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਰਿੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।' (ਮਿੱਤੀ 1:23; ਯਸਾਯਾਹ 9:6)
ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਪਵ ਿੱਤਰ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਾਰਨਾ ਦੁ ਆਰਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲ ਿਈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ
ਉਤਸਾਵਹਤ, ਮੈਰੀ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ ਐਵਲਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂ ੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਦਿੱਖਣ ਵ ਚ
ਲਿਭਿ 100 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ (64 ਮੀਲ) ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਿੱਢੀ ਐਵਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਮਵਰਯਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਜੌਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤੀ। ਜੌਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤਿੱਕ (ਜਦੋਂ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ) ਮਵਰਯਮ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਐਵਲਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿੂੰਿੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿੈਬਰੀਏਲ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਯੂਹੰਨਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵ ਚ
ਿੱ , ਪਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਘੋਸਣਾ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਾਂ, ਅਲੌ ਵਕਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਖਵਸਸ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਕੁ ਿੱਖਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਿਈਆਾਂ।
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ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਪਛਲੇ ਇਵਤਹਾਸ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ
ਆਉਣ ਿੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸ ਨੂ ੰ ਤਾਰਦੇ ਹਾਾਂ
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ਉਸਦਾ ਜਨਮ
His Birth
ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ ਲੂ ਕਾ ਸਾਨੂ ੰ ਜਨਮ ਦਾ ੇਰ ਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆਾਂ (ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਵਣਆ ਸੀ) ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਪਆ। ਯੂਸੁਫ, ਰਾਜਾ ਡੇਵ ਡ ਦੇ
ੰਸ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਡੇਵ ਡ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸਵਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਜਾਣਾ ਵਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਿਰਭ ਤੀ ਮਵਰਯਮ ਨੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਵਫਰ
ਦਿੱਖਣ ਿੱਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਾਰ ਲੌ ਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਥਲਹਮ ਤਿੱਕ, ਜੋ ਵਕ ਯਰੂਸਲਮ ਤੋਂ 12 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ (8 ਮੀਲ)
ਦਿੱਖਣ ਵ ਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੱਵਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਿੱਜ ਬੈਥਲਹਮ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਆਿੁਵਨਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਵਹਰ ਦੇ ਦਿੱਖਣੀ
ਉਪਨਿਰ ਾਾਂਿ ਹੈ।
ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਜਨਿਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਭਿ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਈਸ ੀ 525 ਵ ਿੱਚ ਡਾਇਓਨੀਸੀਅਸ ਐਕਸੀਿੁਅਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਭਕਸੂ ਨੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ BC
ਨਾਲ AD ਪਰਣਾਲੀ (ਐਨੋ ਡੋਵਮਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਵ ਿੱਚ 'ਪਰਭੂ ਦੇ ਸਾਲ' ਲਈ) ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਿੁਵਨਕ ਿਣਨਾ ਵ ਿੱਚ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਭਿ 4 ਜਾਾਂ 6 ਈਸਾ ਪੂਰ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸਨ
ਵ ਕਲਪਕ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਸੀਈ, ਅਤੇ 'ਵਬਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਬੀਸੀਈ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਯੁਿੱਿ ਲੇ ਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਭੀੜ-ਭੜਿੱਕੇ ਾਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਵ ਿੱਚ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਜੋਸਫ
ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਨੇ ਇਿੱਕ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਾਲੇ ਡਿੱਬੇ, ਇਿੱਕ ਖੁਰਲੀ ਵ ਿੱਚ
ਆਰਾਮ ਵਦਿੱਤਾ। ਆਿੁਵਨਕ ਅਨੁ ਾਦ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨੋ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਰੀ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਵਦਿੱਤਾ। "ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕਿੱਪੜੇ ਵ ਿੱਚ ਲਪੇਵਟਆ ਅਤੇ ਇਿੱਕ
ਖੁਰਲੀ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਵਖਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਸੀ।" 'ਸਰਾਏ' ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ
ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1611 ਦੇ ਵਕੰਿ ਜੇਮਜ਼ ਰਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਤੋਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਵ ਚ ਚਰ ਾਵਹਆਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਕਿੱਟੀ ਸੀ! ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ
ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਵ ਲਿੱਖਣ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖੁਰਲੀ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਵਨਰਦੇਸਤ ਕੀਤਾ. ਦੂ ਤ ਨੇ
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ਇਿੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਵਹਰ ਵ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਦੂ ਤ ੀ ਪਰਿਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਚਰ ਾਵਹਆਾਂ ਨੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਤਬੇਲੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦਿੱਸਣ ਲਿੱਿੇ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ੇਖੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਲੀਆਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਦਾਿ ਲੇ ਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਦੇ ਇਿੱਜੜਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਰ ਾਹੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਲਈ ਇਿੱਕ
ਵਸਰਲੇ ਖ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਚਰ ਾਵਹਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਵ ਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨੌ ਜ ਾਨ ਡੇਵ ਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂ ੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿੱਡੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਯੂਸੁਫ ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸਵਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਵ ਿੱਚ ਰਹੇ।
ਤਰਖਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ ਵਕ, ਲਿਭਿ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋਤਸੀ, ਬੈਥਲਹਮ
ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਸਾਿਾਰਨ ਤਾਰੇ ਨੂ ੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ
ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਈ, ਨ ੇਂ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਿਾਨੀ, ਯਰੂਸਲਮ ਿਏ. ਉਸ ਨੇ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ
ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬੈਥਲਹਮ ਤੋਂ ਹੋ ੇਿਾ। ਵ ਦ ਾਨ ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਾਂ ਮਸੀਹਾ ਸੰਬੰਿੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਸਨ, ਜੋ ਵਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ (ਦੋ ੇਂ ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਮਸੀਹਾ ਬਾਰੇ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ), 722
ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਵ ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਅਿੱਸੂਰ ਵ ਚ ਵਡਿੱਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਵਲਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਖਣਿੇ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸਦੀ ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ 4:1-5 ਅਤੇ 5:1-5 (ਅਵਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ 1551 ਤੋਂ ਿਰੀਕ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਅਨੁ ਾਦਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜੋਵੜਆ ਵਿਆ ਸੀ)। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਮਲ ਸੀ:
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ਪਰ ਬੈਤਲਹਮ ਅਫਰਾਬਾਹ, ਤੂ ੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਿਰ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਪਵਰ ਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਿਲੀਆਾਂ ਤੇ
ਵਿਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ "ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਾਕਮ" ਤੇਰੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਨਕਲੇ ਿਾ। ਉਸਦੀਆਾਂ ਸੁਰੂਆਤਾਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ, ਪਰਾਚੀਨ ਸਵਮਆਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਤਾਾਂ ਯਹੋ ਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛਿੱਡ ਦੇ ੇਿਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨੂ ੰ ਨਾ ਜਣੇ । ਫੇਰ
ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਾਪਸ ਮੁੜਨਿੇ।
ਯਹੋ ਾਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਵ ਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਸਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੇਡਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਸਾਾਂਤੀ ਵ ਿੱਚ
ਸਣਿੇ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਸ ੇਲੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾ ਿਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੇਿੀ।
ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਾਾਂਤੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਅਿੱਸੂਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਆ ੇਿੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਧ੍ਿ ਜਾ ੇਿੀ।
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਤ ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਅਿੱਠ ਆਿੂ ਚੁਨਣਿੇ।
(ਿਵਨਾਿ 5:2-5)
ਇਿੱ ਕ ਮਿਾਨ ਡੇਜਵਜਡਕ ਰਾਿੇ ਬਾਰੇ ਇਸਿੀ ਿਰਤੀ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਿਜਿਲਾਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਿੋਰ ਮਸਿਰ ਮਸੀਿੀ
ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
ਇਹ ਿਿੱਲਾਾਂ ਉਦੋਂ ਾਪਰਨਿੀਆਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ੇਿਾ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ੇਿਾ। ਇਹ
ਪੁਿੱਤਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜਾਂਮਾ ਲ ੇਿਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ੇਿਾ, "ਅਦਭੁ ਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸੁਰ, ਉਹ ਵਪਤਾ ਵਜਹੜਾ ਸਦਾ ਵਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਵਹਜ਼ਾਦਾ।"
ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਿਦੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਨਆਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਿਾ। ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋ ਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਤੀਬਰ ਵਪਆਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਬਰ ਵਪਆਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰ ਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇਿਾ।
(ਿਸਈਆਿ 9:6-7)
ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ ਆਦਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਦਿੱਖਣ ਵ ਿੱਚ, ਬੈਥਲਹਮ ਵ ਿੱਚ ਘਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂ ੰ
ਚਮਕਦਾ ੇਵਖਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮਵਰਯਮ ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਨੂ ੰ ਸੋਨੇ, ਲੁ ਬਾਨ ਅਤੇ ਿੰਿਰਸ
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ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫੇ ਵਦਿੱਤੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਨਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਵਥਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ।
ਇਿੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਕ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂ ੰ ਾਪਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬ ਿੱਲ ਇਿੱਕ ਹੋਰ
ਰਸਤਾ ਵਲਆ।
ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂ ੰ ਸੁਪਨੇ ਵ ਿੱਚ ਦੁ ਬਾਰਾ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂ ੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਨੀ ਵਦਿੱਤੀ। ਦੂ ਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂ ੰ ਵਮਸਰ ਨੂ ੰ ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਸਨੂ ੰ ਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਚਲੇ ਿਏ।
ਮੈਵਥਊ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ੇਂ ਆਪਣੇ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵ ਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਦੇ ਮੁੰਵਡਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ।
ਹੇਰੋਡ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤੰਨ ਪੁਿੱਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱਕ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਸਨ ਨੂ ੰ ਿਮਕੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ੀ
ਵ ਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਸੀ।
ਯਹੂਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ ਫਲੇ ੀਅਸ ਜੋਸੀਫਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਜ ਾਨੀ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਫਲ
ਵਨਰਮਾਤਾ ਦਿੱਵਸਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 36 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪਾਿਲ ਅਤੇ ਬੇਰਵਹਮ ਬਣ
ਵਿਆ। ਉਸਨੇ 516 ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੁਲਾਮ ਾਪਸ ਆਉਣ ਦੁ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਏ ਦੂ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਤੇ ਵ ਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂ ੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਵਹਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵ ਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਸਰੇ 'ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਆ ਵਕਲ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਲੇ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂ ੰ
ਦੁ ਿੱਿਣਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਵਹਲ ਵਕਵਲ੍ ਆਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਇਿੱਕ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂ ਜਾ ਵਮਰਤ ਸਾਿਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਮਸਦਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸੀ, 70 ਈਸ ੀ ਦੇ ਰੋਮੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਿ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ,
ਇਿੱਕ ਇਦੁ ਮੀਅਨ ਵਪਤਾ ਤੋਂ, ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜੋਂ ਉਭਾਵਰਆ ਵਿਆ, ਰੋਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਨਯਮ
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ਿਰਸਲਮ ਜਵਿੱ ਿ ਿੇਰੋਿੇਸ ਿੇ ਮੂੰ ਿਰ ਿਾ ਮਾਡਲ

ਉਸਦਾ ਬਚਪ੍ਨ
His Boyhood
ਉਹ ਜ ਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਵਿਆ, ਲਿਭਿ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਵਮਸਰ ਨੂ ੰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਦੇ ਿੁਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਵਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਮਸਰ ਵ ਿੱਚ ਕਾਇਰੋ ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਯਹੂਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ
ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਬਹੁ-ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸਾਈ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਰਹੇ।
ਵਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵ ਚ ਇਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਾਪਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ ਰ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸੁਪਨੇ ਵ ਿੱਚ ਚੇਤਾ ਨੀ ਵਦਿੱਤੀ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਯਹੂਵਦਯਾ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਵਜਿੱਥੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਆਰਕੇਲਾਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਨਾਸਰਤ ਾਪਸ ਪਰਵਤਆ।
ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਮਸਹੂਰ ਹੋ ਵਿਆ। ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਵਬਲਡਰ, ਕਾਰੀਿਰ, ਪਿੱਥਰ
ਵਮਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਿਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜੋਂ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ (ਜੋਸੂਆ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼
(ਯੂਨਾਨੀ ਵ ਿੱਚ ਜੈਕਬ), ਜੋਸਫ, ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ (ਜਾਾਂ ਜੂਡ) ਪਵਰ ਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸਿੱਖਣਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ
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ਭੈਣਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਿੇ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿੱਡਾ ਭਰਾ ਵਯਸੂ ਾਾਂਿ ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਾਲਾ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂ ੰ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਬਾਲਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਵਰਯਮ
ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੀ ਸੰਿਤ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇਮਜ਼ (ਜੈਕਬ) ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
(ਜੂਡ) ਨੇ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਿਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵ ਹਾਰਕ, ਪੇਸਟੋਰਲ ਵਚਿੱਠੀਆਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ, ਜੋ
ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਾਂ ਬਾਈਬਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਿਾਲੂ ਯਹੂਦੀ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਅਕਤੂ ਬਰ ਵ ਿੱਚ
ਟੈਬਰਨੈ ਕਲਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵਤੰਨ ਪਰਮੁਿੱਖ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ, ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਯਸੂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਵ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਵ ਚ ਾਿੂ ਵਦਨ ਵਬਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਸਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ। ਵ ਦ ਾਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਵਹ ਿਏ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ ਾਲ।
12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਹੁਣ ਾਾਂਿ, ਆਪਣੇ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਿੱਡੇ ਅੰਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਤੌਰਾਤ (ਮੂਸਾ ਦੀਆਾਂ ਪੰਜ
ਵਕਤਾਬਾਾਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਬੀ ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਵਿਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸ ਾਲ ਪੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਕ ਵਯਸੂ
ਮੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਚਰਚਾ ਾਾਂ ਵ ਚ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਾਿੂ ਵਰਹਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ 'ਮਾਵਪਆਾਂ' ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ
ਵਕਿੱਥੇ ਹੋ ੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸ ਰਿੀ ਵਪਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਪਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਈ ਜਦੋਂ ਮਵਰਯਮ ਨੇ
ਵਕਹਾ: “ ੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵਚੰਤਾ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਿੱਭ ਰਹੇ ਸੀ।”
ਇਿੱਕ ਸੁਿੱਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਦਆਲੂ ਲੜਕਾ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮਤ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਾਸਤਰ
ਵ ਿੱਚ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਪਆਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂ ੰ ਲਿਾਤਾਰ ਿਲੇ ਲਿਾਇਆ। ਇਿੱਕ
ਵਕਸੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਸ ਰਿੀ ਵਪਤਾ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਦਾਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਮਾਵਪਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਰਹਾ।
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ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜਸਨਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਸਰ ਵ ਿੱਚ
ਿੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਭਰੀ ਦਇਆ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ
ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਿੱਲ ੀ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂ ਚ
12 ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋ ਾਹ ਨੇ ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂ ੰ ਆਵਖਆ ਵਕ।
ਏਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ੇਿਾ ਅਰ ਏਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਹੇ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਵਹਲਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂ ੰ ਏਹ ਬੋਲੋ ਵਕ ਏਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ੀਂ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਪਤਰ ਾਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਪਿੱਛੇ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਲੇ ਲਾ ਲ ੇ।
ਅਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਿੱਬਰ ਇਿੱਕ ਲੇ ਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿ ਾਾਂਢੀ ਵਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ
ਪਰਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲ ੇ ਅਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੇ ਲੇ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਠਵਹਰਾਇਓ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਲੇ ਲਾ ਬਿੱਜ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਅਰ ਇਿੱਕ ਰਹੇ ਦਾ ਨਰ ਹੋ ।ੇ ਤੁ ਸੀਂ ਭੇਡਾਾਂ ਯਾ ਬਿੱਕਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਲਓ।
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਏਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਿ ੀਂ ਤੀਕ ਰਿੱਖ ਛਿੱਡਣਾ ਅਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡ ਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਾਮ ਨੂ ੰ ਉਸ
ਨੂ ੰ ਕਿੱਟੇ।
ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਵਜਿੱਥੇ ਓਹ ਖਾਣਿੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ।
ਫੇਰ ਓਹ ਸਾਮ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਿੱਿ ਨਾਲ ਭੁ ੰਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲੇ ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ।
ਉਸ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕਿੱਚਾ ਅਥ ਾ ਪਾਣੀ ਵ ਿੱਚ ਵਰੰਵਨ੍ ਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਸਿੋਂ ਅਿੱਿ ਨਾਲ ਭੁ ੰਵਨਆ ਹੋਇਆ ਵਸਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਆਾਂਦਰਾਾਂ ਸਣੇ ।
ਅਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸ ੇਰ ਤੀਕ ਉਹ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿੱਵਖਓ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ ੇਰ ਤੀਕ ਕੁ ਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਿੱਿ
ਵ ਿੱਚ ਸਾੜ ਵਦਓ।
ਅਤੇ ਤੁ ਸਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਐਉਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਿੱਕ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਿੱਤੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ
ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਵਕਉਂਵਕ ਏਹ ਯਹੋ ਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਾਂਿਾ ਅਰ ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪਲੋ ਠੇ ਭਾ ੇਂ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਭਾ ੇਂ ਡੰਿਰ ਦਾ ਮਾਰ ਸੁਿੱਟਾਾਂਿਾ
ਅਰ ਵਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਤਆਾਂ ਦਾ ਵਨਆਉਂ ਕਰਾਾਂਿਾ। ਮੈਂ ਯਹੋ ਾਹ ਹਾਾਂ।
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ਅਰ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋ ੋਿੇ ਵਨਸਾਨ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂ ੰ ੇਖਾਾਂਿਾ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ
ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ ਾਾਂਿਾ ਅਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬ ਾ ਜਦ ਮੈਂ ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂ ੰ ਮਾਰਾਾਂਿਾ ਨਾ ਪ ੇਿੀ ਵਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇ।
(ਖ਼ਰੋਿ 12:1-13)
14 ਨੀਸਾਨ ਦੀ ਦੁ ਪਵਹਰ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ ਬੇਦਾਿ ਲੇ ਲਾ ਉਸੇ ਸਾਮ 15 ਨੀਸਾਨ ਨੂ ੰ ਪਸਾਹ ਜਾਾਂ ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ ਵ ਿੱਚ
ਖਾਿਾ ਜਾ ੇਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਨ ਾਾਂ ਵਦਨ ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਦਨ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ
ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ ਸੀ ਵਜਸਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਖਾਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਾਸਓ ਰ, ਇਿੱਕ ਬਸੰਤ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਰਨਲ ਈਕਨੌ ਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂ ੰ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ
ਿੋਵਲਸਫਾਇਰ ਵ ਿੱਚ 20 ਜਾਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭੂ ਮਿੱਿ ਸਮਰੂਪ ਵਡਿੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਜਾ ਰਹੇ
ਭੂ ਮਿੱਿ ਰੇਖਾ ਨੂ ੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਨੀਸਾਨ ਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਵਤਉਹਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂ ੰ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 21 ਨੀਸਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਚ) ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਖਮੀਰ, ਭਾ ੇਂ ਰੋਟੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਮਸਰਣ ਵ ਿੱਚ, ਰਵਜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਰਫ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵ ਚ ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਦੁ ਿੱਖ ਅਤੇ ਕੂ ਚ ਵ ਚ ਵਮਸਰ ਛਿੱਡਣ ੇਲੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੀ।

56

ਵਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਹੜੇ ਪਸਾਹ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਵਤੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ ਾਨੀ ਅਤੇ ਜ ਾਨੀ ਵ ਚ, ਵਯਸੂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਤੰਨ ਾਰ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂਵਕ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਨਾਉਣ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਿਾਲੂ ਆਦਮੀਆਾਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂ ੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਅਤੇ ੇਰ ੇ ਵਦਿੱਤੇ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਹਬਾਰ 23 ਵ ਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵ ਿੱਚ
ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
1 ਿਸਾਿ (ਿੇਸਾਿ) - ਨੀਸਾਨ 14-15 (ਮਾਰਿ/ਅਿਿੈਲ)
2 ਬੇ ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ (ਿਗ ਿਮੋਟਜ਼ੀ) - ਨੀਸਾਨ 15-22
3 ਿਜਿਲੇ ਫਲ (ਿੋਮ ਿਬੀਕੁਜਰਮ) - ਨੀਸਾਨ 16-17
4 ਿੇਂਟੇਕੋਸਟ (ਸਾਵਤ) - ਜਸਵਾਨ 6-7 (ਮਈ/ਿਨ)
5 ਤੁਰਹੀਆਂ (ਿੋਮ ਤੇਰਿ) - ਜਤਸਰੀ 1 (ਸਤੂੰ ਬਰ/ਅਕਤਬਰ)
6 ਿਿਾਸਜਿਤ (ਿੋਮ ਜਕਿੁਰ) - ਜਤਸਰੀ 10
7 ਤੂੰ ਬ (ਸੁਕੋਟ) - ਜਤਸਰੀ 15-22
1 ۔ਪ੍ਸਾਹ. ਵਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਪਵਹਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਨੀਸਾਨ 14) ਦੇ 14 ੇਂ ਵਦਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਿ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂ ਤ ਨੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਦਰ ਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਕ ੇਂ ਘਰਾਾਂ ਨੂ ੰ 'ਪਾਰ ਕੀਤਾ'। ਪੋਸਟ ਅਤੇ lintel. ਵਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਹੈ।
2 ۔ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ. ਇਹ ਵਤਉਹਾਰ ਅਿਲੇ ਵਦਨ (ਨੀਸਾਨ 15) ਨੂ ੰ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਚਿੱਵਲਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਹਫਤੇ ਤਿੱਕ ਵਸਰਫ ਖਮੀਰ ਜਾਾਂ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਿਾ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਰਵਹਤ, ਵਨਰਦੋਸ ਅਤੇ ਸੁਿੱਿ ਰਵਹੰਦਾ
ਸੀ.
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3 ۔ਪ੍ਯਹਲੇ ਫਲ. ਸਬਤ ਦੇ ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਮਨਾਏ ਿਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀਆਾਂ ਅਿੇਤੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਭੂ ਅਿੱਿੇ
ਸੀਵਸਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲਵਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨੀਸਾਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂ ੰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਵਲਆਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵਦਿੱਤੀ, ਵਫਰ
ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ 15 ਨੂ ੰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਉਸ ਵਦਨ ਜੀ ਉੱਵਠਆ, ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਫਲ।
4 ۔ਪ੍ੰ ਿੇਕੁਸਿ. ਸਿੱਤ ੇਂ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤ ਾਰ ਨੂ ੰ (ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ 50 ਵਦਨ ਬਾਅਦ) ਉਹ ਿਰਮੀਆਾਂ ਦੀ ਾਢੀ
ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਮੀਰ/ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਮੀਟ ਦੀਆਾਂ ਭੇਟਾਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਟੀਆਾਂ ਚੜ੍ ਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਦਨ
ਵਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਿਝੜ ਦੇ ਯਿਉਹਾਰ
5 ۔ਿੁਰੀਹ ਆਂ. ਸਿੱਤ ੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ (ਵਤਸਰੀ 1) ਨੂ ੰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਵਸੰਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁ ਰ੍ੀ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂ ਰਾਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਤੁ ਰ੍ੀ ਿੱਜੇਿੀ, ਮੁਰਵਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਭਾਵਰਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾ ਾਾਂਿ।ੇ (1 ਕੁ ਵਰੰਥੀਆਾਂ 15:52)
6 ۔ਪ੍ਰਾਸਯਚਿ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਵਦਨ ਸਿੱਤ ੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ੇਂ ਵਦਨ ਵਡਿੱਿੇ। ਰਤ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਾਂ ਦਾ
ਵਦਨ, ਇਹ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਪਵ ਿੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਵ ਿੱਚ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸੁਨਵਹਰੀ ਰਵਹਮ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਵਛੜਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫਰ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ।
ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ. ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱਕਰੀ ਨੂ ੰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂ ੰ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵ ਿੱਚ, ਪਰਤੀਕ ਰੂਪ
ਵ ਿੱਚ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਲੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਿੱਕਰਾ ਸਬਦ
ਵਮਵਲਆ। ਵਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰਾਸਵਚਤ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7 ۔ਿੰ ਬੂ. ਸਿੱਤ ੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15 ੇਂ ਵਦਨ ਬੂਥਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹਫਤਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਉਜਾੜ ਵ ਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ
ਅਿ ਾਈ ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਿੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬਿੱਦਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਅਿੱਿ ਦੇ ਥੰਮ੍ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ
ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਿ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਯਿਉਹਾਰ
ਦਸੰ ਬਰ ਯਵੱ ਚ ਸਮਰਪ੍ਣ ਦਾ ਯਿਉਹਾਰ (ਹਨੂ ਕਾਹ) 165 ਈਸਾ ਪੂਰ ਵ ਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਸਨ
ਮਨਾਇਆ ਵਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਿ ਮੈਕਾਬੀਅਨ ਬਗਾ ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਿੱਠ ਵਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ
ਬਲਦਾ ਵਰਹਾ। ਵਯਸੂ ਅਿਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵ ਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਵ ਕਲਵਪਕ ਵਤਉਹਾਰ
ਵ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜ ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਲੀਲ ਤੋਂ, ਚੌੜੀ ਜਾਰਡਨ
ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਤੰਨ ਮੁਿੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਲਈ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਦਨ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ, ਅਤੇ ਡੇਵਰਆਾਂ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਵ ਖੇ ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਿੱਿ।
ਉਹ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੇ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਲਣਿੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮਵਰਯਮ ਦੀ ਵਰਸਤੇਦਾਰ
ਐਵਲਜ਼ਾਬੈਥ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਿੱਤਰ ਜੌਨ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਵ ਲਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਵਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂ ੰ ਇਹ
ਅਵਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਯਸੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਦਿੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਨੇ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਭਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਜੌਨ ਨੇ ਵਲਵਖਆ "ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਵਹਮਾ ੇਖੀ ਹੈ ...
ਵਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।" ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਵਦਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਵਿਆ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ,
"ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵਪਤਾ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ ਹੈ." ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਚਿੱਠੀ ਅਿੱਿੇ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਦਾ ਪਰਤੀਵਬੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਪ ਹੈ।”
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਚ ਸਾਡੇ ਵ ਚਕਾਰ ਚਿੱਵਲਆ। ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਿੱਜ ੀ ਉਹੀ ਹੈ।
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2  ۔ਮੰ ਿਰਾਲਾ ਸੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
Ministry Begins
ਵਯਸੂ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵ

ਾਦਿਰਸਤ ਸੀ।

ਉਹ ਹਿੱਵਤਆ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਕੋਵਸਸਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵਿਆ। ਦੋ ਰਾਜੇ, ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱਤਰ, ਉਸਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ
ਆਪਣੇ ਸਵਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਚਿੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਿਿੱਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ। ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਾਰ ਪਿੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ। ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਈ ਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਸਾਵਜ਼ਸ ਰਚੀ।
ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ, ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਵਣਆ।
ਤਣਾਅ ਿ ਵਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉੱਤਰ ਵ ਚ ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਵਪੰਡ ਦੀਆਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਤੋਂ
ਮਸਹੂਰ, ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌ ਜ ਾਨ ਨਬੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਵਕਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਾਚੀਨ ਵਖ਼ਤਾਬ
ਮਸੀਹਾ (ਇਬਰਾਨੀ) ਜਾਾਂ ਮਸੀਹ (ਯੂਨਾਨੀ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਮੀਦ ਸੀ
ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀ ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਵਪਤ
ਕਰੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ, ਜੋਸੀਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਾਾਂਿ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਮਨ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਦਰੋਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ਅਰਥਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਰਦਰਸਨ ਜੋਂ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ
ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ। ਨੌ ਜ ਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਲਾ ਸਮਊਨ ਦ ਜ਼ੀਲੋ ਟ ਸੀ।
ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਤਾ, ਸਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵ ਨਾਸ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵ ਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਹਾਕਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਨਬੀ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਮੈਵਥਊ ਸੀ ਜੋ ਰੋਮ
ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਟੈਕਸ ਸੂਲਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿਿੱਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
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ਪਰਵਸਿੱਿ ਨਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਕਸਤੀਆਾਂ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਛੇਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਵਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕੁ ਝ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤਾ ਦੀ ਵਿਰਫਤਾਰੀ, ਤਸਿੱਦਦ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫਾਾਂਸੀ ਦੀਆਾਂ ਦੁ ਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਾਲੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਵ ਚ ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਇਸ ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌ ਜ ਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਆਿੂਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਿਾਰਵਮਕ
ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋੜ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਵ ਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ੇਸ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਾਂ ਦੇ ਵਮਿੱਤਰ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੂਲਣ ਾਲੇ ਰਿੇ
ਿਿੱਦਾਰ ੀ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਾਪੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਖਤ ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੈਰਾਨ, ਡਰੇ ਅਤੇ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਸਨ।
ਯਹੂਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ ਜੋਸੀਫਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਨੂ ੰ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ।
The Testimonium Flavianum (Flavius Josephus ਦੀ ਿ ਾਹੀ), ਜੋ ਵਕ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੀ
ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬੀਤਣ ਨੂ ੰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਨਾਮ, AD 93-94 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਵਕਤਾਬ 18, ਅਵਿਆਇ 3, ਸੈਕਸਨ
3 ਵ ਿੱਚ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ (ਸਾਇਦ ਸੰਪਾਵਦਤ):
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨੂ ੰ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਉਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ
ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱਵਖਅਕ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਚ ਨੂ ੰ
ਖੁਸੀ ਨਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਜਿੱਤ ਵਲਆ। ਉਹ
ਮਸੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ, ਸਾਡੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਪਰਮੁਿੱਖ ਆਦਮੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ, ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤੀ
ਸੀ, ਉਹ ਵਜਹੜੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੀਜਾ ਵਦਨ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਬੀਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਿੱਲਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਹੋਰ
ਅਚੰਵਭਆਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਦਾ ਿੋਤ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ
ਅਲੋ ਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ.
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ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਵਹਸ ਹੈ ਪਰ ਇਿੱਕ ਕ੍ਰਮ ਅਕਸਰ ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਉਸਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਿੱਚ ਪਵਹਲਾ ਪਸਾਹ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਈਸ ੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਿੱਚ
ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਵ ਦ ਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਬਵਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇ ਕਾਈ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਵ ਿੱਚ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯਹੂਵਦਯਾ
ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵ ਿੱਚ 40 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਭਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤਾ ੇ ਨੂ ੰ ਠੁ ਕਰਾ
ਵਦਿੱਤਾ। ਜਾਰਡਨ ਿੈਲੀਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 210 ਮੀਟਰ (700 ਫੁ ਿੱਟ) ਹੇਠਾਾਂ, 100
ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ (60 ਮੀਲ) ਲਈ 10 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ (6 ਮੀਲ) ਚੌੜੀ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਵਮਰਤ ਸਾਿਰ ਤਿੱਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ
ਤੋਂ 430 ਮੀਟਰ (1400 ਫੁ ਿੱਟ) ਹੇਠਾਾਂ ਿਦਾ ਹੈ। ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀ ਾਾਂ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਵਹਰ ਤੋਂ
ਲਿਭਿ 50km (35 ਮੀਲ) ਦਿੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਦੂ ਰੀ 'ਤੇ ਲਿਭਿ 750m (2,500 ਫੁ ਿੱਟ) ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਵਹਸਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਨਕਸਾ ਵਯਸੂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਤਰਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਪਯੋਿੀ
ਤਸ ੀਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਿਲੀਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਚਕਾਰ 100 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਜਾਾਂ
ਲਿਭਿ 70 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁ ਰਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਤੰਨ ਮੁਿੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਲਈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲੂੰਕ ਨਾਲ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਿਿਕਾਸਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀ
ਇਿਾਜ਼ਤ ਿੈ: https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times।
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ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਯਵੱ ਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਬਾਈਬਲ ਇਯਿਹਾਸ ਆਨਲਾਈਨ
ਮੈਂ ਇਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਜਵਿੱ ਿ ਜਿਸ ਿੇ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿੇ ਆਿਣੇ ਸੂੰ ੇਿ ਿਾ ਿਿਬੂੰਿ ਕਰਿਾ ਿਾਂ:
1 ਿਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਿਣ
2 ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ ਸੁਰ ਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ
3 ਿਜਿਲੀ ਤੋਂ ਿਿੀ ਿਸਾਿ
63

4 ਿਿਾ ਤੋਂ ਤੀਿਾ ਿਸਾਿ
5 ਿੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤਿੱ ਕ ਿਸਾਿ
ਇਹ ਅਵਿਆਇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਤੰਨ ਪਸਾਹ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਰ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਤੰਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਪਵਹਲੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵ ਤ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਇਕ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਚ ਵਤੰਨ ਪਸਾਹ
ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਯਹਲੀ ਿੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਸਾਹ
ਪਵਹਲਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਉਸਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁ ਝ ਚੇਲੇ ਕਾਨਾ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਆਹ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਾਈਨ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ
ਪਵਰ ਾਰ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਮੁਢਲੇ ਚੇਲੇ, ਵਫਰ ਿਲੀਲ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਿਏ, ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦੀ ਵ ਸਾਲ
ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਏ। ਉੱਥੇ, ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲਾ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੋ ੇਂ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾ
ਰਹੇ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਨਕੋਦੇਮਸ ਨੂ ੰ ਵ ਸ ਾਸ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ, ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਾਪਸ
ਪਰਵਤਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਨਸਾਨੀ ਜੋਂ ਬਪਵਤਸਮਾ ੀ ਵਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਵਕ ਉਸਦੀ ਿਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਫਰੀਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਚੰਤਾ ਅਤੇ ਿਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਵਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੁਵਣਆ, ਅਤੇ
ਸਾਮਵਰਯਾ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਲੀਲ ਾਪਸ ਪਰਵਤਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਾਸੀਆਾਂ
ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇ ਕਾਈ ਿਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਿੱਛਮ ਵ ਿੱਚ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਫਰ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਏ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ੀ ਸਾਮਲ ਸਨ।
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ਿਲੀਲ ਵ ਚ ਮੁਿੱਖ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਸਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਲੀਲ
ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੇ ਕਾਈ ਨੂ ੰ ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਿੋਂ ਿੀਜੀ ਪ੍ਸਾਹ
ਦੂ ਸਰਾ ਪਸਾਹ ਜੇਲ੍ ਵ ਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲੇ ਦਾ ਵਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਭੀੜ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ
ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਬਮਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ
ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁ ਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਿੱਲ ਵਪਿੱਛੇ ਹਟ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਤੂ ਫਾਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੁ ਵਰਆ, ਅਤੇ ਚੇਵਲਆਾਂ
ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਕਸਤੀ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਵਿਆ ਜੋ ਤੁ ਰੰਤ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਿਈ। ਇਸ ਾਰ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਚ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਵਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿ ਵਿਆ ਵਕਉਂਵਕ ਵਯਸੂ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵਿਆ ਸੀ।
ਿਲੀਲ ਵ ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇ ਕਾਈ ਕੈਸਰੀਆ ਵਫਵਲਿੱਪੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹਾੜਾਾਂ ਵ ਚ ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ਵ ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਤਰ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਸਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਥਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਭੇਵਜਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ
ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਵਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਾਲਾ ਸੀ।
ਿਲੀਲੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂ ਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੈਬਰਨੈ ਕਲਸ ਦੇ
ਵਤਉਹਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਾਮਲ ਸੀ,
ਵਜਸਨੂ ੰ ਹੁਣ ਹਨੁ ਕਾਹ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵ ਿੱਚ ਪਸਾਹ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅੰਵਤਮ ਯਾਤਰਾ ਬੈਥਨੀ ਵ ਿੱਚ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇਰੀਕੋ ਵ ਿੱਚ ਬਾਰਟੀਮੇਅਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਕੀਅਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ।
ਯਹੂਵਦਯਾ ਵ ਚ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂ ੰ ਦਿੱਖਣੀ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ
ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਚ, ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਤਿੱਕ, ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਸਾਹ ਿੋਂ ਪ੍ੰ ਿੇਕੁਸਿ ਿੱ ਕ
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ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸਾਮਲ ਸੀ। ਵਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ ਰਿ ਹੋਣ ਤਿੱਕ
ਚਾਲੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਯਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ।
ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੇ ਕਾਈ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਪੈਸਨ ੀਕ ਜਾਾਂ ਹੋਲੀ ੀਕ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪਰ ੇਸ
ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਤਹਾਈ ਵਹਿੱਸਾ ਉਸ ਅੰਤਮ
ਹਫਤੇ ਨੂ ੰ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਫਰ, ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੀ ਉੱਵਠਆ ਪਰਭੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ
ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਸੰਭ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਤੰਨ ਪਸਾਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜੌਨ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸੁਝਾਅ ਵਦੰਦੀ ਹੈ:
ਪਵਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਦੂ ਜਾ ਯੂਹੰਨਾ 6:4 ਵ ਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਉਣਾ) ਜੌਨ 11:55 ਵ ਿੱਚ; 12:1; 13:1; 18:28, 39; ਅਤੇ 19:14. ਸਾਰੀਆਾਂ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਉਸ
ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਣਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ, ਚੇਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਆਿੂ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਲਿਭਿ ਵਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋਵੜਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ
ਵ ਚ ਕੈਸਰੀਆ ਵ ਚ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁ ਰਨੇ ਲੀਅਸ ਦੇ ਵ ਸਾਲ ਘਰ ਵ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਕ ੇਂ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਵਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ।
ਿਤਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਿੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰ ਜਿਿੱ ਤਾ:
ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ ਕੇ ਆਵਖਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਚ ਮੁਿੱਚ ਜਾਣ ਵਲਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਪਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਿੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵ ਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂ ੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਜਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਿੱਵਲਆ ਜਦ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾਾਂ ਦਾ ਪਰਭੁ ਹੈ
ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ।
ਉਸ ਿਿੱਲ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੀ ਉਸ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇ ਮਿਰੋਂ ਵਜਹ ਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਲੀਲ
ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਵਦਯਾ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲ ਿਈ।
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ਅਰਥਾਤ ਵਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਵਕਸ ਵਬਿ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂ ੰ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜੋ ਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਿਾ ਕਰਦਾ ਵਫਵਰਆ ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਭਨਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਿ ਾਹ ਹਾਾਂ ਵਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂ ੰ ਰੁਿੱਖ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁਿੱਵਟਆ।
ਉਹ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਦਨ ਵਜ ਾਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ।
ਸਭਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਿ ਾਹਾਾਂ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੇ ਅਿੱਵਿਓਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮੁਰਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਿਾ ਪੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਆਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਭਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਵਦਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਵਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੱਲੋਂ ਠਵਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਜੀਉਂਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਾਂ ਦਾ ਵਨਆਉਂ ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੋ ।ੇ
(ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 10:34-42)
ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਿੱਚ ਕੁ ਝ ਮੁਿੱਖ ਜੀ ਨੀ ਸੰਬੰਿੀ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵ ਤ ਕ੍ਰਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜੀਲ ਦੀਆਾਂ ਿੱਖ- ਿੱਖ
ਇਕਸੁਰਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਹੈ।
ਇੰਜੀਲ ਲੇ ਖਕ ਸਾਨੂ ੰ ਇੰਜੀਲ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂ ੰ ਸਪਿੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁ ਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦਾ
ੇਰ ਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਿੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਿਆਇ ਪੜ੍ ਨਾ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਅਵਿਆਇ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ. ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵ ਿੱਚ ਪੜ੍ ਨ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਵ ਚਾਰ ਨੋ ਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।
ਇਿੱਥੇ ਅਿੱਿੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ
ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਈ ਿਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਿਹੂਦੀਆ ਯਵੱ ਚ ਸੁਰੂਆਿੀ ਸੇਵਕਾਈ
Early Ministry in Judea
ਜੌਹਨ ਬੈਪਵਟਸਟ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ੍ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਾਲ ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜ ਦਾ ਨਬੀ, ਜੰਿਲੀ ਸਵਹਦ ਨਾਲ
ਵਮਿੱਠੀਆਾਂ ਵਟਿੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਰੇਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਵਰਹਾ, ਪਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਤਆਰ ਹੋਣ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵ ਿੱਚ
ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੀ ਮੰਿ ਨੂ ੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ
ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਵ ਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁਿੱਿੀ ਾਾਂਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ
ਅਤੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਯਸੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ, ਪਰਮੇਸੁਰ
ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਚੁਿੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਭਰ ਵਦਿੱਤਾ ਤਾਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਵਕਹਾ,
"ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਿੱਤਰ, ਵਪਆਰਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੰਨ ਹਾਾਂ।"
ਵਯਸੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿਰਭ ਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਸਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੇ ਕਾਈ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਚ ਉਸ ਦੇ 40 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰਤ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਉਸ ਮਸਹ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦੀ ਦੁ ਰ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਾਸਤਰਾਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤਾ ੇ ਦਾ
ਵ ਰੋਿ ਕੀਤਾ। ਵਫਰ ਉਸਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਕਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ
ਿਈ।
ਵਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਦਮੀ ਸੀ (ਸੁਪਰ-ਬੁਆਏ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰ-ਮੈਨ ਨਹੀਂ)। ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨੁ ਿੱਖ ਬਣ ਵਿਆ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਕਾਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ
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ਵ ਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁ ਯਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਕਤੀ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਯਹੂਵਦਯਾ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇ ਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਪਵਤਸਮੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵ ਆਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਖਣ ਵ ਿੱਚ ਯਹੂਵਦਯਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵ ਿੱਚ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਿਲੀਲ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲੇ ਅਤੇ ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਾਲੀ ਭੀੜ
ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਦਿੱਖਣੀ ਜੌਰਡਨ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਿੱਿੇ।
ਿੈਲੀਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਵਹਣ ਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਸਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੀੜ
ਖੁਿੱਲ੍ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੁਿੱਖ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਤਉਹਾਰ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।
ਸੁਰੂਆਤ ਵ ਿੱਚ ਜੌਨ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲੇ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੋ ਾਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਵ ਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਜ ਾਬ ਵਦਿੱਤਾ। ਵਯਸੂ ਦੇ ਮਿਰ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਿਦੀ ਿਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ, ਮਸੀਹਾ ਵਕਹਾ।
ਅੰਵਦਰ ਯਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮਊਨ, ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵਕਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਵਯਸੂ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ
ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਮਲੇ । ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਫਵਲਪੁਸ
ਿੱ ਅਤੇ ਨਥਾਵਨਏਲ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਿਿੱਲ ਫੈਲ ਿਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਯਸੂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣ ਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਮੈਵਥਆਸ।
ਜੌਨ ਖ਼ੁਸ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਅਤੇ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਿੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੂ ੰ, ਜੌਨ, ਨੂ ੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਪਵਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
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ਉਸ ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਿਲੀਲ ਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਕੁ ਝ ਚੇਵਲਆਾਂ
ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਵ ਿੱਚ ਵ ਆਹ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਇਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਸਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਸੀ,
ਸੰਭ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਰਹੀ ਵਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਾਈਨ ਵ ਿੱਚ
ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਆਪਣੇ ਬਪਵਤਸਮੇ 'ਤੇ ਸਕਤੀ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਵਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਚੰਨ੍ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਾਈਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਿੱਜਕਿੱਲ੍ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਵ ਆਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਚੇਲੇ
ਿਲੀਲ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਨੂ ੰ ਚਲੇ ਿਏ।
ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਉਸ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੀ ਿਦੀ ਵਿਣਤੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਿੱਲ
ਜਾ ਰਹੀ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਿ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਵਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਵ ਚ ਸਾਇਦ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂ ਵਨਕੋਦੇਮੁਸ, ਇਕ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਮਸਹੂਰ ਚਰਚਾ ਸਾਮਲ ਸੀ,
ਵਜਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਇਦ ਵਦਨ ੇਲੇ ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਨਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਅਿਲੇ
ਸਾਲ ਤੰਬੂਆਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੇ ਵਯਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ ਨੂ ੰ ਕਬਰ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵ ਸ ਾਸੀ, ਅਵਰਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਵਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁ ਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਵਿਣਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ.
ਨੌ ਜ ਾਨ ਸਫਰੀ ਰਿੱਬੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਆਕਰਵਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਸਾਿਾਰਨ ਅਵਿਕਾਰ
ਨਾਲ ਵਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਜੀ ਨ ਵਕ ੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸਾ
ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ. ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ , ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਵਲਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਕਸਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਲਝਣ ਵ ਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਿੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਿੀ
ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
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ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਵਯਸੂ ਬਹੁਤ ਮਸਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵ ਸਾਲ ਅਨੁ ਯਾਈ ਨੂ ੰ ਆਕਰਵਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਵ ਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵ ਸਾਲ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਤੰਿ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਾਂ ਲਈ
ਵਝੜਵਕਆ ਸੀ ਵਕ ਉਸਦੇ ਅਨੁ ਯਾਈਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਨ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਵਕ ਆਪਣੀ ਮਵਹਮਾ। ਸ ੈ-ਇਨਕਾਰ, ਸ ੈ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਨੁ ਯਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਵ ਰੋਿੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ
ਸਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਾਂ ਵ ਸ ਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ, ਸਾਡੇ ਾਾਂਿ, ਹੌਲੀ ਵਸਿੱਖਣ ਾਲੇ ਸਨ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ
ਰਾਤ, ਉਹ ਅਜੇ ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਵਹਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ, ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿੂੜ ਭਰੇ ਪੈਰ ਿੋ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ
ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਸੀਂ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਦੇ ਜੀ ਨੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਾਂ ਚਰਚਾ ਾਾਂ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ
ਆਰਕਾਈ ਜੂਸੇਪ ਵਰਸੀਓਟੀ ਦੀ ਕਲਾਵਸਕ, ਵ ਦ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਕਤਾਬ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ (1947) ਦੇ
ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੇ ਕਾਈ ਦਾ ਵ ਸਵਤਰ ਤ ਕਾਲਕ੍ਰਵਮਕ ਕ੍ਰਮ ਵਦੰਦਾ ਹੈ
(ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਵਦਤ): https://archive.org/details/thelifeofchrist_201911।
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ਇਹਨਾਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਚਾਰ ਵ ਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱਚ ਮੈਂ ਇਿੱਕ
ਸੰਭਾ ਤ ਵ ਕਲਪ ਜੋਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰ ਾਇਤੀ ਵ ਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।
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3  ۔ਪ੍ਯਹਲੀ ਿੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਸਾਹ
First to Second Passovers
ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਵਰਜ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਵਦਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ ਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ (ਲਿਭਿ 950 ਈਸਾ
ਪੂਰ ਉਸਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ) ਨੂ ੰ 586 ਈਸਾ ਪੂਰ ਵ ਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨਿੱਸਰ ਦੁ ਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 70
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਸੀਆ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਰਹਾ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੇ 516 ਈਸਾ ਪੂਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੂ ਜਾ
ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵ ਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹੇਰੋਡਜ਼ ਟੈਂਪਲ, 20 ਈਸਾ ਪੂਰ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਵ ਿੱਚ ਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮਨ ਿੈਰੀਸਨ ਐਂਟੋਨੀਆ ਵਕਲ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂ ੰ ਲਿਭਿ
35 ਏਕੜ ਤਿੱਕ ਦੁ ਿੱਿਣਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ 46 ਸਾਲ ਲਿੱਿ ਿਏ ਜੋ ਵਕ ਈਸ ੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ
ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਬਪਵਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਯਸੂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇ ਕਾਈ
ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵ ਿੱਚ 30 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਲਿਭਿ 6 ਜਾਾਂ 4 ਈਸਾ ਪੂਰ
ਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਬਪਵਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿ ਰਹੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਿੱਖਣੀ
ਜਾਰਡਨ ਨੂ ੰ ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਦੋ ੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਿਦੀ ਿਈ।
ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਚੰਤਤ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕ ਕੀਤਾ ਵਕ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਨੌ ਜ ਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਾਲਾ
ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਚੰਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਰੋਿ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਚੁਿੱਪਚਾਪ ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਮਵਰਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਵਿਆ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਯਾਕੂ ਬ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਸਾਮਵਰਯਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਵਮਵਲਆ ਅਤੇ
ਵਫਰ ਸਾਮਰੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਵਦਆਾਂ ਦੋ ਵਦਨ ਉੱਥੇ ਵਰਹਾ। ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ੀ ਕੀਤਾ ਵਕ
ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
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ਆਪਣੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਿੌਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੇ ਿਏ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ।
ਕਾਨਾ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਵਯਸੂ ਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਾਹੀ ਅਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਸਬਦ ਨਾਲ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ।
ਅਵਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਿੱਭ ਵਲਆ।
ਯੂਹੰਨਾ 5 ਪਸਾਹ ਦੇ 50 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ
ਵਯਸੂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ, ਵ

ਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਬੈਥੇਸਡਾ ਦੇ ਪੂਲ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਪੰਿ ਨੂ ੰ

ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ। ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਿੁਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛ-ਵਿਿੱਛ ਕੀਤੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਆਪਣੀ
ਰੋੜੀ ਹੋਈ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਨੁ ਿੱਖ
ਦੁ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮ-ਿਰੰਥ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਵ ਆਵਖਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ,

74

ਗਲੀਲ ਯਵੱ ਚ ਸੁਰੂਆਿੀ ਸੇਵਕਾਈ
Early Ministry in Galilee
ਿੈਲੀਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸੇ ਕਾਈ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲੇ ਨੂ ੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਯਸੂ
ਿਲੀਲ ਾਪਸ ਆਇਆ।
ਜਾਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਯੂਹੰਨਾ ਫਵੜਆ ਵਿਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਿਲੀਲ ਨੂ ੰ ਤੁ ਰ ਵਪਆ।
ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੂ ੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਜਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫਥਾਲੀ ਦੇ ਬੰਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਹੈ।
(ਮਿੱ ਤੀ 4:12-13)
ਉਿਰੂੰ ਤ ਿਿੂੰ ਨਾ ਿੇ ਫੜਵਾਏ ਿਾਣ ਿੇ ਜਿਿੱ ਛੋਂ ਜਿਸ ਗਲੀਲ ਜਵਿੱ ਿ ਆਇਆ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੀ ੁਸ਼
ਬਰੀ ਿਾ ਿਰਿਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਜ ਆ,
ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ।
(ਮਰਕੁਸ 1:14-15)
ਵਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵ ਿੱਚ ਿਲੀਲ ਨੂ ੰ ਮੁਵੜਆ ਅਰ ਉਹ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵ ਿੱਚ ਵਖੰਡ ਵਿਆ।
(ਲੋ ਕਾ 4:14)
ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਿੱਿੇ। ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਾਪਸ
ਆਇਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਮਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਨੇ
ਸਵਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਚ ਸਨ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵ ਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦਾ ਅਿਾਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਐਂਡਵਰਊ ਅਤੇ ਪੀਟਰ
ਅਤੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਫੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵ ਿੱਚ ਰੁਿੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ
ਵ ਿੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਦਿੱਤੀ, ਇਿੱਕ ਅਸੁਿੱਿ ਆਤਮਾ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਵਢਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਿੱਸ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ
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ਉਪਦੇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਅਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਬਰਾਾਂ
ਫੈਲਦੀਆਾਂ ਸਨ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੈਵਥਊ (ਲੇ ੀ ਨਾਮ) ਨੂ ੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਵਥਊ
ਨੇ ੀ ਵਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੋਹਾਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ
ਵ ਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਫਰਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ।
ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ ਨੂ ੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਵਥਊ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਸਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਪਵਹਲਾ ( ੇਖੋ ਵਕੰਿਡਮ ਲਾਈਫ
ਇਨ ਮੈਵਥਊ, renewaljournal.com ਵ ਿੱਚ ਵਲੰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ)। ਲੂ ਕਾ ਮੈਦਾਨ ਵ ਚ ਉਪਦੇਸ
ਵ ਚ ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਨੂ ੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ
ਮੁਿੱਖ ਅੰਸਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਨ
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਸੁਭਕਾਮਨਾ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਲਟਾ ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਅਤੇ ਇਰਾਵਦਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਰਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਵ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਦੂ ਰ, ਸਦੀ ੀ ਹਨੇ ਰੇ
ਵ ਿੱਚ ਵਨੰਦਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦੁ ਸਮਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂ ੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂ ੰ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਵਹਰੀ ਵਨਯਮ
ਦੁ ਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਵ ਅਰਥ ਦੁ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਿੇ ਮੌਿਿਾ ਸੂੰ ਸਕਰਣਾਂ ਜਵਿੱ ਿ ਇਿ ਸਬਿ ਸਾਮਲ ਿਨ:
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ਸ ਰਿ ਵ ਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵ ਿੱਤਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ੇ।
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇ ਵਜ ੇਂ ਸ ਰਿ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਓ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਾਿ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਿਾਿ ਕਰਿੇ ਿਨ.
ਸਾਨੂੰ ਿਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਿਰ ਲੈ ਿਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਿਾਓ,
ਵਕਉਂਵਕ ਰਾਜ, ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ.
ਉਸ ਿਿਾਰਥਨਾ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਅਰਾਮੀ ਰਿ ਸੁਰ ਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ, ਅਬਾਵਨ ਿ'ਬਾਸਮਾਿਾ, ਜਿਸਿਾ ਅਰਥ ਿੈ,
"ਵਪਆਰੇ ਜੋ ਹਰ ਥਾਾਂ ਹੈ।"
ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰਵਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ
ਵਫਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਜਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ
ਨੂ ੰ ਪਿੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਾਾਂਿ ਹੈ, ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਲੋ ਕ ਵਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਚ ਅਵਿਕਾਰ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋਂ
ਵਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਾਾਂਿ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ
ਵਪਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂ ੰ ਵਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ।
ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਿ ਿਏ ਵਕਉਂਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਪਾਪੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਨੇ ਅਸੁਿੱਿ ਸਮਝੇ ਜਾਾਂਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਵਕਸੇ ੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ੀ ਜਾਜਕ ਬਲੀਆਾਂ ਚੜ੍ ਾਉਣਿੇ, ਅਿੱਠ ਵਦਨ ਮੁੰਵਡਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਿਈ, ਲੋ ਕ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣਿੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਿੇ, ਅਤੇ ਵਡਿੱਿਣ ਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ
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ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ, ਵਨਆਾਂ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂ ੰ
ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ।
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ਗਲੀਲ ਯਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਿਰਾਲਾ
Main Ministry in Galilee
ਮੁਿੱਖ ਿੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇ ਕਾਈ, ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੌਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤਿੱਕ (ਮਿੱਤੀ 8-14) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਵਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਅੰਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਸ ਅਨੁ ਕੂਵਲਤ
ਲੈ ਕਸਨਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵ ਿੱਚ।
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਯਵੱ ਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਯਡਜਾਈਨ
ਿਜਿਲੇ ਿੇਜਲਆਂ ਿਾ ਸਿੱ ਿਾ (ਮਿੱ ਤੀ 4:12-23) ਿਿਾੜੀ ਉਿਿੇਸ (ਮਿੱ ਤੀ 5-7)
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
ਲੇ ਵੀ/ਮਿੱ ਤੀ ਿੀ ਕਾਲ (ਮਿੱ ਤੀ 9:9-13)
ਜਮਸਨ ਉਿਿੇਸ (ਮਿੱ ਤੀ 9:35-10:42)
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਿ
ਸਿਾਰਨ ਨੂੰ ਿਿਗਟ (ਮਿੱ ਤੀ 11:25-30)
ਜਿਿਸਟਾਂਤ ਉਿਿੇਸ (ਮਿੱ ਤੀ 13)
ਧਰਿੀ ਅਿੇ ਚਰਚ ਉੱਿੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
5000 ਨੂੰ ੁਆਉਣਾ, ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ, ਿੀਟਰ ਿਾ ਕਬਲਨਾਮਾ (ਮਿੱ ਤੀ 14-17)
ਭਾਈਿਾਰੇ ਿਾ ਉਿਿੇਸ (ਮਿੱ ਤੀ 18:15-35)
ਅਯਧਕਾਰ ਅਿੇ ਸੱ ਦਾ: ਅੰਯਿਮ ਪ੍ਸਾਹ 'ਿੇ
ਅੂੰ ਤਮ ਜਿਿਸਟਾਂਤ, ਸਰਿਾਂਿਲੀ, ਮਿਾਨ ਿੁਕਮ (ਮਿੱ ਤੀ 20-24) ਅੂੰ ਤਮ ਉਿਿੇਸ (ਮਿੱ ਤੀ 25)
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ਵਯਸੂ ਦੇ ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮੋੜਦਾ ਵਰਹਾ। l ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ ਚੰਿੀ
ਸਾਮਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਰੀ (ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰਤ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਵਯਸੂ ਦੀਆਾਂ ਕੁ ਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਹੂਰ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਵ ਰੋਿ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀਆਾਂ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਵਤੰਨ ਜਾਣੀਆਾਂ-ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ ਿੁਆਚੀਆਾਂ ਭੇਡਾਾਂ, ਿੁਆਵਚਆ
ਵਸਿੱਕਾ, ਅਤੇ ਿੁਆਚੇ ਪੁਿੱਤਰ (ਉਜਾੜੂ ਪੁਿੱਤਰ) ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਕਉਂ ਸੁਣਾਈਆਾਂ? ਲੂ ਕਾ ਸਾਨੂ ੰ
ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਉਂ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਸੂਲਣ ਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਸੁਆਿਤ ਕੀਤਾ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿਿੱਦਾਰ ਮੰਵਨਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਪਾਪੀਆਾਂ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੇਸ ਾ ਾਾਂ ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਿਾਰਵਮਕ
ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਨਾਲ
ਜ ਾਬ ਵਦਿੱਤਾ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਰੂਪਕ ਦਿੱਸੇ। ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ, ਪਿੱਥਰੀਲੀ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਚੰਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇ ਿਏ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਠੋ ਰਵਦਲ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਖੋਖਲੇ -ਵਦਲ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਦੁ ਵਨਆ ੀ-ਵਸਆਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਖੁਿੱਲ੍ੇ-ਵਦਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੱਤੇ ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ
ਨਾਲ ਵਡਿੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਿੇ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱਚ ਚੰਿਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਾਂ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਚੁਵਣਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਵਬਮਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਿੱਿ ਆਤਮਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਵਪਆ, ਵਜ ੇਂ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਿੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਹੁਵਤਆਾਂ ਨੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਿਾਇਆ, ਮੈਵਥਊ 10:2-4 ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ,
'ਸੀ ਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਵਲਆਉਣਾ' ਦੀ ਿੁਨ 'ਤੇ, ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
ਉੱਥੇ 12 ਚੇਲੇ ਸਨ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਅੰਵਦਰ ਯਾਸ, ਯਾਕੂ ਬ,
ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ, ਵਫਵਲਪੁਸ
ਿੱ , ਥੋਮਾ, ਮਿੱਤੀ, ਆਲਫੀਅਸ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਯਾਕੂ ਬ, ਥਿੱਡੀਅਸ, ਸਮਊਨ, ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ
ਬਾਰਥਲੋ ਵਮਊ।
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ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਹਾਾਂ; ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ?
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਾਂ, ਸਾਨੂ ੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਵਜਆ, ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ
ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੁ ਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਵਣਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਜੇਲ ਵ ਿੱਚ ਜੌਹਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮਸੀਹਾ
ਸੀ ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੋਂ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇਣ
ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਲਿਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਵਪਆਰ
ਵਦਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਿਈ।
ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਉਹ ਨੇ ਭੀੜਾਾਂ ੇਖੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਭੇਡਾਾਂ ਾਾਂਙੁ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ
ਨਾ ਹੋ ੇ ਓਹ ਲੋ ਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾ ਾਾਂ ਡੋਲ ਵਫਰਦੇ ਸਨ।
(ਮਿੱ ਤੀ 9:36)
ਪਰ ਵਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁ ਰ ਵਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਹ ਦੇ ਮਿਰ ਲਿੱਿ ਤੁ ਰੇ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਭਨਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ।
(ਮਿੱ ਤੀ 12:15)
ਅਰ ਉਹ ਵਜਿੱਥੇ ਵਕਤੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਯਾ ਨਿਰਾਾਂ ਯਾ ਿਰਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਾਂਵਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬਜਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਲਆ ਰਿੱਖਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਮੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਛੋਹਣਾ ਪਾਉਣ ਅਰ ਵਜੰਵਨਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਛੋਵਹਆ
ਸੋ ਚੰਿੇ ਹੋ ਿਏ।
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(ਮਰਕੁਸ 6:56)
ਅਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂ ੰ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਭਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
(ਲੋ ਕਾ 6:19)
ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਵਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਸਪਾਹੀ ਦੇ ਕਵਹਣ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਇਕ ਸਬਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ। ਵਯਸੂ ਨੇ
ਉਸਦੀ ਵਨਹਚਾ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਨੈ ਨ ਵ ਖੇ ਉਸਨੇ ਇਿੱਕ ਵ ਿ ਾ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਉਭਾਵਰਆ।
ਉਸਨੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਤੂ ਫਾਨ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਿਾਇਆ। ਝੀਲ
ਦੇ ਪਾਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਭੂ ਤ-ਪਰੇਤ ਪਾਿਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ।

ਾਪਸ ਕਫਰਨਾਉਮ ਵ ਖੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ

ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਿਰੰਿੀ ਆਦਮੀ ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਿਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਛਿੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਭੀੜ ਵ ਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨੇ
ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਕੁ ਫਰ ਵਕਹਾ। ਛਿੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਤਰਖਾਣ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਨੇ ੜੇ ਤੁ ਰਵਦਆਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੈਵਥਊ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਬਾਰਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਿੂ ਜੈਰੁਸ
ਦੀ 12 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਨਕਵਲਆ ਤਾਾਂ ਦੋ ਅੰਨੇ੍ ਆਦਮੀ ਅਿਲੇ
ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਲੋ ਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਿੂੰਿੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਉਸਨੇ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਪਰ
ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਿਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਿਾਇਆ।
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ਬਾਅਦ ਵ ਚ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਨੇ੍ ਅਤੇ ਿੂੰਿੇ ਆਦਮੀ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਫਰ ਫਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਜਾਦੂ ਿਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਿਾਇਆ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾ ਨੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਕ ਉਹ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ
ਉਸ ਦੇ ਦੁ ਸਟ ਜਾਾਂ ਅਸੁਿੱਿ ਆਤਮਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਲੋ ਕ ਵਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਭੀੜ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਰਫ ਚੰਿਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ.
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਚੰਿਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਾਰ ਵਯਸੂ ਸਮਾਾਂ ਕਿੱਢਣ ਲਈ, ਇਕਿੱਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਖਸਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਅਕਸਰ
ਸ ੇਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਕਿੱਲੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਿੂੜ੍ੀ ਸੰਿਤ ਵ ਿੱਚ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਬਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂ ੰ ਸਿੱਤ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਵਚੰਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਵਯਸੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ
ਮਵਹਮਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਉੱਤੇ ਵਿਆਨ ਕੇਂਵਦਰ ਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ
ਅਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਵਚੰਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ।
ਿਜਿਲੇ ਿਸਾਿ ਿੇ ਆਲੇ -ਿੁਆਲੇ :
1. ਿਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਜਵਿੱ ਿ ਬਿਲਣਾ (2:1-12)
2. ਨੇਕੀ ਿੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (4:46-54)
3. ਬੈਥੇਸਡਾ ਜਵ ੇ ਆਿਮੀ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (5:1-47)
ਿਿੇ ਿਸਾਿ ਿੇ ਆਲੇ -ਿੁਆਲੇ :
4. 5000 ਨੂੰ ਭੋਿਨ ਿੇਣਾ (6:1-4)
5. ਿਾਣੀ 'ਤੇ ਿਿੱ ਲਣਾ (6:15-21)
6. ਅੂੰ ਨੇਹ ਆਿਮੀ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (9:1-41) ਤੀਿੇ ਿਸਾਿ ਿੇ ਆਲੇ -ਿੁਆਲੇ :
7. ਲਾਜ਼ਰ ਿਾ ਉਭਾਰ (11:1-57) ਮਸੀਿ ਿਾ ਿੀ ਉੱਠਣਾ (2:18-22; 20;21)
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ਜੌਹਨ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇਹਨਾਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਚੰਨ੍ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ੇਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰਹਮਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ ਿੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੌਨ ਸਾਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦੇ 'ਮੈਂ ਹਾਾਂ' ਕਥਨ ੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹਿੱਥ-ਵਲਖਤ ਵ ਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ,
ਈਓਮੀ - ਮੈਂ ਇਕਿੱਲਾ ਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਾਂ। ਵਯਸੂ ਦੀਆਾਂ ਇਹ ਿਿੱਲਾਾਂ ਵ ਲਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਾਅ ੇ ਹਨ। ਉਹ
ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. ਮੈਂ ਜੀ ਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਾਂ ... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ੀ ਜੌਹਨ 6:35, ਦੂ ਜੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਾਾਂਿਾ)।
2. ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ੀ ਮੇਰੇ ਵਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ੀ ਹਨੇ ਰੇ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲੇਿਾ ਪਰ
ਜੀ ਨ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਿਾ ਜੌਨ 8:12, ਟੈਬਰਨੈ ਕਲਸ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ)।
3. ਮੈਂ ਭੇਡਾਾਂ ਲਈ ਦਰ ਾਜ਼ਾ/ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਹਾਾਂ... ਮੈਂ ਦਰ ਾਜ਼ਾ/ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਹਾਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ੀ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ ੇਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ੇਿਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਚਰਾਿਾਹ ਲਿੱਭੇਿਾ ਜੌਨ 10: 7,
9, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ, ਦਸੰਬਰ)।
4. ਮੈਂ ਚੰਿਾ ਆਜੜੀ ਹਾਾਂ। ਚੰਿਾ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜੌਨ 10:11, ਸਮਰਪਣ ਦੇ
ਵਤਉਹਾਰ, ਦਸੰਬਰ)।
5. ਮੈਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਹਾਾਂ। ਵਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਜਉਂਦੇ
ਰਵਹਣਿੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਿਾ। ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26, ਅੰਤਮ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਬੈਥਨੀਆ ਵ ਖੇ)।
6. ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਹਾਾਂ। ਕੋਈ ੀ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੌਨ 14: 6, ਆਖਰੀ
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ੇਲੇ)।
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7. ਮੈਂ ਸਿੱਚੀ ੇਲ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ੇਲ ਉਿਾਉਣ ਾਲਾ ਹੈ। ... ਮੈਂ ੇਲ ਹਾਾਂ, ਤੁ ਸੀਂ ਟਵਹਣੀਆਾਂ ਹੋ। ਵਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਤੁ ਸੀਂ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਹੰਨਾ 15: 1, 5, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵ ਿੱਚ)।
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਤੰਬੂਆਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
"ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਾਂ" ਜੌਨ 8:58)। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੰਨਾ ਿੁਿੱਸਾ ਆਇਆ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਿੱਟਣ
ਲਈ ਪਿੱਥਰ ਚੁਿੱਕੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਵਖਸਕ ਵਿਆ।
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4  ۔ਦੂਜੇ ਿੋਂ ਿੀਜੇ ਪ੍ਸਾਹ
Second to Third Passovers
ਗਲੀਲ ਯਵਚ ਅੰ ਿਮ ਸੇਵਕਾਈ
Final Ministry in Galilee
ਅੰਤਮ ਿੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇ ਕਾਈ ਜੌਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਦੇ ਵਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਈ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਔਿਸਟਸ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਵਤੰਨ ਪੁਿੱਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੰਡ ਵਦਿੱਤਾ।
ਅਰਚਲੇ ਅਸ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆ, ਜੂਡੀਆ ਅਤੇ ਇਡੂ ਮੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਭਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਮਰਾਟ
ਔਿਸਟਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਿ੍ਾ ਰੋਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਵਲਆ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਪਰੋਵਕਊਰੇਟਰ ਪੋਂਟੀਅਸ ਵਪਲਾਟ ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ
ਵਜਸਨੇ 26-36 ਈਸ ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਡੀਆ ਦੇ ਿੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਐਂਟੀਪਾਸ ਿਲੀਲ ਅਤੇ
ਪੇਰੇਆ ਦਾ ਸਾਸਕ ਬਣ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਵਫਵਲਪ, ਜੋਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਡੀਆਸ ਦੁ ਆਰਾ
ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜਸਨੇ ਵਫਰ ਐਂਟੀਪਾਸ ਨਾਲ ਵ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੌਹਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਨੇ ਐਂਟੀਪਾਸ ਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਝੜਵਕਆ ਵਜਸ ਨੇ ਵ ਰੋਿ ਜਾਾਂ ਬਿਾ ਤ ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ
ਵ ਰੁਿੱਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਜੌਨ ਦਾ ਵਸਰ ਕਲਮ
ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਨਮਵਦਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਦਾਅ ਤ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੀ ਿੀ ਦੇ ਡਾਾਂਸ ਨੇ ਐਂਟੀਪਾਸ ਨੂ ੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇਸਕਸ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੌਨ ਦਾ ਵਸਰ ਮੰਵਿਆ। ਐਂਟੀਪਾਸ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵ ਚ ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਇਕਾਾਂਤ ਵ ਚ ਇਕਿੱਲੇ
ਜਹਾਜ਼ ਵ ਚ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਸਨ 'ਤੇ ਜੋਵੜਆਾਂ
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ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਥਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਭੇਵਜਆ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਲੀਲ ਤੋਂ
ਯਰੂਸਲਮ ਤਿੱਕ ਸਫਰ ਲਈ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਵਕਸਤੀ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਵਬਮਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਸਖਾਇਆ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁ ਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖੁਆਇਆ, ਦੋ ਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਪਵਹਲੀ
ਾਰ ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵ ਿੱਚ ਵਬਠਾ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਿੱਲੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਿਏ। ਉਸ
ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁ ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਜ ੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਯਸੂ ਿੱਲ ਦੇਵਖਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਡੁ ਿੱਬ ਵਿਆ ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਫੜ ਵਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਿੱਠੇ ਵਕਸਤੀ ਵ ਿੱਚ ਚਲੇ ਿਏ ਤਾਾਂ ਹ ਾ ਰੁਕ ਿਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਤੁ ਰੰਤ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, "ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਤੂ ੰ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਹੈਂ।"
ਬਾਅਦ ਵ ਚ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਭੂ ਮਿੱਿ ਸਾਿਰ ਵ ਚ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨਾਨੀ ਦੀ ਿੀ
ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਮਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਵਫਰ ਿਲੀਲ ਝੀਲ ਨੂ ੰ ਾਪਸ
ਪਰਵਤਆ। ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਸਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਿ ਨਾਲ 4,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਇਿੱਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਿਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਖਣ ਪੂਰਬ ਿੱਲ ਦਸ ਕਸਬੇ ਡੇਕਾਪੋਵਲਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ ਵਦੰਦਾ
ਵਰਹਾ।
ਭੀੜ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਵ ਜੇਤਾ ਜੋ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਮੀ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੇਿਾ (ਯੂਹੰਨਾ 6:15; ਰਸੂਲਾਾਂ
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 1:6)। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਦੀ ੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਚਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਸੀ।
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ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਾਏ ਿਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਨਾਰਾਜ਼ਿੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਭੀੜ ਨੇ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ, ਸਕਤੀਸਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਨਆਾਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ
ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸਦੀ ੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਿ ਦੀ ਯਿੰ ਨ ਵਾਰ ਭਯਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਿੀ ਸੀ
Jesus prophesied his death three times
ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਤੰਨ ਾਰ ਦਿੱਵਸਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਲਝਣ
ਅਤੇ ਦੁ ਖੀ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ:
ਪਵਹਲਾਾਂ, ਕੈਸਰੀਆ ਵਫਵਲਪੀ ਵ ਖੇ (ਮਿੱਤੀ 16:21-28; ਮਰਕੁ ਸ 8:31-38; ਲੂ ਕਾ 9:21-27)। ਦੂ ਜਾ, ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ
(ਮਿੱਤੀ 17:22-23; ਮਰਕੁ ਸ 9:30-32; ਲੂ ਕਾ 9:43-45)।
ਤੀਜਾ, ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ (ਮਿੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁ ਸ 10:32-34; ਲੂ ਕਾ 18:31-34)।
(1) ਵਯਸੂ ਦੀ ਿਲੀਲੀ ਸੇ ਕਾਈ ਨੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਿਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਵ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਕੈਸਰੀਆ ਵਫਵਲਿੱਪੀ ਵ ਖੇ, ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ ਿੱਲ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ।
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਲੋ ਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਰਵਸਿੱਿ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ
ਮੁਰਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਾਲੇ ਜੌਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੂ ੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪੀਟਰ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਿੂ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ
ਵਯਸੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਮਸੀਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀ ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਵਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ
ਉਹ ਦੁ ਬਾਰਾ ਯਰੂਸਲਮ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਸੀਹੇ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਪੀਟਰ
ਨੇ ਇਸ ਵ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਵਤਿੱਖੀ ਵਝੜਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
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ਛੇ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵਯਸੂ ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਚੜ੍ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸ ਰਿੀ ਮਵਹਮਾ ਵ ਿੱਚ
ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਵਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੋ ੇਂ ਅਸਾਿਾਰਨ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਛਿੱਡ ਿਏ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦਿੱਖਣ-ਪੂਰਬ
ਿੱਲ ਨਬੋ ਦੇ ਪਹਾੜਾਾਂ ਤੋਂ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਦੇਵਖਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਾਂ ਦੀ
ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜ ੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁ ਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਿ ਾਈ ਯਹੋਸੁਆ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਵ ਚ
ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲਾ ਚਲਾ ਵਿਆ ਵਜਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ ਨੂ ੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਮੂਸਾ,
ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ੇਲੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਇਿੱਕ
ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ, ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਦੇਖ ਵਰਹਾ ਸੀ।
ਏਲੀਯਾਹ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਤੂ ਫਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸ ਰਿ ਵ ਿੱਚ ਵਲਜਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੋਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਿ ਦੇ ਇਿੱਕ ਰਿੱਥ ਨੇ
ਉਸਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਲੀਸਾ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਫਰ ਵਚੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਵਭਆਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇਣ ਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਲੀਯਾਹ ਉੱਥੇ ਵਯਸੂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਸਵਚਤ ਮੌਤ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ
ਵਮਸਨ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਿਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਦ ਾਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨੇ ਪਵਰ ਰਤਨ ਦੇ ਿ ਾਹ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜਾਣ
ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਮਵਹਮਾ ਦੇ ਬਿੱਦਲ ਤੋਂ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ: ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਵਪਆਰਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਮੈਂ
ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ; ਉਸ ਨੂ ੰ ਸੁਣੋ. (ਮਿੱਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁ ਸ 9:2-8 ਦੇਖੋ; ਲੂ ਕਾ 9:28-36; 2 ਪਤਰਸ 1:1618)।
ਪਵਰ ਰਤਨ, ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਿ ਵ ਚ ਦਿੱਸੀ ਿਈ ਇਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਘਟਨਾ, ਯਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਿੱਕ ਵਯਸੂ
ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਮਿੱਤੀ 16:21; cf. ਮਰਕੁ ਸ 8:31-32; ਲੂ ਕਾ 9:21-22)
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(2) ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਖਣ ਿੱਲ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।
“ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਲੇ ਅਤੇ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਲਿੱਿੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਖ ਵਰਹਾ ਸੀ, ‘ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਮਨੁ ਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥੀਂ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾ ੇਿਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਮਾਰ ਦੇਣਿੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਵਰਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਉਹ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਿਾ।’ ਪਰ ਉਹ ਇਸ
ਿਿੱਲ ਨੂ ੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। (ਮਰਕੁ ਸ 9:30-32)
ਮੈਵਥਊ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁ ਖੀ ਸਨ। ਲੂ ਕਾ ਅਿੱਿੇ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਰਥ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਮਿੱਤੀ 17:22-23; ਲੂ ਕਾ 9:43-45)
(3) ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਾਪਰੇਿਾ।
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਾਂ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਵਲਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਕਹਾ, ੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਪਰਿਾਨ ਜਾਜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰੰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਿਾ। , ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਿੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਿੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਿੇ, ਤਾਾਂਵਕ
ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਦਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।'
(ਮਿੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁ ਸ 10:32-34; ਲੂ ਕਾ
18:31-34)
ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾ ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੋਂ
ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਸਰਲੇ ਖ ੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਰਿੇ ਇਿੱਕ ਨੂ ੰ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਮਵਹਮਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ.
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ਬਾਅਦ ਯਵਚ ਿਹੂਦੀਆ ਯਵਚ ਮੰ ਿਰਾਲੇ
Later Ministry in Judea
ਦਿੱਖਣ ਿੱਲ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣ,
ਵਬਮਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਿੱਿ ਆਤਮਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਜੋਵੜਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਿੱਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਕੀਤਾ ਵਜ ੇਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਕਾਈ
ਵ ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਵ ਰੋਿ ਿਦਾ ਵਿਆ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਰਕਤ ਕੀਤੀ,
ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂ ਬਰ ਵ ਿੱਚ ਤੰਬੂਆਾਂ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵ ਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ।
(1) ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂ ਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੰਬੂਆਾਂ ਦਾ ਸਿੱਤ ਵਦਨਾਾਂ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਜਾਾਂ ਬੂਥਾਾਂ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ (ਸੁਕੋਟ) ਿਰਮੀਆਾਂ
ਦੀ ਾਢੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਮਸਰ ਤੋਂ ਕੂ ਚ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਵਤਉਹਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ
ਯਹੂਵਦਯਾ ਵ ਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਾਂ ਯਰੂਸਲਮ
ਵ ਿੱਚ ਿਾਰਵਮਕ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਵਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵ ਸ ਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਅਸਲ ਵ ਚ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵ ਿੱਚ ਆਿੂ ਬਣ ਿਏ। ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਡ ਦੀਆਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ ਵਚਿੱਠੀਆਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ।
ਵਯਸੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੁਪਤ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਡੇਵਰਆਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਵ ਿੱਚ ਵਿਆ। ਕੁ ਝ ਆਿੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਿਰਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਫਾਾਂਸੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇ। ਦਾਅ ਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਨੂ ੰ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਪਰ ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਉਸਨੂ ੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਵਹ ਿਏ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹਰ ਦੁ ਪਵਹਰ ਨੂ ੰ ਜਾਜਕ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜਿ ੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦਾ ਡੋਲ੍ ਵਦੰਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ (ਸੰਭ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਵਲ੍ ਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ) ਵਯਸੂ ਨੇ
ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਆਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਦਓ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵ ਿੱਚ
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ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪੋਥੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਿਣਿੀਆਾਂ,
"ਉਹ ਦਿੱਸ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਿਾ।
ਵਯਸੂ ਬਾਰੇ ਬਵਹਸ ਿਰਮ ਹੋ ਿਈ. ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਦੂ ਸਰੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰ, ਜੋ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ
ਵਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਵਕ ਉਸ ਾਾਂਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ। ਫਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਵਯਸੂ ਦੁ ਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ ਲਿਾਇਆ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਨਕੋਦੇਮਸ ਨੇ
ਵਯਸੂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਵਹਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਸਾਸਤਰ
ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ੀ ਨਬੀ ਿਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ੇਿਾ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਉਪਦੇਸ ਵਦਿੱਤਾ ਤਾਾਂ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸਕ ਵ ਭਚਾਰ ਵ ਿੱਚ ਫੜੀ ਿਈ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਵਲਆਏ। ਉਹ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਸਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਪਿੱਥਰ ਮਾਵਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਾਂ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ, ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਪਵਹਲਾ ਪਿੱਥਰ ਸੁਿੱਟ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਇਿੱਕ ਕਥਨ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕਿੱਚ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਿੱਥਰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਮਿੱਟੀ ਵ ਿੱਚ ਵਲਵਖਆ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਵਲਵਖਆ! ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਸਤਰ ਵਲਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਥਰ ਸੁਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਿਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਅਸਫਲ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਪਆਰ ਵਦਖਾਇਆ,
ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੋਸੀ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ੀ ਵਕਹਾ, ਜੋ
ਵਕ ਉਸਨੇ ਲਿਾਤਾਰ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਵਸਆ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਵਭਖਾਰੀ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਾ ਦੇਵਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੁਿੱਵਕਆ, ਵਚਿੱਕੜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ 'ਤੇ ਮਵਲਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਿੋਣ ਲਈ ਵਸਲੋ ਆਮ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵ ਿੱਚ ਭੇਵਜਆ। ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿੁਿੱਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁਿੱਛਵਿਿੱਛ
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ
ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ।
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(2) ਦਸੰਬਰ ਵ ਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ (ਹੁਣ ਹਨੁ ਕਾਹ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ 165 ਈਸਾ ਪੂਰ ਵ ਿੱਚ
ਸੈਵਲਊਸੀਡ-ਯੂਨਾਨੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਕੇਬੀਨ ਦੀ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਿੱਠ ਵਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸਾਫ ਕੀਤੇ
ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਾਵੜਆ ਵਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ
ਜਸਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਜੇ ੀ ਪਿੱਛਮੀ ਕੰਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੱਡੇ ਮੇਨੋਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਿੱਠ ਦੀ ੇ (ਹਰ ਵਦਨ ਇਿੱਕ) ਜਿਾਉਣਾ
ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਵਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਕ ਉਹ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਵਕ ਕੀ ਉਹ
ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਿੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕੁ ਫਰ ਦੇ ਦੋਸ ਵ ਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੱਥਰ ਚੁਿੱਕ।ੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਵਖਸਕ
ਵਿਆ।
ਵਯਸੂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਜਿੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ, ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ, ਉਹ ਬੈਥਨੀਆ ਾਪਸ ਆ ਵਿਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਵਰਆ।
ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਿਲ ਦੀ ਅਿੱਿ ਾਾਂਿ ਫੈਲ ਿਈ। ਇਸ ਨੇ ਵ ਰੋਿੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਿੱਸੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕਾਇਫਾ ਨੇ
ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਿਾ ਸੀ।
ਵਯਸੂ ਇਫਰਾਈਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਿੱਲ ਾਪਸ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਸਰਹਿੱਦ 'ਤੇ ਦਸ
ਕੋੜ੍ੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਖਆ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਨਾਲ ਆਵਿਆ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਸਾਮਰੀ, ਵਯਸੂ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰ ਾਪਸ ਆਇਆ।
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ਬਾਅਦ ਵ ਚ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅੰਨੇ੍ ਬਰਵਤਮਈਅਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਸੂਲਣ ਾਲੇ ਜ਼ਿੱਕੀ ਨਾਲ ਖਾਿਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸਲਮ ਿੱਲ ਿਦਾ ਵਿਆ ਤਾਾਂ
ਭੀੜ ਿਦੀ ਿਈ। ਵਯਸੂ ਦੇ ਮਿਰ ਆਉਣ ਾਲੀਆਾਂ ਭੀੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਰੰਤ
ਆ ੇਿਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਜ ੇਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿੱਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦਿੱਖਣੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਬੈਥਨੀਆ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਾਾਂ
ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਭੈਣਾਾਂ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠਵਹਰਦੇ ਸਨ। ਉਤਸੁਕ, ਵਪਆਰੀ ਭੀੜ
ਿਦੀ ਿਈ, ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਰੂਸਲਮ
ਵ ਿੱਚ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚਿੱਵਲਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਬੈਥਨੀਆ ਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦੰਿੇ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਯਸੂ ਬਹੁਤ ਮਸਹੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ
ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਾਲੇ ਵਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚੁਵਣਆ।
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5  ۔ਪ੍ਸਾਹ ਿੋਂ ਪ੍ੰ ਿੇਕੁਸਿ ਿੱ ਕ
Passover to Pentecost
ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤੇ ਜਾਾਂ ਪੈਸਨ ੀਕ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹਫਤਾ, ਹਰ ਇਿੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਹਿੱਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ
ਪਾਮ ਐਤ ਾਰ ਨੂ ੰ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪਰ ੇਸ, ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਬਵਹਸ ਅਤੇ ਝਿੜੇ,
ਬੈਥਨੀ ਵ ਖੇ ਭੋਜਨ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਿਥਸਮੇਨੇ ਵ ਿੱਚ ਦੁ ਖਦਾਈ ਪਰਾਰਥਨਾ, ਿਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ
ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ, ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਉਣਾ, ਦਫਨਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਫਰ
ਉਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਜਸਨੂ ੰ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਐਤ ਾਰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮੈਂ renewaljournal.com 'ਤੇ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਾਂ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦ
ਲਾਇਨ ਆਫ ਯਹੂਦਾਹ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੇਰੇ ਵ ਸਵਤਰ ਤ ਬਾਈਬਲੀ ਰਣਨ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ।
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤੇ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸਾਸਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀ ਵ ਦ ਾਨ ਇਸਨੂ ੰ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ੀ ਇਸਨੂ ੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਵਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਫਤਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ
ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜਸਨ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਭਰ ਿਈ ਸੀ। ਭੀੜ-ਭੜਿੱਕੇ ਾਲੇ ਸਵਹਰ ਅਤੇ
ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵ ਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਾਟਕੀ ਹਫਤਾ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਅਤੇ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ
ਨਾਲ ਖੁਿੱਲ੍ੇਆਮ ਵ

ਾਦ ਵ ਚ ਫਸ ਵਿਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰਿੱਪੇ ਾਲੀਆਾਂ ਭੀੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦੇਣ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਤੇਵਜਤ ਭੀੜ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, "ਹੋਸਨਾ," ਭਾ , "ਪਰਭੂ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚਾਓ।" ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ।ੇ ਮੰਵਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਐਂਟੋਨੀਆ ਵਕਲ੍ੇ ਵ ਿੱਚ ਰੋਮਨ ਿੜੀ ਵਕਸੇ ੀ ਅਸਾਾਂਤੀ ਜਾਾਂ ਵ ਦਰੋਹ
ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜਿੱਕੇ ਾਲੇ ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹੀ।
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ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਵਤਆਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਵ ਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੇ ਵਬਰਛਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਡਾਲੀਆਾਂ ਿੱਢ ਕੇ
ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਵ ਛਾ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ।
ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਿੜੀ ਉਿ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਿਿੱ ਛੇ ਿਿੱ ਲੀ ਿਾਂਿੀ ਸੀ ਉੱਿੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਣ ਲਿੱਗੀ, ਿੋਸੂੰਨਾ ਿਾਊਿ ਿੇ
ਿੁਿੱ ਤਿ ਨੂੰ ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਿ ਜਿਿੜਾ ਿਿਭੁ ਿੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਾ ਿੈ! ਿਰਮ ਿਾਮ ਜਵਿੱ ਿ ਿੋਸੂੰਨਾ!
ਅਰ ਿਿ ਉਿ ਿਰਸ਼ਲਮ ਜਵਿੱ ਿ ਵਜੜਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਜਿਰ ਏਿ ਆ ਿੇ ਜਿਿੱ ਲ ਜਗਆ ਜਕ ਇਿ ਕੌ ਣ ਿੈ?
ਤਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਆਵਖਆ, ਇਹ ਵਯਸੂ ਿਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ।
(ਮਿੱ ਤੀ 21:8-11; ਿੇ ੋ ਮਰਕੁਸ 11:1-10; ਲਕਾ 19:28-40; ਿਿੂੰ ਨਾ 12:12-19)
ਵਯਸੂ ਇਿੱਕ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸ ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਾਂ ਢਲਾਣਾਾਂ ਤੋਂ, ਵਕਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਾਨੀ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਿਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9:9 (ਮਿੱਤੀ 21:5) ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਸਹੂਰ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂ ੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ:
ਹੇ ਸੀਯੋਨ੦ ਖੁਸੀ ਮਨਾ੦ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਲੋ ਕੋ੦ ਖੁਸੀ ਚ ਲਲਕਾਰੋ੦ ੇਖ੦
ੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਾਤਸਾਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੱਲ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ੦
ਉਹ ਿਰਮੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪਾਤਸਾਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਨਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁਾਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜਾਨ ਰ ਤੇ ਭਾ ਜ ਾਨ
ਿਿੇ ਤੇ ਸ ਾਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਰੋਇਆ ਿਿੋਂ ਿਰ ਕੋਈ ਅਨੂੰਿ ਕਰ ਜਰਿਾ ਸੀ:
ਤਦ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਅਤੇ ਅੜਬ ਪੀਹੜੀ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਿ ਰਹਾਾਂਿਾ ਅਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਾਂਿਾ
? ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ਐਥੇ ਵਲਆ।
ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵਕ ਭੂ ਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂ ੰ ਪਟਕ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਿੱਡਾ ਮਰੋਵੜਆ ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵਭਰ ਸਟ ਆਤਮਾ ਨੂ ੰ
ਵਝੜਵਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਉਹ ਨੂ ੰ ਉਹ ਦੇ ਵਪਉ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪ ਵਦਿੱਤਾ।
ਅਰ ਸਭ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਾਾਂ ਸਭ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸਨ
ਤਾਾਂ ਓਨ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ,
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਛਿੱਡੋ ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਮਨੁ ਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥੀਂ ਫੜ ਾਇਆ ਜਾਣ ਨੂ ੰ ਹੈ।
(ਲੋ ਕਾ 9:41-44)
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ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ। ਲਿਭਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਸ ੀ 70 ਵ ਿੱਚ, ਰੋਮਨ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇ ਸਵਹਰ ਨੂ ੰ
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਰੰਤ ਝੜਪ ਕੀਤੀ
ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਹੈਕਲ ਲਈ ਿੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਲੀ ਦੇ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਸੀ।
ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਚ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਿ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵ ਸਫੋਟ ਹੋ ਵਿਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਤਸਾਵਹਤ
ਭੀੜ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਉਪਦੇਸ ਸੁਵਣਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨੇ੍ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਵਦਨ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਦਿੱਤੀ, ਲਿਾਤਾਰ ਿਾਰਵਮਕ ਲੜੀ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਅ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂ ੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਰੋਮ ਨੂ ੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਣਾ। ਵਯਸੂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀ ੀ ਮੁਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨੂ ੰ ਉਠਾਇਆ।
ਫਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਿਰਮ-ਿਰੰਥ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੋ
ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਵ ਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ।
ਸਦੂ ਕੀਆਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨ, ਦੂ ਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭੂ ਤਾਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀਉਂਵਦਆਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜ ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਮਰ ਿਏ ਸਨ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਿਾਰਵਮਕ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵ ਸ ਾਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਸਾਸਤਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਬਲਡਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ
ਵਿਆ ਪਿੱਥਰ ਕੈਪਸਟੋਨ ਜਾਾਂ ਕੋਨਸਟੋਨ ਬਣ ਵਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਪਿੱਥਰ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਅੰਿੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸਦੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪੁਿੱਤਰ
ਨੂ ੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਪਰ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਿੱਤਰ
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ਸਮੇਤ ਕਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ੇਿਾ। ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕਹਾਣੀ
ਉਨ੍ ਾਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇਸ ਸੀ.
ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲ ਕੇ ਬੈਥਨੀਆ ਿਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
ਖਾਿਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਵ ਚ ਖਾਣਾ ੀ ਸਾਮਲ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮਵਰਯਮ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਵਹੰਿਾ
ਸੁਿੰਵਿਤ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁ ਝ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿੀਕੀ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਨਦਾਰ
ਵਪਆਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਰਸਸ
ੰ ਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਜਾ ੇਿਾ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿਰਮ ਿਰੰਥ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ
ਇਿੱਥੇ ੀ) ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਵਹਕ ਕਈ ਵਦਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ
ਬਣੀ ਰਹੇਿੀ।
ਹਾਕਮਾਾਂ ਦੀ ਖੁਸੀ ਵ ਿੱਚ, ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂ ਰ, ਚੁਿੱਪ-ਚਾਪ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ। ਸਾਸਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਦੰਿੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਇਹ ਵਬਲਕੁ ਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ
ਵਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਦਨ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਅਿਲੇ ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤਿੱਕ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ,
ਕਿੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਸ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਕਬਰ ਵ ਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ੇਿੀ।
ਉਸਦੀ ਵਿਰਫਤਾਰੀ, ਤਸਿੱਦਦ ਅਤੇ ਫਾਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸ ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁ ਝ
ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਵਚਆ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਹ ਅਜੇ ੀ ਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਲਿੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂ ਸਰੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂ ੰ ਰਿੱਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਵ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਿੱਖ- ਿੱਖ ਿਰਮਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈ ੱਟ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ
ਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੂ ਜੇ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਹਨ।
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ਚੰਿਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਯਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਮਆਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂ ੰ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ
ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਵਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਜਿ੍ਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਵਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਮਰ ਵਿਆ। ਵਫਰ ਉਹ ਮੌਤ
ਉੱਤੇ ਵਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਣ ਾਲੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਤਾਿਾਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌ ਜ ਾਨ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਦਰ ੜ੍
ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਿਮਕੀ ਵਕ ਉਸਦੀ ਪਰਵਸਿੱਿੀ ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ੀ ਵ ਦਰੋਹ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਰੋਮੀ ਬਦਲਾ ਲੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਮਰਨਾ ਚਾਵਹਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਮਕੀ ਨੂ ੰ ਹਟਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ।
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ
ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਿਾਰਵਮਕ
ਆਿੂ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਵਬਲਕੁ ਲ ੀ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਮਰਨਾ ਚੁਵਣਆ ਜਦੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ
ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸਦੀ ੀ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਸੇ ਯਹੂਦੀ ਵਦਨ ਤੇ ਖਾਿਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਵਰਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਖਾਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਅਿਲੀ ਦੁ ਪਵਹਰ ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਹੋ ੇਿਾ। ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਨਰਦੋਸ ਲੇ ਲੇ ਜੋਂ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਿਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ।
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ਉਸਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂ ੰ ਨ ਾਾਂ ਅਰਥ ਵਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂ ੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਵਸਆ
ਵਕ ਰੋਟੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਾਈਨ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ
ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਹਰ ਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸਨੂ ੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਮਊਨੀਅਨ ਜਾਾਂ ਯੂਕੇਵਰਸਟ
(ਥੈਂਕਸਵਿਵ ੰਿ) ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਹ
ਸੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਵ ਿੱਚ ਸੀ।
ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਬਵਹਸ ੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ
ਕੌਣ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿੋ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਨੌ ਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਿੱਪੜੇ ਪਵਹਨੇ , ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂੰਝਦਾ ਸੀ,
ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁ ਆਲੇ ਇਿੱਕ ਤੌਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂ ੰ ਚੁਿੱਪ ਕਰਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ।
ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਇਸਨੂ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਇਿੱਕ ਸੇ ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਵਮਸਾਲ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂ ਜੇ
ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਦਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਿਾ।
ਉਹ ਭੋਜਨ ਇਿੱਕ ਭਜਨ ਿਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰ ਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਹਲੇ ਲ
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਜ਼ਬੂਰ 115-118 ਦੇ ਿਾਇਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਇਦ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿੀਤ, ਜ਼ਬੂਰ
115 ਿਾਇਆ, ਜੋ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੀਆਾਂ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋ ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖ! ਉਹ ਓਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ , ਯਹੋ ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖ! ਉਹ ਓਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਹੇ ਯਹੋ ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਾਵਲਓ, ਯਹੋ ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖੋ! ਉਹ ਓਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਿਿੋਵਾਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿੇਤੇ ਰਿੱ ਜ ਆ ਿੈ, ਉਿ ਬਰਕਤ ਿੇਵੇਗਾ, ਉਿ ਇਸਰਾਏਲ ਿੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿੇਵੇਗਾ,
ਉਿ ਿਾਰਨ ਿੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿੇਵੇਗਾ!
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ਉਿ ਿਿੋਵਾਿ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵਿੱ ਡੇ!
ਿਿੋਵਾਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਿਾਈ ਿਾਵੇ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ!
ਤੁ ਸੀਂ ਯਹੋ ਾਹ ਿੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਵਜਹੜਾ ਅਕਾਸ ਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਵਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਸ ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਸ ਹਨ, ਪਰ ਿਰਤੀ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁ ਿੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ੰਸ ਨੂ ੰ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਰਦੇ ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਓਹ ਸਾਰੇ ਵਜਹੜੇ ਖਮੋਸੀ ਵ ਿੱਚ ਉਤਰ ਿਏ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋ ਾਹ ਨੂ ੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਾਂਿੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।
(ਜ਼ਬਰ 115:9-18)
ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂ ੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂ ੰ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਵਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ,
ਸਵਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿੱਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਾਂ ਨੀ ੀਆਾਂ ਢਲਾਣਾਾਂ 'ਤੇ ਿੈਥਸਮੇਨੇ ਦੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਿਰੋ ਤਿੱਕ ਵਕਦਰੋਨ ਨਦੀ
ਦੇ ਪਾਰ ਵਿਆ।
ਉੱਥੇ ਿੈਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਿ ਜਾਾਂ ਿਰੋ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਨੇ ਦੁ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਵਤੰਨ ਾਰ ਇਕਿੱਲੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਥਿੱਕੇ ਹੋਏ
ਚੇਲੇ ਸੌਂ ਿਏ। ਵਯਸੂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਕੀ ਇਹ
ਵਪਆਲਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਹਾ, "ਮੇਰੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ।ੇ " ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲਵੜਆ, ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਰੋਵਕਆ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਉਹ ਵਪਆਲਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਪਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁ ਝ ਵ ਦ ਾਨ ਿੈਥਸਮੇਨੇ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂ ੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਜੋਂ ਦੇਖਦੇ
ਹਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਚਿੱਠੀ ਇਸ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ ੀਂ ਵਦਨੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਿਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਵਜਹੜਾ
ਉਹ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਿੱਕਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਮੰਨਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ
ਿਈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਭਾ ੇਂ ਪੁਿੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਵਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁ ਖ ਭੋਿੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਆਵਿਆਕਾਰੀ ਵਸਿੱਖੀ।
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ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਿੱਿ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨਾਾਂ ਸਭਨਾਾਂ ਦੀ ਵਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਵਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਵਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੱਲੋਂ ਮਲਵਕਵਸਦਕ ਦੀ ਪਦ ੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰਿਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਕੇ ਆਵਖਆ ਵਿਆ।
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:7-10)
ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਥਆਰਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਿੀ 'ਤੇ ਵਪਿੱਛੇ ਨੂ ੰ ਵਡਿੱਿ ਿਈ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ
ਸੇ ਕ ਮਲਚਸ ਦਾ ਕੰਨ ਕਿੱਵਟਆ ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਨੂ ੰ ਵਝੜਵਕਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਾਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਦੁ ਸਮਣਾਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਪਆਰ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਿਾਂ
The Trials
ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਤੰਨ ਿਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਵਤੰਨ ਵਸ ਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨਿੱਜੀ
ਦੁ ਰਵ

ਹਾਰ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਉਸਨੂ ੰ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕ, ਉਹ ਵਜੰਨਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੂ ਜੇ ਕੈਦੀਆਾਂ ਾਾਂਿ ਆਪਣੀ ਫਾਾਂਸੀ ਤਿੱਕ ਕ੍ਰਾਸਬੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਉਹਨਾਾਂ ਕੁ ਝ
ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਕਾਹਲੀ ਾਲੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਅੰਸਕ
ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਦੇਰ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਸ ੇਰ ਦੀ ਮੀਵਟੰਿ ਸਾਮਲ ਹੈ। 70 ਪਾਦਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰੋਮ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਿ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜ ਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਅੰਨਾਸ, ਇਿੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਰਿਾਨ ਜਾਜਕ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ ਾਈ
ਕੈਫਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਸਦੂ ਕੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਰੋਮਨ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਅਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ।
(1) ਅੰਨਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮਹਾਂ ਪ੍ੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਿਥਸਮਨੀ ਵ ਿੱਚ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬੰਨ੍
ਵਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅੰਨਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਿਏ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਯਸੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ
ਕੀਤਾ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਅੰਨਾਸ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਖੁਿੱਲ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਿੱਲ੍ ਕੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਕ ਿੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ,
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ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਅੰਨਾਸ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸੁਵਣਆ ਸੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਸਪਾਹੀ
ਨੇ , ਇਸ ਜ ਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਵਰਆ, ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਤੋਂ ਵਝੜਵਕਆ ਵਜਸ ਨੇ ਕੁ ਝ ੀ ਿਲਤ ਨਹੀਂ
ਵਕਹਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ, ਦੁ ਸਮਣੀ ਾਲਾ ਸਲੂ ਕ ਸੁਰੂ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ। ਅੰਨਾਸ ਨੇ ਵਫਰ ਬੰਨੇ੍ ਹੋਏ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਕਯਾਫਾ
ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ (ਯੂਹੰਨਾ 18:12-14, 19-24)।
(2) ਕਾਇਫਾ, ਮਹਾਂ ਪ੍ੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਉਸ ਮੁਢਲੀ ਪੁਿੱਛਵਿਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਿਥਸਮਨੀ ਵ ਿੱਚ ਵਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ ਦੇ
ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਫਾ, ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਿਏ।
ਵਯਸੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਵਹਲੀਆਾਂ ਦੋ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਾਂ ਦੇਖੀਆਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ (ਸੰਭ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਨਕੋਦੇਮਸ ਵਜਸਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇ ਖਕ) ਨੂ ੰ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ
ਪੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਇਿੱਕ ਦੂ ਰੀ ਤੋਂ ਵਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂ ੰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅਿੱਿ ਵ ਿੱਚ ਸੇਵਕਆ। ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵ ਹੜੇ ਵ ਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਸਨੂ ੰ ਉੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਵਯਸੂ ਜੌਨ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ
18:10-11, 14; ਲੂ ਕਾ 22:49-62)। ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੁਵੜਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਿੱਲ ਦੇਵਖਆ ਵਜਸਨੂ ੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਕ
ਵਕ ੇਂ ਲੇ ਸਸ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਕੁ ਿੱਕੜ ਦੇ ਦੋ ਾਰ ਬਾਾਂਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੀਟਰ ਵਤੰਨ ਾਰ ਲੇ ਸਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਿਾ। ਕੁ ਿੱਕੜ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਬਾਾਂਿ 'ਤੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਫੁ ਿੱਟ-ਫੁ ਿੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ (ਲੂ ਕਾ 22:61-62)।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱਖ ਜਾਜਕਾਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰੰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਚੁਿੱਪ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ
ਿ ਾਹਾਾਂ ਨੇ ਬਵਹਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸਵਹਮਤ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਕਾਇਫਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਬਆਨ ਦੀ
ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਕੁ ਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾੜ ਵਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਿ ਕਰਾਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੁਿੱਵਕਆ, ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਟੀ ਬੰਨ੍ ਵਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂ ੰ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਪਵਹਰੇਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਫੜ
ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੁ ਿੱਵਟਆ (ਮਰਕੁ ਸ 14:53-65)।
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ਇਿੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿੋ ਕੋਜੜਆਂ ਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ:
ਵਯਸੂ ਦੀ ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਭੀਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਦੋਸੀ ਕੈਦੀ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁ ਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀ
ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਯਹੂਦੀ ਟੈਂਪਲ ਿਾਰਡ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਕੁ ਿੱਵਟਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਵਫਰ
ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਕੁ ਿੱਵਟਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਿਏ। ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੇ “ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ” ਨੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੁ ਿੱਟਣ ਵ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ। ਉਸ ਨੂ ੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਿਏ, ਉਸ 'ਤੇ
ਥੁਿੱਵਕਆ ਵਿਆ, ਅਿੱਖਾਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਟੀ ਬੰਨ੍ੀ ਿਈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਹੀ ਰਾਜਦੰਡ ਜੋਂ ਰਤੀ ਿਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ
(ਮਿੱਤੀ 27:27-31, ਯੂਹੰਨਾ 19:1-3)।
ਯਹੂਦੀ ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਦੀ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਥਾਮਸ ਮੈਕਿ ਰਨ, ਐਮ.ਡੀ., ਯਹੂਦੀ ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ ੇਲੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲੂ ਕਾ ਦੇ ਰਣਨ ਬਾਰੇ
ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਵਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪਵਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕੁ ਿੱਟਣ ਲਿੱਿੇ।” (ਲੂ ਕਾ 22:63). ਲੂ ਕਾ "ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕੁ ਿੱਟੋ" ਾਕੰਸ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਵਕ੍ਰਆ ਡੇਰੋਂਟੇਸ
(δέροντες) ਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਦ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਚਮੜੀ, ਡਰਮਾ (δέρμα) ਲਈ ਇਿੱਕੋ ਵਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
"ਚਮੜੀ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਉਣਾ" ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਅਰਥ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। "ਹਰਾਉਣ ਲਈ" ਇਿੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਦ
ਕੁ ਿੱਟਣ ਜਾਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਕੁ ਿੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁ ਿੱਟਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉੱਚੀ
ਤੀਬਰਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਕਾ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦੇ ਕੁ ਿੱਟਣ ਦੀ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਖਾਸ ਭਾਸਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਵਕਉਂਵਕ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ, ਇਸ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟੈਂਪਲ ਿਾਰਡ ਿੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ
ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਜ਼ਾ ਚਾਲੀ ਪਿੱਟੀਆਾਂ ਸੀ (ਵਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 25:3)। ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵ ਿੱਚ
ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਮੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਅਪਰਾਿੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਰੋਮਨ ਵਸਪਾਹੀ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸੀ ਕੈਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕੁ ਿੱਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ, ਵਸਰਫ ਇਹ ਸਰਤ ਸੀ ਵਕ ਕੈਦੀ ਨੂ ੰ
ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਾਵਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇਹ ਰ ਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਦੋ ਾਰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਿਏ ਸਨ। ਪਵਹਲੀ
ਕੁ ਿੱਟਮਾਰ ਮਹਾਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕੈਫਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੂ ਜੀ ਪੋਂਟੀਅਸ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਿੀਨ ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ।
[ਬਰਿਰੋਨ, ਜੋਸਫ ਡਬਲਯੂ.. ਜੀਸਸ ਦੀ ਸਲੀਬ: ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ
ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਪਬਵਲਵਸੰਿ ਹਾਊਸ। ਅਵਿਆਇ 6: ਵਯਸੂ ਦੀ ਫਾਾਂਸੀ।]
(3) ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸ ੇਰ ਤਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ, ਿਰੰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਕ 70-ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਇਿੱਕ
ਅੰਸਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਵਜਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹਾ,
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ। ਿੁਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਦਿੱਤੀ। ਅਵਰਮਾਥੀਆ ਤੋਂ ਜੋਸਫ ਉਹਨਾਾਂ ਕੁ ਝ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤ ਸਨ।
ਿਜਿਲਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਗਰਮ ਮਿਾਸਭਾ ਬਜਿਸ ਜਵਿੱ ਿ, ਕਾਇਫਾ ਨੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਿ ਜਿਿੱ ਤੀ ਸੀ ਜਕ ਰੋਮ ਿੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ
ਬੇਿੈਨ ਅਤੇ ਵਿ ਰਿੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ ਿੀ ਮੌਤ ਿੋਣਾ ਜਬਿਤਰ
ਿੈ (ਲਕਾ 22:63-71; 23:1, 50-51)
(4) ਯਪ੍ਲਾਿੁਸ, ਰਾਜਪ੍ਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸਭਾ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਬੰਵਨ੍ ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਕੋਲ ਲੈ ਵਿਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਉਸਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਦਾ
ਅਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਮਰਕੁ ਸ 15:1)।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਛਤਾ ਾ ਹੋ ਵਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਾਂਦੀ ਦੇ 30 ਵਸਿੱਕੇ ਾਪਸ ਸੁਿੱਟ ਵਦਿੱਤੇ ਜੋ ਜਾਜਕਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ
ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਫਾਹਾ ਲਿਾ ਵਲਆ (ਮਿੱਤੀ 27:1-10)।
ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਭਾ ਨੂ ੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਵ ਿਾੜਨ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਮਨ੍ ਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਮਸੀਹਾ, ਰਾਜਾ ਘੋਵਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ। ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ
ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ।
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ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਿੱਛਵਿਿੱਛ ਤੋਂ ਵਸਿੱਟਾ ਕਿੱਵਢਆ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਜਕਾਾਂ ਨੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਯਸੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਲੀਲ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਸੂਬੇ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ
ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ (ਲੂ ਕਾ 23:1-5)। ਿਲੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨੇ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਵਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਿਲੀਲ ਦੇ ਸਾਸਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਵਨਰਣੇ ਲਈ ਭੇਵਜਆ।
ਂ ੀਪ੍ਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
(5) ਹੇਰੋਡੀਜ ਐਟ
ਹੇਰੋਡੀਸ ਐਂਟੀਪਾਸ, ਿਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁ ਮਾਰ, ਵਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਾਂ
ਸ ਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ। ਮੁਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਰੰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਕੋਲ ਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸਨੂ ੰ
ਇਿੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਚੋਿਾ ਪਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਦਨ ਹੇਰੋਦੀਸ ਅਤੇ ਵਪਲਾਤੁ ਸ, ਜੋ ਦੁ ਸਮਣ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਿਏ (ਲੂ ਕਾ 23:612)।
ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀਰੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੌਹਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਦਾ ਵਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਲੂ ਕਾ
13:31-33) ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਲੂ ੰਬੜੀ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ, ਵਯਸੂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਯਰੂਸਲਮ ਜਾ ੇਿਾ। ਹੁਣ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਮਵਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ
ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੋਸ ਲਿਾਉਣ ਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਵਨਰਾਸ, ਿੁਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੇ , ਮੰਦਰ ਦੇ
ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂ ੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂ ੰ ਾਪਸ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ.
(6) ਯਪ੍ਲਾਿੁਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅਜਮਾਇਸ
ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਵਰਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਟੜ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵ ਰੋਿ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕਲ੍ੇ ਦੇ ਮਵਹਲ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
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ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਯਸੂ ਦਾ ਵਨਆਾਂ ਕਰਨ ਪਰ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆ ਾਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਦ
ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਦੁ ਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱਖ ਦਫਤਰ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁਿੱਛ-ਵਿਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਸੰਦੇਸ ਭੇਵਜਆ ਵਜਸ ਵ ਚ
ਿੱ ਉਸਨੂ ੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਵਕ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਵਖਆ ਸੀ।
ਵਫਰ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਿੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂ ੰ ਵਰਹਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਬਰਿੱਬਾਸ ਨਾਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੈਦੀ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਮੁਿੱਖ ਜਾਜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਬਰਿੱਬਾਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਿੱਕ ਦੰਿਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੇ ਹਾਰ ਵਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਿੋ ਲਏ,
ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ (ਮਿੱਤੀ 27:15-26)।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਅਵਭਆਸ ਸੀ। ਵਫਲਮ ਵਦ ਪੈਸਨ ਿਰਾਵਫਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਹ ਵਚਿੱਤਰਣ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਭਆਨਕਤਾ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਟੂ ਵਰਨ ਦੇ ਕਫਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸ ੀਰ ਵ ਚ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰੇ ਿਏ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਖਮੀ.
ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂ ੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਕੋਵੜਆਾਂ (ਵਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 25:3) ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਮਨ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ
ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਪੀੜਤ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਫਲੈ ਿੈਲਮ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਾਂ ਪਿੱਟੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ ਸੀਸੇ ਜਾਾਂ ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਦੇ
ਟੁ ਕਵੜਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤੇ। ਵਯਸੂ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਾ ਬੇਰਵਹਮ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੂ ੰ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋਂ ਮਾਵਰਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮੀ
ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ ਾਲੇ ਬਾਗੀ ਜੋਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ੇਿਾ।
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ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਵਫਰ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਹੈੱਡਕੁ ਆਰਟਰ ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਿਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਰੂਸਲਮ ਸਮੂਹ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ 480 ਵਸਪਾਹੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਲਾਹ ਵਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਲਾਲ ਰੰਿ ਦਾ ਚੋਿਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ ਉੱਤੇ
ਕੰਵਡਆਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕਾਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੁਿੱਵਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ 'ਤੇ ਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਕਿੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਵਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਏ (ਮਿੱਤੀ 27:27-31)।
(7) ਸਵਰਗ ਯਵਚ ਅਜਮਾਇਸ
ਤੇਜ਼ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਜ ਦੁ ਆਰਾ ਸ ਰਿ ਦੇ ਅੰਤਮ, ਸਦੀ ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਸਾਮਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ. ਸ ਰਿ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਸੁਿੱਿ, ਸੰਪੂਰਨ ਭੇਟ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਿੱਕੋ ਇਿੱਕ ਬਦਲ ਜੋਂ
ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੀ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: “ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਾਪ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿਾਰਵਮਕਤਾ ਬਣ ਸਕੀਏ।
(2 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 5:21)
ਿਸਾਿਾਿ ਿੇ ਸੇਵਕ ਗੀਤ ਨੇ ਇਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਲੈ ਲਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਪਣਾ ਵਲਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁ ਿੱਖ ਨੂ ੰ ਬਰਦਾਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਸਨੂ ੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਸਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲਾਾਂ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਬੁਵਰਆਈਆਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਿੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁ ਚਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਸਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਵਮਵਲਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸਾਾਂ। ਸਾਨੂ ੰ
ਅਰੋਿਤਾ ਵਮਲੀ (ਮਾਫੀ ਵਮਲੀ) ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁ ਿੱਖ ਕਾਰਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡਾਾਂ ਾਾਂਿ ਭਟਕ ਿਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁ ਰ ਿਏ। ਅਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ
ਯਹੋ ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਂਮੇ ਲੈ ਵਲਆ।
(ਿਸਈਆਿ 53:4-6)
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ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਵਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂ ਤਾਾਂ, ਜੀਵ ਤ ਪਰਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼
ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ 10,000 ਿੁਣਾ 10,000 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸੀ
ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਵਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵਸੰਘਾਸਣ, ਓਹਨਾਾਂ ਜੰਤੂਆਾਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਿਾਾਂ ਦੇ ਦੁ ਆਲੇ ਬਹੁਵਤਆਾਂ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਾਂ
ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਲਿੱਖਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਾਂ ਸੀ।
(ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ 5:11)

ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion
ਰੋਮੀਆਾਂ ਨੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਵ ਦਰੋਹੀ ਿੁਲਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿੀਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ 70 ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਦੇ ਸਪਾਰਟਾਕਸ ਵ ਦਰੋਹ ਵ ਿੱਚ 6,000 ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ, ਅਤੇ 70
ਈਸ ੀ ਪੂਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵ ਦਰੋਹ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਵ ਿੱਚ 500 ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਨਾਿਵਰਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਲੀਬ ਦੀ ਵਘਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਨੇ ਛੇ ਸਦੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਸਲੀਬ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ
ਸਮਰਾਟ ਕਾਾਂਸਟੈਂਟੀਨ ਨੇ 313 ਈਸ ੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿੈਰਕਾਨੂ ੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ।
ਜੇਤੂ ਰੋਮੀਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਲੀਬਾਾਂ 'ਤੇ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕਸਟ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੁ ਖਦਾਈ ਸਾਹ ਤਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਦਰਦ
ਸਵਹਣਾ ਵਪਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬਦ excruciate (ex-crux - out of the cross)
ਅਤੇ ਿਰੀਕ ਸਬਦ ਐਿੋਨ (ਸੰਘਰਸ ਜਾਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਰੋਮੀ ਵਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ
ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਿਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਫਰ
ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਇਆ ਵਿਆ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ, ਉਸਨੂ ੰ ਵਭਆਨਕ ਦਰਦ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਦੂ ਜੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਾਾਂਿ ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੂ ੰ ਚੁਿੱਕ ਸਕੇ। ਉਸ
ਨੂ ੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ।
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ਉਸ ਵਦਨ ਵਤੰਨ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਸਬੀਮ (ਪੈਵਟਬੂਲਮ) ਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਫਾਾਂਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਲਆ। ਵਯਸੂ ਉਦੋਂ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਸਮਊਨ ਜੋ ਵਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ
ਨੂ ੰ ਚੁਿੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਸਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਸਬੀਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਭਆਨਕ ਬਣਤਰ ਦੋ ੇਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟਾਊ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਰਾਜਿਾਨੀ ਟੀ। ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਾਸਬੀਮ 'ਤੇ ਮੇਖਾਾਂ ਨਾਲ ਬੰਵਨ੍ ਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿੱਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਜਾਾਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਵਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਕਿੱਲੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਿੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਪੈਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੱਕੜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਪਰ ਰੋਮਨ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ
ਇਸਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਜੋਵੜਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਵਸਰ 'ਤੇ ਕੰਵਡਆਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ।
ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਵਡਆਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਿੱਕ ਵਯਸੂ ਦੇ
ਕਿੱਪੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਾਪਸ ਪਾ ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਸਪਾਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂ ੰ ਇਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਲੀਬ ਵਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਦਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਵਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੰਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵ ਚਕਾਰੋਂ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ। ਰੋਮਨ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਾਂ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਬਲਕੁ ਲ ਬਾਹਰ
ਮੁਿੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਵਦੰਦੇ ਸਨ ਵਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋੜ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੂ ੰ ਵਭਆਨਕ ਫਾਾਂਸੀ ਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਵਲਜਾਇਆ ਵਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਾਸਬਾਰ 'ਤੇ ਵਕਿੱਲਾਾਂ ਨਾਲ
ਜਕਵੜਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦਰਿੱਖਤ, ਰੁਿੱਖ ਦੇ ਤਣੇ , ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਵਹਰਾਇਆ ਵਿਆ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵ ਚ
ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵ ਚ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਵਲਆ ਸੀ। ਓਲਡ ਵਸਟੀ ਦੀ ਾਰ ਦੇ ਵਬਲਕੁ ਲ
ਬਾਹਰ ਅਿੱਜ ੀ ਕਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਾਂ ਹਨ।
ਦਰਸਕਾਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂ ੰ ਤਾਅਨਾ ਮਾਵਰਆ ਵਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸਣਾ
ਕਰਨ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਵਚੰਨ੍ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਆਪਸ ਵ ਿੱਚ
ੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਵਟਊਵਨਕ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਵਡਆ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿੱਪੜੇ ਾਾਂਿ ਬੁਵਣਆ ਵਿਆ ਸੀ।
ਿਾਰਵਮਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਜੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ
ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

110

ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜੀ ਨ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ਲ ੇਿਾ ਜੋ
ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂ ੰ ਨੌਂ ਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁ ਪਵਹਰ ਤੋਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਵਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇ ਲੇ
ਦੀ ਮੌਤ ਵਤੰਨ ਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਿਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁ ਪਵਹਰ ਨੂ ੰ ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਬੇਦਾਿ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ ਜਾ ਵਰਹਾ
ਸੀ।
ਚਸਮਦੀਦਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਭਆਨਕ ਤਮਾਸਾ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਵਣਆ। ਜੌਨ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਾਦਾਰ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਮਵਰਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋ ਮੀ, ਜੌਨ ਦੀ ਮਾਾਂ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ),
ਕਲੋ ਪਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਵਰਯਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਮੈਿਡੇਲੀਨੀ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਬਆਨਾਾਂ ਦੇ ਰ ਾਇਤੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਯਸੂ ਨੇ ਛੇ ਦੁ ਖਦਾਈ ਘੰਵਟਆਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ੇਲੇ ਵਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 22:1 ਅਤੇ 31:5 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।
1. ਵਪਤਾ ਜੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਹੇ ਵਪਤਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ" (ਲੂ ਕਾ 23:34)। ਉਹ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ।
2. ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਿੱਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਰਦੌਸ ਵ ਚ
ਿੱ ਹੋ ੋਿ।ੇ
ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਿੀ ਵਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਵਰਹਾ ਪਰ ਦੂ ਜੇ ਅਪਰਾਿੀ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਝੜਵਕਆ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ
ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਵਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਆਓ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ।" ਵਯਸੂ ਨੇ ਜ ਾਬ ਵਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਿੱਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਰਦੌਸ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੋਿੇ" (ਲੂ ਕਾ 23:43)। ਜੀ ਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਇਿੱਕ
ਦੋਸੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਵਪਆਰ, ਵਕਰਪਾ, ਦਇਆ
ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ੀ ਵਦਖਾਇਆ ਸੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ
ਦੁ ਆਰਾ।
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3. ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁਤ
ਿੱ ਰ ਨੂ ੰ ਖ
ੇ ;ੋ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ੇਖ।ੋ
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ ਵਜਸਨੂ ੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸਾ ਵ ਿੱਚ ਵਕਹਾ, "ਵਪਆਰੀ ਔਰਤ, ਇਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁਿੱਤਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਾਾਂ ਹੈ"
(ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27) ). ਉਹ ਚੇਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਜੋਂ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਵਰਯਮ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਵਿਆ।
4. ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਿੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਯਕਉਂ ਛੱ ਡ ਯਦੱ ਿਾ ਹੈ?
ਦੁ ਪਵਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁ ਪਵਹਰ ਦੇ ਵਤੰਨ ਜੇ ਤਿੱਕ ਹਨੇ ਰੇ ਨੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ੰ ਢਿੱਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲੇ
ਕਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆ ਾਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦਿੱਤਾ: "ਏਲੀ, ਏਲੀ,
ਲੇ ਮਾ ਸਬਕਥਨੀ?" -"ਮੇਰੇ ਰਿੱਬ, ਮੇਰੇ ਰਿੱਬ, ਤੂ ੰ ਮੈਨੂੰ ਵਕਉਂ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ?" ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਅਿੱਿੇ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ: "ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਿੱਲ੍ ਕਿੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਰ ਵਹਲਾ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਨੇ ਯਹੋ ਾਹ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਵਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ੇ' ... ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ਵ ੰਨ੍ ਵਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ...ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿੱਪੜੇ ਆਪਸ ਵ ਚ
ਿੱ ੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਾਂ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾ ਵਰਹਾ ਸੀ। (ਮਿੱਤੀ 27:45-49; ਮਰਕੁ ਸ 15:34;
ਜ਼ਬੂਰ 22:1, 7-8, 16-18)
5. ਮੈਨੰ ੂ ਯਪ੍ਆਸ ਲਗੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਦੁ ਖਦਾਈ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਾਹ ਵਲਆ, "ਮੈਂ ਵਪਆਸਾ ਹਾਾਂ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:28)। ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਖਿੱਟੀ
ਾਈਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਘੜਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਜ਼ੂਫ ਦੀ ਟਵਹਣੀ ਉੱਤੇ ਾਈਨ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਸਪੰਜ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵ ਿੱਚ ਫੜ ਵਲਆ ਯੂਹੰਨਾ 19:28-29; ਜ਼ਬੂਰ 22:15; 69:3,21)। ਇਹ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਾਂ ਨੇ ਵਮਸਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਾਵਜ਼ਆਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼ੂਫ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

112

6. ਸਭ ਖਿਮ ਹੋ ਯਗਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁ ਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂ ੰ ਮੈਅ ਵਮਲੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ।" ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ."
ਯੂਹੰਨਾ 19:30)
7. ਵਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਾਂ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅ ਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਵਰਆ, "ਵਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਾਂ" (ਲੂ ਕਾ 23:46;
ਜ਼ਬੂਰ 31:5, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਲਆ। ਸਾਰੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ
ਵਪਆਰ ਭਵਰਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ।
ਵਨਿਰਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਸੀ।
ਇਿੱਥੇ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।

1 ਵਪਤਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਲੂ ਕਾ 23:34)
2 ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਿੱਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਰਦੌਸ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੋਂਿੇ। (ਲੂ ਕਾ 23:43)
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3 ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂ ੰ ੇਖ; ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ੇਖ।ੋ (ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27)
4 ਿੇ ਮੇਰੇ ਿਰਮੇਸੁਰ, ਮੇਰੇ ਿਰਮੇਸੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਕਉਂ ਜਤਆਗ ਜਿਿੱ ਤਾ ਿੈ? (ਮਿੱ ਤੀ 27:46; ਮਰਕੁਸ 15:34;
ਜ਼ਬ 22:1)
5 ੫ਮੈਂ ਵਪਆਸ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:28; ਜ਼ਬੂਰ 21:15-16; 69:21)
6 ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:30)
7 ਹੇ ਵਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਾਂ।
(ਲਕਾ 23:46; ਜ਼ਬਰ 31:5)
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਿਨਾਂ ਸਿੱ ਤ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਿੇ ਸਬਿ ਜਕਿਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ
1. ਮੁਆਫ਼ੀ,
2. ਮੁਕਤੀ,
3. ਜਰਸਤਾ,
4. ਜਤਆਗ,
5. ਿਿੇਸਾਨੀ,
6. ਟਿਾਇੂੰ ਫ, ਅਤੇ
7. ਰੀਯੂਨੀਅਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਤਾਾਂ ਤੋੜ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ੀ ਵਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ
ਿਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤਿੱਖੇ ਪੈਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਿੱਲ ਿਿੱਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਸੂਰਜ
ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਾਰਵਮਕ ਆਿੂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਇਿੱਕ ਵਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ
ਵਦਲ ਨੂ ੰ ਵ ੰਵਨ੍ ਆ। ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਹ ਵਿਆ।
ਰਹਿੱਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂ ੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆ। ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਤਿੱਕ ੰਵਡਆ
ਵਿਆ ਸੀ। ਿਰਤੀ ਵਹਿੱਲ ਿਈ, ਚਿੱਟਾਨਾਾਂ ਫੁ ਿੱਟ ਿਈਆਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਾਂ ਖੁਿੱਲ੍ ਿਈਆਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ
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ਜੋ ਮਰ ਚੁਿੱਕੇ ਸਨ, ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਵਹਰ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕ ਿੀਤਾਾਂ ਵ ਚ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅਵਤਅੰਤ ਦੁ ਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਿੀਤਾਾਂ
ਵ ਿੱਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਿਰਾਵਫਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੇ ਕ ਦੇ ਦੁ ਿੱਖ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਖਰਕਾਰ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ।
ਜਿਨਹਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਿਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਕਸਨੇ ਿਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਜਕਸਨੇ ਸਿੱ ਿਮੁਿੱ ਿ ਿਿੋਵਾਿ ਿੀ
ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਿਿਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਾਾਂਿ ਉਵਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸਕ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਿਣ ਾਲੀ ਜਢ਼ ਾਾਂਿ ਸੀ।
ਉਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਾਂ ਸਾਨੂ ੰ
ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਖਾਸ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਵਜਹੜੀ ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵ ਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੋ ੇ।
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂ ੰ ਛਿੱਡ ਿਏ। ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਿੇਰੇ
ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੂ ੰ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਉਸਨੂ ੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਦੰਦੇ ਵਕ ਉਸ ਿੱਲ
ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੱਲ ਵਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਲੈ ਲਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਪਣਾ ਵਲਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁ ਿੱਖ ਨੂ ੰ ਬਰਦਾਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਸਨੂ ੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਸਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲਾਾਂ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਬੁਵਰਆਈਆਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਿੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁ ਚਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਸਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਵਮਵਲਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸਾਾਂ। ਸਾਨੂ ੰ
ਅਰੋਿਤਾ ਵਮਲੀ (ਮਾਫੀ ਵਮਲੀ) ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁ ਿੱਖ ਕਾਰਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡਾਾਂ ਾਾਂਿ ਭਟਕ ਿਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁ ਰ ਿਏ। ਅਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ
ਯਹੋ ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਂਮੇ ਲੈ ਵਲਆ।
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ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੁ ਿੱਖ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵਸਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੁ ਝ ੀ ਨਹੀਂ ਆਵਖਆ ਵਜ ੇਂ ਭੇਡ ਵਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨ ਵਲਜਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲੇ ਲੇ ਰਿਾ ਸੀ ਵਜਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵਜੰਨਾ ੀ ਆ ਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਵਲ੍ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਲੈ ਿਏ - ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਲਾਿ ਹੋ ਕੇ ਵਨਆਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ
ੀ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਭਵ ਿੱਖ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਵਜਉਂਦੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਲੈ
ਜਾਇਆ ਵਿਆ। ਉਸਨੂ ੰ ਮੇਰੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ।
ਉਹ ਮਰ ਵਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਮੀਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਵਿਆ। ਉਸ ਨੂ ੰ ਮੰਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ
ਵਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁ ਝ ੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਝੂ ਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਵਲਆ - ਪਰ ਫੇਰ ੀ ਇਹ ਿਿੱਲਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਾਪਰੀਆ।
ਯਹੋ ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕੁ ਚਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋ ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਸਨੂ ੰ ਦੁ ਿੱਖ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਸੇ ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂ ੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਨ ਾਾਂ ਜੀ ਨ ਜੀ ੇਿਾ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਲੇ ਿਾ। ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਵਰਆਾਂ ਕਰੇਿਾ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਯਹੋ ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਾਉਣੀਆਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਸਟ ਭੋਿੇਿਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਚੰਿੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖੇਿਾ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਾਪਰਨਿੀਆਾਂ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਸਖ੍ਖੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟ ਹੋ ੇਿਾ। ਮੇਰਾ ਚੰਿਾ ਸੇ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੇਿੁਨਾਹ ਬਣਾ
ਦੇ ੇਿਾ, ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂ ਰ ਲੈ ਜਾ ੇਿਾ।
ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂ ੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਾਾਂਿਾ। ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਹਿੱਸਾ
ਲ ੇਿਾ ਵਜਹੜੇ ਤਾਕਤ ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਾਾਂਿਾ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਹ ਮਰ ਵਿਆ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ
ਜੀ ਨ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ।ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਆਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਮੁਜਵਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੇ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
(ਿਸਈਆਿ 53:1-12)
ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਵਕਤਾਬ ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ ਯਹੂਦਾਹ ਵ ਿੱਚ ਿੇਰੇ ਵ ਸਤਾਰ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ
ਹਾਾਂ, renewaljournal.com 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਾਂ ਵਚਿੱਠੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਸਮੇਤ ਨ ੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅੰਸਾਾਂ ਸਮੇਤ ਾਿੂ ਅੰਸ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਵਥਊ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
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ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਖਆ। ਮਰਕੁ ਸ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਵ ਚ
ਿੱ ੋਂ ਕੁ ਝ ਦੇਵਖਆ ਹੋ ੇਿਾ। ਲੂ ਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੋ
ਵਕਤਾਬਾਾਂ, ਲੂ ਕ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਲਈ ਅਿੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਾਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ
ਕੀਤੀਆਾਂ।
ਅਵਰਮਾਥੇਆ ਦੇ ਜੋਸਫ, ਵਨਕੋਦੇਮਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਨੂ ੰ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨ ੀਂ ਕਬਰ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਵਖਆ। ਉਸਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਿੱਡੇ ਵਲਨਨ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਸਰ ਦੇ ਦੁ ਆਲੇ ਕਿੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਵਟਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਇਿੱਕ ਿੱਡਾ ਪਿੱਥਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਮੁਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨੂ ੰ ੀ ਲਾਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਵਸਪਾਹੀਆਾਂ ਦੀ ਪਵਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection
ਅਫਵਾਿਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸੁਰ ਿੋ ਗਈਆਂ ਜਕ ਿਸਾਿ ਿੇ ਿਫਤੇ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਜਵਿੱ ਿ.
ਬਿੁਤੇ ਲੋ ਕ ਸੋਿਿੇ ਸਨ ਜਕ ਅਜਵਸਵਾਸਿੋਗ ਅਫਵਾਿਾਂ ਅਸੂੰ ਭਵ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਿਾ ਜਕਿਾ.
ਵਸਰਫ ਥੋੜ੍ੇ ਹੀ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ, ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਇਆ ਵਿਆ ਮਸੀਹਾ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੁ ਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਜੇ ੀ ਸਿੱਕ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਾਪਵਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ।
ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ ਿਏ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਫਰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ 40
ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਦਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸਦੇ ਚੜ੍ ਨ ਤਿੱਕ ਰਹਿੱਸਮਈ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਹੋਏ।
ਤੀਜੇ ਵਦਨ ਉਹ ਰਹਿੱਸਮਈ ਢੰਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਾਮ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਸਾਸਤਰ ਵਕ ੇਂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ ਦੁ ਿੱਖ ਝਿੱਲਣੇ ਪਏ।
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ਇਹਨਾਾਂ ਰਹਿੱਸਮਈ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਮਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਨੂ ੰ ਆਕਾਰ ਵਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕੀਤਾ ਬਲਵਕ ਇਵਤਹਾਸ ਦੁ ਆਰਾ ਅਣਵਿਣਤ ਲਿੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸਦੀ ੀ
ਵਕਸਮਤ ਨੂ ੰ ੀ ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅਵਿਆਇ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ੁਨਰ ਉਥਾਨ ਐਿਵਾਰ
Resurrection Sunday
(1) ਮਜਰਿਮ ਮਗਿਲੀਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16:9; ਿਿੂੰ ਨਾ 20:11-18
(2) ਔਰਤਾਂ - ਮਿੱ ਤੀ 28:9-10
(3) ਕਲੀਓਿਾਸ ਅਤੇ ਿੋਸਤ, ਐਮੌਸ ਰੋਡ - ਮਰਕੁਸ 16:12-13; ਲਕਾ 24:13-34
(4) ਸਮਊਨ ਿਤਰਸ - ਲਕਾ 24:34; 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:5
(5) ਿੇਲੇ - ਮਰਕੁਸ 16:14; ਲਕਾ 24:36-49; ਿਿੂੰ ਨਾ 20:19-23; 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:5
(1) ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਲੀਨੀ
Mary Magdalene
ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਵਰਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋ ਮੀ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ
ਮੈਿਡਲੀਨੀ ਸ ੇਰ ੇਲੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਿਈਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਿੱਡਾ ਪਿੱਥਰ ਹਵਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਿਾਇਬ ਹੋ
ਿਈ ਸੀ। ਕਬਰ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਯਸੂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ: “ਉਹ ਜੀ ਉੱਵਠਆ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਉਸਨੇ ਵਕਹਾ
ਸੀ।”
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ਦੂ ਤ ਨੇ ਤੀ ੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਾਪਸ ਆ ਕੇ
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂ ੰ ਦਿੱਵਸਆ ਜੋ ਕਬਰ ਿੱਲ ਭਿੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵਲਨਨ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦਾ
ਕਿੱਪੜਾ ਇਸਦੇ ਨੇ ੜੇ ਲਪੇਵਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਉਸਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਉਸਨੇ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ ਵਜਸਨੂ ੰ ਉਹ ਬਾਿੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ,
ਵਜਸ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਇਹ ੀ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਕੀ ਉਸਨੇ ਲਾਸ ਨੂ ੰ ਵਹਲਾ
ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਮਰੀਅਮ।”
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸਾ ਵ ਿੱਚ ਪੁਕਾਵਰਆ, 'ਰਿੱਬੋਨੀ!' (ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅਵਿਆਪਕ')। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ
ਇਹ ੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ੇ।
(2) ਔਰਿਾਂ
The Women
ਔਰਤਾਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਭੂ ਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿੱਡੇ ਦੂ ਤ ਨੇ ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਘਬਰਾ ਿਏ ਅਤੇ ਮੁਰਵਦਆਾਂ ਾਾਂਿ ਹੋ ਿਏ।
ਦੂ ਤ ਅਕਸਰ ਿਰਮ-ਿਰੰਥ ਵ ਿੱਚ ਪਰਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੌ ਜ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ, ਕਦੇ ੀ ਖੰਭਾਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ। ਕਰੂਬੀਮ ਅਤੇ ਸਰਾਫੀਮ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਸ ਰਿੀ ਜੀ ਖੰਭਾਾਂ ਾਲੇ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੂ ਤ ਨੂ ੰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ ਾਪਸ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਹੋਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ੀ ਦੇਖੇਿਾ।
(3) ਕਲੀਓਪ੍ਾਸ ਅਿੇ ਦੋਸਿ ਐਮੌਸ ਦੇ ਰਸਿੇ ਿੇ
Cleopas and Friend on the Emmaus Road
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ਉਸੇ ਵਦਨ ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਲਿਭਿ ਸਿੱਤ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲ ਕੇ ਐਮੌਸ ਨੂ ੰ ਿਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ
ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਛਾਵਣਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਸ ੇਰ ਦੀਆਾਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਬ ਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ
ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ ਦੁ ਿੱਖ ਝਿੱਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸਦੀ ਮਵਹਮਾ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਖਾਣੇ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਾਇਬ
ਹੋ ਵਿਆ। ਤੁ ਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਾਪਸ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਭਿੱਜ।ੇ
(4) ਸਮਊਨ ਪ੍ੀਟਰ
Simon Peter
ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਵਖਆ। ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ
ਸਿੱਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਯਸੂ ੀ ਉਸ ਵਦਨ ਸਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
(5) ਬੰ ਦ ਦਰਵਾਯਜਆਂ ਦੇ ਯਪ੍ੱ ਛੇ ਚੇਲੇ
The Disciples behind locked doors
ਉਸ ਸਾਮ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਬੰਦ ਦਰ ਾਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਅਤੇ ਡਰ ਿਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਭੂ ਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਕਹਾ, "ਸਾਲੋ ਮ" ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਥ ਅਤੇ ਪਾਸਾ
ਵਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ
ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮਿੱਛੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਖਾਿੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਵਦ ਾਇਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਵਬ ਸਥਾ, ਨਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਵ ਚ ਜੋ ਕੁ ਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਾਂ ਵ ਚ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਵ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।
ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਵਲਆ, "ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।" ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੇਜੇਿਾ ਵਜਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤਾ ਨੇ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ
ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨੇ ਜਾਾਂਦ।ੇ
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40 ਯਦਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਿੱ ਬ 1:3)
40 Days (Acts 1:3)
(6) ਥਾਮਸ ਿੇ ਨਾਲ ਿੇਲੇ, ਇਿੱ ਕ ਿਫ਼ਤੇ ਬਾਅਿ - ਿਿੂੰ ਨਾ 20:24-29.
(7) 500 ਇਿੱ ਕੋ ਵਾਰ - 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:6.
(8) ਿਾਕਬ - 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:7.
(9) ਗਲੀਲ ਕੂੰ ਢੇ - ਿਿੂੰ ਨਾ 21:1-25.
(10) ਗਲੀਲ ਿਿਾੜ - ਮਿੱ ਤੀ 28:16-20.
(11) ਿੇਜਲਆਂ ਨਾਲ ਾਣਾ - ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1:4-5.
(12) ਅਸੈਂਸਨ - ਿੈਤਨ ਿਾ ਿਿਾੜ - ਲਕਾ 24:50-51; ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1:6-9.
(6) ਟੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱਕ ਹਫਿੇ ਬਾਅਦ
The Disciples with Thomas, one week later
ਥਾਮਸ ਉਸ ਪਵਹਲੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਖੁੰਝ ਵਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ
ਵ ਸ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਮਲੇ । ਭਾ ੇਂ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਬੰਦ
ਸਨ, ਵਯਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਲੋ ਮ।” ਉਸਨੇ ਥਾਮਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਅਤੇ ਸਿੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ!" ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਵਕਉਂਵਕ
ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਖਆ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਿੰਨ ਹਨ ਉਹ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ।”
(ਯੂਹੰਨਾ 20:24-29)
(7) 500 ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਵੱ ਚ
500 at once
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵ ਚ ਦਿੱਵਸਆ, “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਿੱਿ ਭੈਣਾਾਂ-ਭਰਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ,
ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਕੁ ਝ ਸੌਂ ਿਏ ਹਨ।”
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(8) ਿਾਕੂਬ (ਅਿੇ ਪ੍ੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸਣ)
James (and Paul’s vision)
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ੀ ਦਿੱਵਸਆ, "ਵਫਰ ਉਹ ਯਾਕੂ ਬ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ, ਵਫਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੂ ੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵ ਿੱਚ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ੀ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਅਸਾਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।" ਜੇਮਜ਼, ਵਯਸੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ
ਚਰਚ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਆਿੂ ਬਣ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਪਿੱਤਰ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਸਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ।
(9) ਗਲੀਲੀ ਯਕਨਾਰੇ
Galilee Shore
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਯਸੂ ਿਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਤ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ। ਸਮਊਨ ਪੀਟਰ, ਥਾਮਸ,
ਨਥਾਨੇ ਲ, ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਫੜਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ ੇਰੇ-ਸ ੇਰੇ ਵਯਸੂ ਕੰਢੇ
ਉੱਤੇ ਖੜ੍ ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸੁਿੱਟਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ,
ਤਾਾਂ ਉਹ ਿੱਡੇ ਕੈਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈ ੱਟ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਪਰਭੂ ਹੈ!" ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਫੜ ਵਲਆ ਅਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤਿੱਕ ਲਿਭਿ 100
ਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਲ ਨੂ ੰ ਵਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵਕਸਤੀ ਵ ਿੱਚ ਮਿਰ ਿਏ। ਵਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਬਲਦੇ ਕੋਵਲਆਾਂ ਦੀ ਅਿੱਿ ਦੇਖੀ ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਰੋਟੀਆਾਂ ਸਨ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਿੱਛੀਆਾਂ
ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੁ ਝ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ 153 ਿੱਡੀਆਾਂ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ
ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਫਵਟਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ ਇਕਿੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਿਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਏ ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂ ੰ ਵਤੰਨ ਾਰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਵਕ ਕੀ ਪਤਰਸ ਉਸਨੂ ੰ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਾਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪੁਿੱਵਛਆ ਤਾਾਂ ਪਤਰਸ ਦੁ ਖੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਾਰ
ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੇਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲੇ ਲੇ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਬੁਿੱਢਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਪਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂ ਸਰੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਵਹਰਾ ਾ ਵਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ
ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪੀਟਰ ਵਕ ੇਂ ਮਰੇਿਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪੀਟਰ ਨੂ ੰ
ਰੋਮ ਵ ਿੱਚ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਯਸੂ ਾਾਂਿ
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ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਅਫ ਾਹ ਫੈਲ ਿਈ ਵਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਿਾ ਪਰ ਵਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ। ਜਦੋਂ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਵਛਆ, ਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਾਪਸ ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਹੈ?
(10) ਗਲੀਲੀ ਪ੍ਹਾੜ: ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ
Galilee Mountain: The great commission
ਿਿੋਂ ਜਗਆਰਾਂ ਿੇਲੇ ਗਲੀਲ ਜਵਿੱ ਿ ਇਿੱ ਕ ਿਿਾੜ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਲੇ , ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਕੁਝ ਸਿੱ ਕ ਕਰਿੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਿੱ ਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਾਨ ਕਜਮਸਨ ਕਜਿੂੰ ਿੇ ਿਾਂ:
ਅਤੇ ਯਾਕੂ ਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ ਜੰਵਮਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਵਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਵਜਹ ਦੀ ਕੁ ਿੱਖੋਂ ਵਯਸੂ ਜੰਵਮਆ ਵਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕਰ ਸਿੱਭੋ ਚੌਦਾਾਂ ਪੀਹੜੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂ ੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੀਕਰ
ਚੌਦਾਾਂ ਪੀਹੜੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂ ੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕਰ ਚੌਦਾਾਂ ਪੀਹੜੀਆਾਂ ਹਨ।
ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਜਾਾਂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਵਰਯਮ ਦੀ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਕੁ ੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਹ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਰਭ ੰਤੀ ਪਾਈ ਿਈ।
ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਵਜਹੜਾ ਿਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੂ ੰ ਕਲੰਕਣ ਪਰਿਟ ਕਰੇ
ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂ ੰ ਚੁਿੱਪ ਕੀਵਤਆਾਂ ਵਤਆਿ ਦੇ ।ੇ
ਪਰ ਜਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਵ ਿੱਚ ਵਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਾਂ ੇਖ,ੋ ਪਰਭੁ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਸੁਫਨੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨੂ ੰ ਦਰਸਣ
ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ, ਹੇ ਯੂਸੁਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਤੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਵਰਯਮ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਵਕਉਂਵਕ
ਵਜਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ।
(ਮਿੱ ਤੀ 28:16-20)
(11) ਚੇਯਲਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
Eating with disciples
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ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ 40 ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਦੀ ਸਕਤੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਾਂਦੀ।
ਅਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱਤਾ ਭਈ ਯਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਵਪਤਾ ਦੇ ਉਸ
ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਵਜਹ ਦੇ ਵ ਖੇ ਤੁ ਸਾਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਵਣਆ।
ਵਕਉਂ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਦਿੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਪਿੱਛੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਵਤਸਮਾ
ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।
(ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1:4-5)
(12) ਸਵਰਗ ਿੱ ਕ ਉਠਾਇਆ ਯਗਆ
Ascension
ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਥਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਲੈ ਵਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸੀਸ ਵਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ ਰਿ ਵ ਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ। ਉੱਥੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ,
ਜੋ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵਪਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ
ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਿੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਾਅਦਾ ਵਦਿੱਤਾ:
ਪਰ ਜਾ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ੇਿਾ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਕਤੀ ਪਾਓਿੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਵਦਯਾ ਅਤੇ
ਸਾਮਵਰਯਾ ਵ ਿੱਚ ਸਿੋਂ ਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਿ ਾਹ ਹੋ ੋਿੇ।
(ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1:8)
ਤਦ ਉਹ ਚਵੜ੍ ਆ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱਦਲ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ਪਾ ਵਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਵਖਆ, ਤਾਾਂ ਵਚਿੱਟੇ ਰੰਿ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਉਹੀ ਵਯਸੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਾਪਸ ਆ ੇਿਾ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸ ਰਿ ਵ ਿੱਚ ਜਾਾਂਦੇ ਦੇਵਖਆ ਸੀ।
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ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਯਸੂ ਦਾ ਾਅਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਦਸ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਵਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵਦਨ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਲਿਭਿ 3,000 ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆ.
ਵ ਸ ਾਸੀ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਪੂਜਾ ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਵਤਆਚਾਰਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ
ਬਹੁਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀਦਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਪਵਹਲੇ , ਨੂ ੰ ਸਵਹਰ ਦੀ ਕੰਿ ਦੇ
ਵਬਲਕੁ ਲ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਿੱਥਰ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਵਜਿੱਥੇ ੀ ਉਹ ਿਏ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ, ਵਯਸੂ ਦੀ
ਖੁਸਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨ ੇਂ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਵਲਪੁਿੱਸ ਨੇ
ਸਾਮਵਰਯਾ ਵ ਿੱਚ ਿੱਡੀ ਵਿਣਤੀ ਵ ਿੱਚ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਫਰ
ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੱਥ ਰਿੱਖੇ ਅਤੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ੀ ਆਇਆ। ਸਾਮਰੀ
ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਊਲ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਰੋਸਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਅੰਨ੍ਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਸੀਰੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਵਮਸਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਵਣਆ, ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਹਨਾਨੀਆ, ਨੇ ਸਾਊਲ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਦੋਂ
ਚੰਿਾ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਮਸਨਰੀ ਬਣ
ਵਿਆ, ਵਜਸਦਾ ਨਾਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੌਲ ਰਿੱਵਖਆ ਵਿਆ, ਜੋ ਿੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਸੂਲ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋਵੜਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁ ਰਨੇ ਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਾਇਆ ਵਿਆ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵ ਚ ਖ਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ।
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ਉਨ੍ ਾਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵ ਿੱਚ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁ ਸਟ ਆਤਮਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦੇਣਾ ਵਸਿੱਵਖਆ। ਸੀਰੀਆ ਵ ਿੱਚ ਐਂਟੀਓਕ ਵ ਖੇ ਬਹੁ-ਰਾਸਟਰੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਚਰਚ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਈਸਾਈ, ਮਸੀਹ-ਅਨੁ ਯਾਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁ ਝ ਵ ਸ ਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਜਾਾਂ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵਜ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਾਤਮੁਸ ਨੂ ੰ
ਕੈਦ ਕਰਨ ੇਲੇ ਦੇਵਖਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਸਣ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵ ਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ
ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਮਲ ਹਨ:
ਮੈਂ ਓਸ ਅ ਾਜ਼ ਨੂ ੰ ਵਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ੇਖਣ ਲਈ ਭਵ ੰਆ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਭਵ ੰਆ ਤਾਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਤ ਸਮਾਦਾਨ
ੇਖੇ।
ਅਤੇ ਓਹਨਾਾਂ ਸਮਾਦਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਕੋਈ ੇਵਖਆ ਵਜਹੜਾ ਪੈਰਾਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਹਨੇ
ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁ ਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ੍ ਹੋਏ ਸੀ।
ਉਹ ਦਾ ਵਸਰ ਅਤੇ ਾਲ ਵਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਸਿੋਂ ਬਰਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖੀਆਾਂ ਅਿਨੀ ਦੀ
ਲਾਟ ਰਿੀਆਾਂ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਵਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਸਨ ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਭਿੱਠੀ ਵ ਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਅ ਾਜ਼ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਘੂਕ ਰਿੀ ਸੀ।
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਥ ਵ ਿੱਚ ਸਿੱਤ ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੁ ਿਾਰੀ ਵਤਿੱਖੀ ਤਲ ਾਰ ਵਨਿੱਕਲਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁਖ ਅਵਜਹਾ ਸੀ ਵਜ ੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂ ੰ ਵਡਿੱਠਾ ਤਾਾਂ ਉਹ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਮੁਰਦੇ ਾਾਂਙੁ ਵਡਿੱਿ ਵਪਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਜਾ ਹਿੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ
ਵਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਵਪਿੱਛਲਾ ਹਾਾਂ।
ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਾਂ ਅਰ ੇਖ, ਮੈਂ ਜੁਿੱਿੋ ਜੁਿੱਿ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕੁ ੰਜੀਆਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹਨ।
(ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ 1:12-18)
ਮੈਂ ਅਕਾਸ ਨੂ ੰ ਖੁਵਲ੍ ਆ ਹੋਇਆ ਵਡਿੱਠਾ, ਤਾਾਂ ਕੀ ੇਖਦਾ ਹਾਾਂ ਭਈ ਇਿੱਕ ਨੁ ਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ ਾਰ ਫਾਦਾਰ
ਅਤੇ ਸਿੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਮ ਨਾਲ ਵਨਆਉਂ ਅਤੇ ਜੁਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਉਹ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖੀਆਾਂ ਅਿੱਿ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਾਮ
ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਹ ਨੂ ੰ ਉਹ ਦੇ ਵਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਵਛੜਵਕਆ ਹੋਇਆ ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸਬਦ
ਅਖ ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਸੁਰਿ ਵ ਿੱਚ ਹਨ ਓਹ ਵਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਤਾਨੀ ਕਿੱਪੜੇ ਪਵਹਨੀ ਨੁ ਕਵਰਆਾਂ ਘੋਵੜਆਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਮਿਰ ਮਿਰ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਤਿੱਖੀ ਤਲ ਾਰ ਵਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਓਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ
ਨਾਲ ਓਹਨਾਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂ ਮਤ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਿੱਤ ਿੱਡੇ ਕ੍ਰੋਿ ਦੀ ਮੈ ਦੇ ਚੁਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ
ਵਲਤਾੜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਪਿੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, — ਰਾਵਜਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰਭੁਆਾਂ ਦਾ
ਪਰਭੁ।
(ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ 19:11-16)
ਅਤੇ ਉਹ ਵਜਹੜਾ ਵਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਵਲਆ, ੇਖ, ਮੈਂ ਸਿੱਭੋ ਕੁ ਝ ਨ ਾਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਓਨ ਆਵਖਆ,
ਵਲਖ, ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਵਨਹਚਾ ਜੋਿ ਅਤੇ ਸਤ ਹਨ।
ਅਤੇ ਓਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਖਆ, ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ ! ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਿਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਾਂ। ਵਜਹੜਾ ਵਤਹਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂ ੰ
ਅੰਵਮਰਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਮੁਖਤ ਵਪਆ ਾਾਂਿਾ।
ਵਜਹੜਾ ਵਜਿੱਤਣ ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੋ ਾਾਂਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪੁਿੱਤਰ ਹੋ ੇਿਾ।
(ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ 21:5-7)
'ਇਹ ਮੈਂ, ਵਯਸੂ ਹਾਾਂ, ਵਜਸਨੇ ਕਲੀਵਸਯਾ ਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਿ ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂ ਤ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਵ ਡ
ਦੀ ਜੜ੍ ਅਤੇ ੰਸ ਹਾਾਂ, ਸ ੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ।'
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ਮੈਂ ਵਯਸੂ ਨੇ ਕਲੀਵਸਯਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂ ਤ ਘਿੱਵਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਜੜ੍ ਅਤੇ ਅੰਸ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸ ੇਰ ਦਾ ਉੱਜਲ ਤਾਰਾ ਹਾਾਂ।
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ! ਵਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋ ੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਵਜਹੜਾ ਵਤਹਾਇਆ ਹੋ ੇ ਉਹ
ਆ ੇ। ਵਜਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਵਮਰਤ ਜਲ ਮੁਖਤ ਲ ੇ।
(ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ 22:16-17)
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ਯਸੱ ਟਾ
Conclusion
ਵਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਖੁਸਖਬਰੀ ਿੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੀਆ ਦਿੱਸੀ ਿਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰੇਵਰਤ ਬਚਨ।
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਟਿੱਪਣੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਜੀਵ ਤ ਸਬਦ ਿੱਲ
ਦੁ ਬਾਰਾ ਇਸਾਰਾ ਕਰੇਿੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਾਂ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨ ੀਂ ਸਮਝ
ਵਦਿੱਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖਕ ਪਰਵਸਿੱਿ ਪੰਜ ਵਪਆਰ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੁਸਟੀ, ਸੇ ਾ, ਤੋਹਫੇ, ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਛੋਹ। ਵਯਸੂ ਨੇ
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਵ ਸ ਾਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ.
ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿੋ ਕੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਵਦਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਜੀ ਨ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਿੁਣ ਿੱਤਾ ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ
ਛੋਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਵਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦਿੱਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਵਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ: “ਹੁਣ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ
ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਨਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਲਖੇ ਿਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਵਲਖੇ ਿਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਵਕ ਵਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਵ ਸ ਾਸ
ਕਰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵ ਿੱਚ ਜੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" (ਯੂਹੰਨਾ 20:31)
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ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਿੂੰਜਦਾ ਿੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਲਵਖਆ
ਵਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਾਪ੍ ਆਿਮਾ ਨੂੰ ਡੰ ਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਸਾਰੀ ਯਜੰ ਦਗੀ ਇੱਥੇ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ ਯਜੱ ਥੇ ਅਸੀਂ, ਡਰ ਨਾਲ ਬੱ ਝੇ ਹੋਏ,
ਸਾਡੇ ਮਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਖੰਭੇ ਤਿੱਕ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂ ਰ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਦਾ
ਵਸਕਾਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਯੋਿ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂ ੰ ਚੁਰਾ ਵਲਆ ਵਪਆਰੇ, ਛਿੱਵਡਆ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਏ ਹਰ
ਇਿੱਕ ਜੀ ਨ, ਇਿੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਦਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਾਂ ਰੋਣ, ਜਾਾਂ ਅਿੱਥਰੂ, ਿੁਆਚੇ ਹੋਏ ਵਤਲ ਾਾਂਿ, ਅੰਨ੍ਾ, ਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰੀ
ਵ ਚ
ਿੱ .
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਯਪ੍ਆਰ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਿੇ ਯਜੱ ਿਣ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱ ਯਖਆ
ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਖੂਨ ਵਯਗਆ ਅਿੇ ਮਯਰਆ ਅਿੇ ਯਸਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਯਵੱ ਚ ਜੀ ਉੱਯਠਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਰਭੂ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾ ਟ, ਰੌਲਾ-ਰਿੱਪਾ ਅਤੇ ਵਦਨ ਉਸ ਵ ਚ
ਿੱ ਖਤਮ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਜਿੱਤਦੇ ਹਾਾਂ
ਡਰ ਿੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਜਾਦੀ, ਮੁਰਯਦਆਂ ਿੋਂ ਜੀਵਨ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਯਵੱ ਚ, ਯਪ੍ੱ ਿ ਿੋਂ ਮੁਕਿ.
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ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
Discussion Questions
ਅਯਧਆਇ 1: ਜਨਮ ਅਿੇ ਲੜਕਾਪ੍ਣ
1. ਤੁਿਾਡਾ ਮਨਿਸੂੰ ਿ ਜਕਿਸਮਸ ਕੈਰੋਲ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਕਉਂ?
2. ਜਕਿਸਮਸ ਿੀ ਕਿਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਕਿੜੀ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ਿੈਰਾਨੀ ਿੁੂੰ ਿੀ ਿੈ?
3. ਜਿਸ ਿੇ ਬਿਿਨ ਅਤੇ ਿਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਕਿੜੀਆਂ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਿਨ?
ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਾਿੁੂੰ ਿੇ ਿੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿਿਾਰਥਨਾ ਕਰੋ?
ਅਯਧਆਇ 2: ਸੇਵਕਾਈ ਸੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
1. ਤੁਸੀਂ ਜਕਉਂ ਸੋਿਿੇ ਿੋ ਜਕ ਜਿਸ ਿੀ ਿਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਿੇ ਬਿਜਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸੁਰ ਿੋਈ ਸੀ?
2. ਜਿਸ ਿੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਕਿੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਨ? (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਢਣਾ)
3. ਜਿਸ ਿਾ ਿੇਲਾ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਕਿੜੀ ਿੁਣੌਤੀ ਿੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜਕਿੜੀ ਿਿਾਰਥਨਾ ਿਿਾਿਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕਿਰ ਕਰੋਗੇ?
ਅਯਧਆਇ 3: ਪ੍ਯਹਲੇ ਿੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਸਾਹ
1. ਤੁਿਾਡੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਿ ਿਿੂੰ ਨਾ 3:16 ਇੂੰ ਨਾ ਮਸਿਰ ਅਤੇ ਮਸਿਰ ਜਕਉਂ ਿੈ?
2. ਜਿਸ ਿੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਵਿ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਨੂੰ ਿਛਾਣ ਸਕਿੇ ਿੋ? (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਨਕੋਿੇਮਸ, ਸਾਮਰੀ
ਔਰਤ, ਿੇਲੇ, ਿਾਰਜਮਕ ਆਗ)
3. ਤੁਿਾਡੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਿ ਜਿਸ ਿੇ ਿੇਜਲਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿੁਣੌਤੀ ਜਿਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਿੁਣੇ ਜਕਿੜੀ ਿਿਾਰਥਨਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰੇਗੀ?
ਅਯਧਆਇ 4: ਦੂਜੇ ਿੋਂ ਿੀਜੇ ਪ੍ਸਾਹ
1. ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਕਿੜੀ ਗਿੱ ਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਿਾ ਿਿਭਾਜਵਤ ਕਰਿੀ ਿੈ?
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2. ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਕਿੜੀਆਂ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਿਨ?
3. ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਕਿੜੀ ਗਿੱ ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਿੈਰਾਨੀ ਿੁੂੰ ਿੀ ਿੈ? ਿੁਣੇ ਜਕਿੜੀ ਿਿਾਰਥਨਾ ਤੁਿਾਡੀ ਮਿਿ
ਕਰੇਗੀ?
ਅਯਧਆਇ 5: ਪ੍ੰ ਿੇਕੁਸਿ ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਹ
1. ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿੜਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਕਿੜੀ ਿੀਜ਼ ਿੈਰਾਨ ਕਰਿੀ ਿੈ?
2. ਜਿਸ ਿੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਕਿੜੀ ਿੀਜ਼ ਤੁਿਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਣੌਤੀ ਜਿੂੰ ਿੀ ਿੈ?
3. ਿਜਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕੀ ਜਿਲਿਸਿੀ ਿੈ?
ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਜਕਿੜੀ ਿਿਾਰਥਨਾ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਿੁੂੰ ਿੇ ਿੋ?
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ਅੰ ਯਿਕਾ 1
Appendix 1
ਿਰੂਸਲਮ ਯਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕਰਮ
Chronology with Jerusalem Festivals
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਿੇ ਲੜਕਾਪ੍ਣ
Birth and Boyhood of Jesus

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਮਸੀਿ ਿੀ ਬਿਿਮਤਾ. ਿਿੂੰ ਨਾ 1 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 5
ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਘੋਸਣਾ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 5-25
ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਿਾ ਜਵਆਿ - ਨਾਸਰਤ - ਮਿੱ ਤੀ 1 ਅਜਿਆਇ 18, ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 27
ਜਿਸ ਿੇ ਿਨਮ ਿੀ ਘੋਸਣਾ - ਨਾਸਰਤ - ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 26 ਤੋਂ 38
ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ (190 ਜਕਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਿੋ ਿਫ਼ਜਤਆਂ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਨਾਲ ਮਜਰਿਮ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 39-55
ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਿੋ ਿਫ਼ਜਤਆਂ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਉਸਿੀ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱ ਲ ਵਾਿਸੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 56
ਿਸੁਫ਼ ਿਾ ਸੁਿਨਾ - ਨਾਸਰਤ - ਮਿੱ ਤੀ 1 ਅਜਿਆਇ 20-25
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ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਾ ਿਨਮ ਅਤੇ ਬਿਿਨ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 1 ਅਜਿਆਇ 57-80
ਲਿਭਿ 90 ਮੀਲ - ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਤੋਂ ਲਿਭਿ ਦਸ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਦਿੱਖਣ ਵ ਿੱਚ 5 ਮੀਲ (8
ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ)।
ਜਿਸ ਿਾ ਿਨਮ - ਬੈਤਲਿਮ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 7
ਿਰਵਾਜਿਆਂ ਿੁਆਰਾ ਸਰਿਾ - ਬੈਤਲਿਮ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 8-16
ਸੁੂੰ ਨਤ - ਬੈਤਲਿਮ - ਮਿੱ ਤੀ 1 ਅਜਿਆਇ 25, ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 21
ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਿੇ ਜਿਨ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਸੁਿੱ ਣਾ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਿਤਾ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 22-29
ਵੂੰ ਸਾਵਲੀ - ਮਿੱ ਤੀ 1 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 17, ਲਕਾ 3 ਅਜਿਆਇ 23 ਤੋਂ 38
ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਿੇ ਜਿਨ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਮਾਗੀ ਿੁਆਰਾ ਿਿਾ - ਬੈਥਲਿਮ - ਮਿੱ ਤੀ 2 ਅਜਿਆਇ 1-12
ਕਿ - ਜਮਸਰ - ਮਿੱ ਤੀ 2 ਅਜਿਆਇ 13-15
ਬਿੱ ਜਿਆਂ ਿਾ ਕਤਲੇ ਆਮ - ਬੈਤਲਿਮ - ਮਿੱ ਤੀ 2 ਅਜਿਆਇ 16-18
ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ (160 ਜਕਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਿਸ ਜਿਨਾਂ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਨਾਸਰਤ ਵਿੱ ਲ ਵਾਿਸ ਿਾਓ - ਨਾਸਰਤ - ਮਿੱ ਤੀ 2 ਅਜਿਆਇ 19-23, ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 39
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ਜਿਸ ਿੀ ਬਿਿਨ - ਨਾਸਰਤ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 40
ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ (145 ਜਕਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਿਸ ਜਿਨਾਂ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਮੂੰ ਿਰ ਜਵਿ ਗੁਰਆਂ ਨਾਲ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 41 ਤੋਂ 50 ਤਿੱ ਕ
ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ — ਲਗਭਗ ਿਸ ਜਿਨਾਂ ਿੀ ਿਾਤਰਾ
ਜਿਸ ਿੀ ਿਵਾਨੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲਕਾ 2 ਅਜਿਆਇ 51-52
ਿੂਹੰਨਾ ਬਪ੍ਯਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿੋਂ ਪ੍ਯਹਲੇ ਪ੍ਸਾਹ ਿੱ ਕ
From John the Baptist to the First Passover
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ - ਬੈਥ ਬਰਾਿ - ਮਿੱ ਤੀ 3 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 4, ਮਰਕੁਸ 1
ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 8, ਲਕਾ 3 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 6, ਿਿੂੰ ਨਾ 1 ਅਜਿਆਇ 6 ਤੋਂ 15
ਿਿੂੰ ਨਾ ਿੁਆਰਾ ਬਿਜਤਸਮਾ - ਲੇ ਲਾ - ਮਿੱ ਤੀ 3 ਅਜਿਆਇ 5, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 5, ਲਕਾ 3 ਅਜਿਆਇ
7
ਮਸੀਿ ਲਈ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਿਜਿਲੀ ਗਵਾਿੀ - ਲੇ ਲਾ - ਮਿੱ ਤੀ 3:11-12, ਮਰਕੁਸ 1:7-8, ਲਕਾ
3:15-18
ਿਿੂੰ ਨਾ ਿੁਆਰਾ ਜਿਸ ਿਾ ਬਿਜਤਸਮਾ - ਲੇ ਲਾ - ਮਿੱ ਤੀ 3 ਅਜਿਆਇ 13-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 9-11,
ਲਕਾ 3 ਅਜਿਆਇ 21-22
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ਿਿਿੀਆ ਿੇ ਉਿਾੜ ਜਵਿੱ ਿ ਜਿਸ ਿਾ ਿਰਤਾਵਾ - ਿਿਿੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 4:1-11, ਮਰਕੁਸ 1:12-13, ਲਕਾ 4:13
ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਿਿੀ ਗਵਾਿੀ - ਲੇ ਲਾ - ਿਿੂੰ ਨਾ 1 ਅਜਿਆਇ 19-35
ਿਜਿਲੇ ਿੇਜਲਆਂ ਿਾ ਸਿੱ ਿਾ - ਲੇ ਲਾ - ਿਿੂੰ ਨਾ 1 ਅਜਿਆਇ 35-51
ਗਲੀਲ ਿੇ ਕਾਨਾ ਜਵ ੇ ਿਜਿਲਾ ਿਮਤਕਾਰ - ਗਲੀਲ ਿਾ ਕਾਨਾ - ਿਿੂੰ ਨਾ 2 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 11
ਕਾਫ਼ਰ ਨਿਮ ਿੀ ਫੇਰੀ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਿਮ - ਿੌਨ 2 ਅਜਿਆਇ 12
ਿਜਿਲਾ ਿਸਾਿ: ਮੂੰ ਿਰ ਿੀ ਸਫਾਈ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 2 ਅਜਿਆਇ 13-23
ਜਨਕੋਿੇਮਸ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 3 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 21 ਤਿੱ ਕ
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ਪ੍ੁਲਾੜ ਿੋਂ ਇਜਰਾਈਲ ਦਾ ਯਦਰਸ
ਿਲੀਲ ਦੀ ਸਾਿਰ, ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਵਮਰਤ ਸਾਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਬ ਲ
ਿੱ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਮਰਤ ਸਾਿਰ ਤਿੱਕ।
ਪ੍ਯਹਲੇ ਪ੍ਸਾਹ ਿੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਸਾਹ ਿੱ ਕ
From the First Passover to the Second Passover
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਏਥਨੋਲੋ ਗ ਿੀ ਆ ਰੀ ਗਵਾਿੀ - ਆਇਨਨ - ਿੌਨ 3 ਅਜਿਆਇ 22 ਤੋਂ 36
ਜਿਸ ਸਾਮਜਰਿਾ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਸੋਿਰ - ਿਿੂੰ ਨਾ 4 ਅਜਿਆਇ 1-42
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ਗਲੀਲ ਿੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱ ਲ ਵਾਿਸ ਿਾਓ - ਗਲੀਲ ਿਾ ਕਾਨਾ - ਿਿੂੰ ਨਾ 4 ਅਜਿਆਇ 43-46
ਿਰਮੀ ਮਨੁਿੱ ਿੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਿੀ ਤੂੰ ਿਰੁਸਤੀ - ਗਲੀਲ ਿਾ ਕਾਨਾ - ਿਿੂੰ ਨਾ 4 ਅਜਿਆਇ 46-54
ਿਰਸਲਮ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ੇਿ ਿੌਰਾ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 5 ਅਜਿਆਇ 1-47
ਬੈਤਸੈਿਾ ਿੇ ਿਲ 'ਤੇ ਿਮਤਕਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 5 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 47
ਿੇਲ ਜਵਿ ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲਾ - ਮਿੱ ਤੀ 4, 12, 17, ਮਰਕੁਸ 1, 14, 15
ਜਿਸ ਗਲੀਲ ਜਵਿੱ ਿ ਿਿਿਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਗਲੀਲ - ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 14,15
ਜਿਸ ਨਾਸਰਤ ਜਵਿੱ ਿ - ਨਾਸਰਤ - ਮਰਕੁਸ 6:1, ਲਕਾ 4:15-30
ਜਿਸ ਕਾਫ਼ਰ ਨਿਮ ਜਵਿੱ ਿ ਿਿਿਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਿਮ - ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 13-16, ਲਕਾ 4
ਅਜਿਆਇ 31
ਅੂੰ ਜਿਿਿਾਸ, ਿੀਟਰ, ਿਾਕਬ ਅਤੇ ਿੌਨ ਿੀ ਕਾਜਲੂੰਗ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 4:18-22, ਮਰਕੁਸ 1:16-20,
ਲਕਾ 5:1-11
ਮਿੱ ਛੀਆਂ ਿਾ ਿਮਤਕਾਰੀ ਡਰਾਫਟ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਲਕਾ 5 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 11
ਭਤ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 23-27, ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 33-36
ਿੀਟਰ ਿੀ ਸਿੱ ਸ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 14,15, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 29-31,
ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 38, 39
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ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 16-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 3234, ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 40-41
ਇਕਾਂਤ ਜਵਿ ਇਕਾਂਤ ਜਵਿ ਿਿਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 35, ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 42
ਗਲੀਲ ਿਾ ਿਿੱ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 35-39, ਲਕਾ 4 ਅਜਿਆਇ 42-44
ਕੋੜਹ ਿਾ ਿਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਿ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 1-4, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 40-45, ਲਕਾ 5
ਅਜਿਆਇ 12-16
ਇਕਾਂਤ ਜਵਿ ਇਕਾਂਤ ਜਵਿ ਿਿਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਜਿਆਇ 45, ਲਕਾ 5 ਅਜਿਆਇ 16
ਅਿਰੂੰ ਗੀ ਿਾ ਿਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਿ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 1-8, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਜਿਆਇ 1-12,
ਲਕਾ 5 ਅਜਿਆਇ 18-26
ਸਿੱ ਿੇ 'ਤੇ ਮਿੱ ਤੀ ਿਾ (ਲੇ ਵੀ ਿਾ) ਭਾਸਣ - ਕੁਫ਼ਰ ਨਿਮ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 9 ਤੋਂ 17, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਜਿਆਇ
13 ਤੋਂ 22, ਲਕਾ 5 ਅਜਿਆਇ 27 ਤੋਂ 39
ਿੇਲੇ ਮਿੱ ਕੀ ਿੇ ਕੂੰ ਨ ਿੁਿੱ ਟਿੇ ਿਨ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 12:1-8, ਮਰਕੁਸ 2:23-28, ਲਕਾ 6:1-5
ਸੁਿੱ ਕੇ ਿਿੱ ਥ ਵਾਲਾ ਆਿਮੀ ਿੂੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 12 ਅਜਿਆਇ 9-14, ਮਰਕੁਸ 3
ਅਜਿਆਇ 1-6, ਲਕਾ 6 ਅਜਿਆਇ 6-11
ਇਕ ਉਿਾੜ ਿਗਹਾ ਜਵਿ ਇਕਾਂਤ ਜਵਿ ਿਿਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਲਕਾ 6 ਅਜਿਆਇ 12
ਬਾਰਹਾਂ ਿੇਜਲਆਂ ਿੀ ਕਾਲ - ਿੈਜਟਨ ਿੀ ਿਿਾੜੀ? - ਮਿੱ ਤੀ 10 ਅਜਿਆਇ 2-4, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਜਿਆਇ 1319, ਲਕਾ 6 ਅਜਿਆਇ 13-16
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ਿਿਾੜ 'ਤੇ ਉਿਿੇਸ - ਿੈਜਟਨ ਿੀ ਿਿਾੜੀ? - ਮਿੱ ਤੀ 5 ਅਜਿਆਇ 7 ਤੋਂ 29, ਲਕਾ 6 ਅਜਿਆਇ 17 ਤੋਂ 49
ਿਿੱ ਟਾਨ ਅਤੇ ਰੇਤ 'ਤੇ ਘਰ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿੈਜਟਨ ਿੀ ਿਿਾੜੀ? - ਮਿੱ ਤੀ 7 ਅਜਿਆਇ 24 ਤੋਂ 29, ਲਕਾ 6
ਅਜਿਆਇ 47 ਤੋਂ 49
ਸਬੇਿਾਰ ਿੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਿੈਜਟਨ ਿੀ ਿਿਾੜੀ? - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 5 ਤੋਂ 13, ਲਕਾ 7 ਅਜਿਆਇ
1 ਤੋਂ 10
ਨੈਨ ਿੀ ਜਵਿਵਾ ਿੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਿੀ ਿਰਵਜਰਸ - ਨੈਨ - ਲਕਾ 7 ਅਜਿਆਇ 11-17
ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਾ ਸੂੰ ਿੇਸ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 11 ਅਜਿਆਇ 2 ਤੋਂ 19, ਲਕਾ 7 ਅਜਿਆਇ
18 ਤੋਂ 35
ਜਿਸ ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਸਿਾ ਿੈ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮਿੱ ਤੀ 11 ਅਜਿਆਇ 2-19, ਲਕਾ 7
ਅਜਿਆਇ 18-35
ਿਾਿੀ ਔਰਤ - ਅਜਵਸਵਾਸ? — ਲਕਾ 7 ਅਜਿਆਇ 36 ਤੋਂ 50
ਿੋ ਕਰਜ਼ਿਾਰਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਅਜਵਸਵਾਸ? — ਲਕਾ 7 ਅਜਿਆਏ 41-42
ਬਾਰਹਾਂ ਿੇਜਲਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਿਾ ਿੌਰਾ - ਗਲੀਲ - ਲਕਾ 8 ਅਜਿਆਇ 1-3
ਭਤ-ਿਿੇਤ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 12 ਅਜਿਆਇ 22
ਿਜਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੇ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਕੁਫ਼ਰ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮਿੱ ਤੀ 12 ਅਜਿਆਇ 24-37, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਜਿਆਇ 22-30
ਅਸੁਿੱ ਿ ਆਤਮਾ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮਿੱ ਤੀ 12 ਅਜਿਆਇ 43-46
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ਜਿਸ ਿੇ ਜਰਸਤੇਿਾਰ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 12 ਅਜਿਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਜਿਆਇ 31
ਬੀਿਣ ਵਾਲੇ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 1-9, 18-23, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 1, 1420, ਲਕਾ 8 ਅਜਿਆਇ 4, 11-15
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਿੂੰ ਗੇ ਬੀਿ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 24
ਰਾਈ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13:31, ਮਰਕੁਸ 4:30
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਮੀਰ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 33, ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 20-21
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਿੀਵੇ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 5 ਅਜਿਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 21, ਲਕਾ 8 ਅਜਿਆਇ 16
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਿੀਵੇ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 5 ਅਜਿਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 21, ਲਕਾ 11 ਅਜਿਆਇ
33
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਜ਼ਾਨੇ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 44
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਮੋਤੀ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 45
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਿਾਲ ਿਾ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 13 ਅਜਿਆਇ 47
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਬੀਿ ਗੁਿਤ ਜਵਿੱ ਿ ਵਿਿਾ ਿੈ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 26-29
ਜਿਸ ਨੇ ਤਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜਕਆ - ਗਲੀਲ ਿੀ ਝੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 24-27, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਜਿਆਇ 3741, ਲਕਾ 8 ਅਜਿਆਇ 23-25
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ਜਗਡਰੀਨ ਿੇ ਭਤ ਆਜ਼ਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ - ਜਗਡਰਾਈਨਜ਼ ਿਾ ਿੇਸ - ਮਿੱ ਤੀ 8 ਅਜਿਆਇ 28-34 ਮਰਕੁਸ
5 ਅਜਿਆਇ 1-15, ਲਕਾ 8 ਅਜਿਆਇ 27-35
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਲਾੜਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 15
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਾਲੀ ਕਿੱ ਿੜੇ ਿਾ ਿੈਿ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 16, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਜਿਆਇ 21, ਲਕਾ
5 ਅਜਿਆਇ 36
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਿੁਰਾਣੀ ਸਰਾਰਤ ਜਵਿੱ ਿ ਨਵਾਂ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 17, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਜਿਆਇ 22,
ਲਕਾ 5 ਅਜਿਆਇ 37-38
ਲਿ ਿੇ ਮੁਿੱ ਿੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ - ਗਨੇਸਰੇਟ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 18, ਮਰਕੁਸ 5 ਅਜਿਆਇ 22, ਲਕਾ 8
ਅਜਿਆਇ 41
ਿੈਰਸ ਿੀ ਿੀ ਿਾ ਿੁਨਰ-ਉਥਾਨ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 18, ਮਰਕੁਸ 5 ਅਜਿਆਇ 22, ਲਕਾ
8 ਅਜਿਆਇ 41
ਿੋ ਅੂੰ ਨੇਹ ਆਿਮੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 27-30
ਇਿੱ ਕ ਗੂੰ ਗੇ ਭਤ ਨੂੰ ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਜਢਆ ਜਗਆ ਿੈ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮਿੱ ਤੀ 9 ਅਜਿਆਇ 32-33
ਬਾਰਹਾਂ ਰਸਲਾਂ ਿਾ ਜਮਸਨ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 10 ਅਜਿਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 6 ਅਜਿਆਇ 7-12, ਲਕਾ 9
ਅਜਿਆਇ 1-6
ਿਿੂੰ ਨਾ ਬਿਜਤਸਮਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਮੌਤ - ਿਰਕਾਸ ਿੀ ਿੋਥੀ - ਮਿੱ ਤੀ 14:1-12, ਮਰਕੁਸ 6:14-29, ਲਕਾ
9:7
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ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਖੁਆਉਣਾ। ਦੂ ਜੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕਿੱਠ - ਬੈਤਸੈਦਾ - ਮਿੱਤੀ 14 ਅਵਿਆਇ 13-21, ਮਰਕੁ ਸ 6
ਅਵਿਆਇ 30-44, ਲੂ ਕਾ 9 ਅਵਿਆਇ 12-17, ਯੂਹੰਨਾ 6 ਅਵਿਆਇ 1-13
ਜਿਸ ਿਾਣੀ 'ਤੇ ਿਿੱ ਲਿਾ ਿੈ - ਗਲੀਲ ਿੀ ਸਮੁੂੰ ਿਰ - ਮਿੱ ਤੀ 14:25, ਮਰਕੁਸ 6:48, ਿਿੂੰ ਨਾ 6:19
ਿੀਵਨ ਿੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 14 ਅਜਿਆਇ 34, ਿਿੂੰ ਨਾ 6 ਅਜਿਆਇ 26-70
ਦੂਜੇ ਿੋਂ ਿੀਜੇ ਪ੍ਸਾਹ ਿੱ ਕ
From the Second Passover to the Third Passover
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਗਿੂੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਾ ਜਵਰੋਿ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 15:1
ਿਿਿਸਣ 'ਤੇ ਿਰਿਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 15 ਅਜਿਆਇ 2-20, ਮਰਕੁਸ 7 ਅਜਿਆਇ 1-23
ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਿੀ ਿੀ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਤੁਰਹੀਆਂ - ਮਿੱ ਤੀ 15:21-29, ਮਰਕੁਸ 7:24-30
ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰ ਜਗਆਂ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਸਰ, ਸੈਿਾ - ਮਰਕੁਸ 7:32
ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਿਾ ਇਲਾਿ. ਬਾਰਹਾਂ - ਮਿੱ ਤੀ 15 ਅਜਿਆਇ 30-31
ਿਾਰ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਿੀ ੁਰਾਕ - ਗੇਨੇਸਾਰਟ - ਮਿੱ ਤੀ 15:32-39, ਮਰਕੁਸ 8:1-9
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿੇ ਮੀਰ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਗਨੇਸਰੇਟ - ਮਿੱ ਤੀ 16 ਅਜਿਆਇ 1-12, ਮਰਕੁਸ 8 ਅਜਿਆਇ 1422
ਅੂੰ ਨੇਹ ਆਿਮੀ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਬੈਥਸੈਿਾ - ਮਰਕੁਸ 8 ਅਜਿਆਇ 23-27
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ਿਤਰਸ ਿਾ ਮਸੀਿ ਿਾ ਇਕਬਾਲ - ਕੈਸਰੀਆ ਜਫਜਲਿੀ - ਮਿੱ ਤੀ 16:13-21, ਮਰਕੁਸ 8:27-30
ਿਜਿਲੀ ਜਬਿਤਾ ਿੀ ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ - ਕੈਸਰੀਆ ਜਫਜਲਿੀ - ਮਿੱ ਤੀ 16 ਅਜਿਆਇ 21-28, ਮਰਕੁਸ 8
ਅਜਿਆਇ 31-38, ਲਕਾ 9 ਅਜਿਆਇ 22-27
ਰਿਾਂਤਰਨ - ਿਰਮੋਨ ਿਿਾੜ - ਮਿੱ ਤੀ 17 ਅਜਿਆਇ 1-8, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਜਿਆਇ 2-8, ਲਕਾ 9 ਅਜਿਆਇ
28-36
ਭਤ-ਿਿਾਿਤ ਬਿੱ ਿੇ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਿਰਮੋਨ ਿਿਾੜ - ਮਿੱ ਤੀ 17:14-21, ਮਰਕੁਸ 9:14-27, ਲਕਾ 9:3742
ਿਿੀ ਜਬਿਤਾ ਿੀ ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ - ਿਰਮੋਨ ਿਿਾੜ - ਮਿੱ ਤੀ 17:22-23, ਮਰਕੁਸ 9:31, ਲਕਾ 9:43-44
ਮਿੱ ਛੀ ਿੇ ਮੂੰ ਿ ਜਵਿੱ ਿ ਜਸਿੱ ਕਾ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 17 ਅਜਿਆਇ 27
ਕੋਮਲਤਾ ਿਾ ਸਬਕ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 18 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 14, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਜਿਆਇ 33 ਤੋਂ 37, ਲਕਾ
9 ਅਜਿਆਇ 46 ਤੋਂ 48
ਮਾਫ਼ੀ ਿਾ ਸਬਕ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 18 ਅਜਿਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਜਿਆਇ 43
ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ ਿਾ ਸਬਕ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 18 ਅਜਿਆਇ 18
ਜਨਰਿਈ ਸੇਵਕ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਅਜਵਸਵਾਸ - ਮਿੱ ਤੀ 18 ਅਜਿਆਇ 23 ਤੋਂ 35
ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੁਆਰਾ ਿਰਸਲਮ ਿੀ ਿਾਤਰਾ - ਸਾਮਜਰਿਾ - ਲਕਾ 9 ਅਜਿਆਇ 51-52
ਸਾਮਰੀਆਂ ਿੀ ਈਰ ਾ - ਸਾਮਜਰਿਾ - ਲਕਾ 9 ਅਜਿਆਇ 53
'ਗਰਿ ਿੇ ਿੁਿੱ ਤਰ' ਿਾ ਕਿੋਿ - ਸਾਮਰੀਆ - ਲਕਾ 9 ਅਜਿਆਇ 54-56
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ਡੇਜਰਆਂ ਿਾ ਜਤਉਿਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 7 ਅਜਿਆਇ 2-10
ਗਿੱ ਲਬਾਤ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 7 ਅਜਿਆਇ 10 ਤੋਂ 46 ਤਿੱ ਕ
ਮਸੀਿ ਨੂੰ ਜਗਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਅਜਿਕਾਰੀ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 7 ਅਜਿਆਇ 30, 46
ਜਵਭਿਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 8 ਅਜਿਆਇ 3
ਗਿੱ ਲਬਾਤ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 8 ਅਜਿਆਇ 12
ਮਸੀਿ ਨੂੰ ਿਿੱ ਥਰ ਮਾਰਨ ਿੀ ਿਮਕੀ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 8 ਅਜਿਆਇ 59
ਅੂੰ ਨੇਹ ਆਿਮੀ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ - ਿਰਸਲਮ - ਿੌਨ 9 ਅਜਿਆਇ 1
ਮਸੀਿ ਿਰਵਾਜ਼ਾ, ਿੂੰ ਗਾ ਆਿੜੀ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 10 ਅਜਿਆਇ 1
ਨਜਵਆਉਣ ਿਾ ਜਤਉਿਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 10 ਅਜਿਆਇ 22-42
ਯਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਰ ਾਨਿੀ।
ਸਿੱ ਤਰ ਿਾ ਜਮਸਨ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 10 ਅਜਿਆਇ 1-16
ਸਿੱ ਤਰ ਿੀ ਵਾਿਸੀ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 10 ਅਜਿਆਇ 17-24
ਿੂੰ ਗੇ ਸਾਮਰੀ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 10 ਅਜਿਆਇ 30-37
ਮਾਰਥਾ, ਮਜਰਿਮ ਿੇ ਘਰ ਿਾਣਾ - ਬੈਥਨੀਆ - ਲਕਾ 10 ਅਜਿਆਇ 38-42
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ਜਿਸ ਨੇ ਆਿਣੇ ਿੇਜਲਆਂ ਨੂੰ ਿਿਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਸ ਾਈ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 11 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13
ਮਿਿੱ ਤਵਿਰਣ ਿੋਸਤ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 11 ਅਜਿਆਇ 5-8
ਭਤ-ਿਿਾਿਤ ਗੁੂੰ ਗੇ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਿਿਿੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 12:22-45, ਲਕਾ 11:14
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿੇ ਿੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਜਝੜਜਕਆ - ਿਿਜਿਿਾ - ਮਿੱ ਤੀ 12:22-45, ਲਕਾ 11:14-26
ਵਾਰਤਾਲਾਿ: ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਨਵਾਿ - ਿਿਿੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 12:41, ਲਕਾ 11:29-36
ਿੂੰ ਛੀ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਲ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨਾ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 12 ਅਜਿਆਇ 1-12
ਅਮੀਰ ਮਰ ਿੀ ਕਿਾਣੀ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 12 ਅਜਿਆਇ 13-21
ਿਾਗਿੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 12 ਅਜਿਆਇ 35-40
ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਜਨਗਾਿਬਾਨ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 12 ਅਜਿਆਇ 42-48
ਗਲੀਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਜਰਆ ਜਗਆ - ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 1-5
ਬੂੰ ਿਰ ਅੂੰ ਿੀਰ ਿਾ ਰੁਿੱ

- ਿਿਜਿਿਾ - ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 6-9

ਬੀਮਾਰ ਔਰਤ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਿਿਿੀਆ - ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 10-17
ਿਰਸਲਮ ਜਵਿੱ ਿ ਨਜਵਆਉਣ ਿਾ ਜਤਉਿਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 10 ਅਜਿਆਇ 22-30
ਜਿਸ ਨੂੰ ਿਿੱ ਥਰ ਮਾਰਨ ਿੀ ਕੋਜਸਸ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 10 ਅਜਿਆਇ 31
ਜਿਸ ਿਰਿਨ ਿਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਿੇਰੀਆ - ਿਿੂੰ ਨਾ 10 ਅਜਿਆਇ 40
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ਕੀ ਬਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਨ? - ਿਜਰਿਾਿ - ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 23 ਤੋਂ 30
ਿੇਰੋਿੇਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਿੇਸ - ਿਜਰਿਾਿ - ਲਕਾ 13 ਅਜਿਆਇ 31 ਤੋਂ 33
ਜਮਰਗੀ ਵਾਲੇ ਆਿਮੀ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਿੈਰੀਆ - ਲਕਾ 14 ਅਜਿਆਇ 1-6
ਮਿਾਨ ਰਾਤ ਿੇ ਾਣੇ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਆਿ - ਲਕਾ 14 ਅਜਿਆਇ 15-24
ਜਕਲੇ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ, ਿੋਿਾ ਰਾਿਾ - ਿਜਰਆਿ - ਲਕਾ 14 ਅਜਿਆਇ 28 ਤੋਂ 33
ਗੁਆਿੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਮਿੱ ਤੀ 18 ਅਜਿਆਇ 12,13, ਲਕਾ 15 ਅਜਿਆਇ 1-7
ਗੁਆਿੇ ਜਸਿੱ ਕੇ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਆਿ - ਲਕਾ 15 ਅਜਿਆਇ 8-10
ਉਿਾੜ ਿੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਆਿ - ਲਕਾ 15 ਅਜਿਆਇ 11 ਤੋਂ 32
ਜ਼ਾਲਮ ਜਨਗਾਿਬਾਨ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਿਾਿ - ਲਕਾ 16 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13
ਅਮੀਰ ਆਿਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਆਿ - ਲਕਾ 16 ਅਜਿਆਇ 19 ਤੋਂ 31
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਜਰਿਾਿ - ਲਕਾ 17 ਅਜਿਆਇ 7-10
ਲਾਜ਼ਰ ਿੀ ਜਬਮਾਰੀ - ਬੈਥਨੀ - ਿਿੂੰ ਨਾ 11 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 10
ਜਿਸ ਿੇਜਰਆ ਤੋਂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੂੰ ਿਾਂਿਾ ਿੈ - ਿੀਰੀਆ - ਿਿੂੰ ਨਾ 11 ਅਜਿਆਇ 11-16
ਲਾਜ਼ਰ ਿਾ ਿਮਤਕਾਰੀ ਉਭਾਰ - ਬੈਥਨੀ - ਿਿੂੰ ਨਾ 11 ਅਜਿਆਇ 17-46
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ਕੌਂ ਸਲ: ਕਾਇਫ਼ਾ ਿੀ ਸਲਾਿ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 11 ਅਜਿਆਇ 47-53
ਜਿਸ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿੇ ਸਜਿਰ ਜਵਿੱ ਿ ਰਜਿੂੰ ਿਾ ਸੀ - ਇਫ਼ਰਾਈਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 11 ਅਜਿਆਇ 54
ਿਰਸਲਮ ਿੀ ਆ ਰੀ ਿਾਤਰਾ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 19 ਅਜਿਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਜਿਆਇ
1, ਲਕਾ 17 ਅਜਿਆਇ 11
ਿਸ ਕੋੜਹੀਆਂ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਲਕਾ 17 ਅਜਿਆਇ 12-19
ਬੇਰਜਿਮ ਿਿੱ ਿ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਲਕਾ 18 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 8
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਲਕਾ 18:9-14
ਤਲਾਕ ਿਾ ਸਵਾਲ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 19 ਅਜਿਆਇ 3-12, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਜਿਆਇ 2-12
ਮਸੀਿ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਜਿੂੰ ਿਾ ਿੈ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 19 ਅਜਿਆਇ 13-15, ਮਰਕੁਸ
10 ਅਜਿਆਇ 13-16, ਲਕਾ 18 ਅਜਿਆਇ 15-17
ਅਮੀਰ ਨੌਿਵਾਨ ਸਾਸਕ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 19 ਅਜਿਆਇ 16-22, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਜਿਆਇ
17-22, ਲਕਾ 18 ਅਜਿਆਇ 18-23
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: ਅੂੰ ਗਰੀ ਬਾਗ ਜਵਿੱ ਿ ਮਜ਼ਿਰ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 20 ਅਜਿਆਇ 1-16
ਤੀਿੀ ਜਬਿਤਾ ਿੀ ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ - ਸਾਮਜਰਿਾ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 20:17-19, ਮਰਕੁਸ 10:32-34, ਲਕਾ
18:31-34
ਿੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਿੌਨ ਿੀ ਿਟੀਸਨ - ਸਾਮਰੀਆ ਿੀ ਸਰਿਿੱ ਿ - ਮਿੱ ਤੀ 20:20-28, ਮਰਕੁਸ 10:35-45
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ਅੂੰ ਨੇਹ ਬਰਥੋਲੋਜਮਊ ਿਾ ਇਲਾਿ - ਿਰੀਿੋ ਿੇ ਨੇੜੇ - ਮਿੱ ਤੀ 20:29-34, ਮਰਕੁਸ 10:46-52, ਲਕਾ
18:35-43
ਜ਼ਿੱ ਕੀ ਿੇ ਘਰ ਜਿਸ - ਿਰੀਿੋ - ਲਕਾ 19 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 10
ਮਾਗੀ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਰੀਿੋ - ਲਕਾ 19 ਅਜਿਆਇ 11 ਤੋਂ 28 ਤਿੱ ਕ

ਯਰੂਸਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਹਰ ਅਿੱਜ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ।
ਵਕਡਰੋਨ ੈਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਫੋਰਿਰਾਉਂਡ ਵ ਚ
ਿੱ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਹਰ, ਪੂਰਬ ਵ ਿੱਚ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ,
ਉੱਤਰ ਪਿੱਛਮ ਵ ਚ
ਿੱ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਲ ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਹਰ।
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ਪ੍ਯਵੱ ਿਰ ਹਫਿਾ: ਝੜਪ੍
Holy Week: Confrontation
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਸਮਊਨ ਿੇ ਘਰ ਭੋਿਨ - ਬੈਥਨੀ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 6-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 3-9, ਿਿੂੰ ਨਾ 12
ਅਜਿਆਇ 1-9
ਮਜਰਿਮ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਿ ਕੀਤਾ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 7-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 3-8,
ਿਿੂੰ ਨਾ 12 ਅਜਿਆਇ 3-8
ਸਜਿਰ ਜਵਿੱ ਿ ਜਿਿੱ ਤ ਿਾ ਿਿਵੇਸ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 21:1-11, ਮਰਕੁਸ 11:1-10, ਲਕਾ 19:29-44, ਿਿੂੰ ਨਾ
12:12-19
ਮੂੰ ਿਰ ਿਾ ਿੌਰਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 11 ਅਜਿਆਇ 11
ਬੈਥਨੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 11 ਅਜਿਆਇ 11
ਬੂੰ ਿਰ ਅੂੰ ਿੀਰ ਿੇ ਰੁਿੱ

ਿਾ ਸੁਿੱ ਕਣਾ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 21:18-19, ਮਰਕੁਸ 11:12-14

ਮੂੰ ਿਰ ਿੀ ਿਿੀ ਸਫ਼ਾਈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 21:12-17, ਮਰਕੁਸ 11:15-19, ਲਕਾ 19:45-48
ਬੈਤਅਨੀਆ ਤੋਂ ਜਵਿਾਇਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮਿੱ ਤੀ 21 ਅਜਿਆਇ 17, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਜਿਆਇ 19
ਅੂੰ ਿੀਰ ਿੇ ਰੁਿੱ

ਿਾ ਸਬਕ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 21:20-22, ਮਰਕੁਸ 11:20-25

ਮੂੰ ਿਰ ਜਵਿ ਉਿਿੇਸ - ਿਰਸਲਮ - ਮਰਕੁਸ 11 ਅਜਿਆਇ 26
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ਸਾਸਕਾਂ ਿਾ ਸਵਾਲ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 21 ਅਜਿਆਇ 23-27, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਜਿਆਇ 27-33, ਲਕਾ
20 ਅਜਿਆਇ 1-8
ਿੋ ਿੁਿੱ ਤਰਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 21:28-32
ਿੁਸਟ ਜਕਸਾਨ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 21:33-46, ਮਰਕੁਸ 12:1-12, ਲਕਾ 20:9-19
ਜਵਆਿ ਿੇ ਕਿੱ ਿੜੇ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 22 ਅਜਿਆਇ 1-14
ਸ ਮ ਸਵਾਲ:1) ਫ਼ਰੀਸੀ - ਸਰਿਾਂਿਲੀ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 22:15-22, ਮਰਕੁਸ 12:13-17, ਲਕਾ 20:20-26
2) ਸਿਕੀ - ਿੁਨਰ-ਉਥਾਨ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 22:23-33, ਮਰਕੁਸ 12:18-27, ਲਕਾ 20:27-39
3) ਜਲ ਾਰੀ - ਮਿਾਨ ਕਜਮਸਨ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 22:34-40, ਮਰਕੁਸ 12:28-34
ਸਾਡੇ ਿਿਭ ਿਾ ਿਵਾਬ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 22:41-46, ਮਰਕੁਸ 12:35-37, ਲਕਾ 20:41-44
ਗਿੂੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਜਨੂੰਜਿਆ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 23:13-33
ਜਵਿਵਾ ਿੀ ਤੋਬਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਰਕੁਸ 12 ਅਜਿਆਇ 41-44, ਲਕਾ 21 ਅਜਿਆਇ 1-4
ਿਨਾਨੀਆਂ ਿਾ ਆਗਮਨ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 12 ਅਜਿਆਇ 20-36
ਿੈਤਨ ਿੇ ਿਿਾੜ ਵਿੱ ਲ ਰਵਾਨਗੀ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 24 ਅਜਿਆਇ 1-3, ਮਰਕੁਸ 13 ਅਜਿਆਇ 1-3
ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ 1: ਿਰਸਲਮ ਿੀ ਤਬਾਿੀ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 24:3-28, ਮਰਕੁਸ 13:3-23, ਲਕਾ 21:5-24
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ਅੂੰ ਿੀਰ ਿੇ ਰੁਿੱ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਿੱ ਾਂ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 24:32-33, ਮਰਕੁਸ 13:28-29, ਲਕਾ

21:29-32
ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀ 2: ਿਿਾ ਆਉਣਾ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 24:28-51, ਮਰਕੁਸ 13:23-37, ਲਕਾ 21:24-36
ਗਿਜਿਸਥੀ ਿਾ ਜਿਿਸਟਾਂਤ - ਿੈਤਨ - ਮਰਕੁਸ 13 ਅਜਿਆਇ 34
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: - ਿਸ ਕੁਆਰੀਆਂ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 25 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: - ਿਿਜਤਭਾ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 25 ਅਜਿਆਇ 14 ਤੋਂ 30
ਜਿਿਸਟਾਂਤ: - ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਰੀਆਂ - ਿੈਤਨ - ਮਿੱ ਤੀ 25 ਅਜਿਆਇ 31 ਤੋਂ 46
ਸਭਾ ਜਵਿ ਮਿਾਸਭਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 3-5, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 1-2, ਲਕਾ 22
ਅਜਿਆਇ 1-2
ਗਿੱ ਿਾਰ ਿਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 14-16, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 10-11,
ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 3-6
ਆਖਰੀ ਰਾਿ ਦਾ ਭੋਜਨ
The Last Supper
ਿਸਾਿ ਿੀ ਜਤਆਰੀ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26:17-19, ਮਰਕੁਸ 14:12-16, ਲਕਾ 22:7-13
ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਿੈਰ ਿੋਣੇ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 13 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 17
ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 26, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 22, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ
19
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"ਤੁਿਾਡੇ ਜਵਿੱ ਿੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੈਨੂੰ ਿੋ ਾ ਿੇਵੇਗਾ" - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 21, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ
18, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 21, ਿਿੂੰ ਨਾ 13 ਅਜਿਆਇ 21
'ਕੀ ਉਿ ਮੈਂ ਿਾਂ?' - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26:22-25, ਮਰਕੁਸ 14:19
ਰੋਟੀ ਿੇਣਾ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ: 13 ਅਜਿਆਇ 26-27
ਿਿਿਾ ਇਸਕਜਰਿੋਟ ਿੀ ਰਵਾਨਗੀ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 13 ਅਜਿਆਇ 30
ਿਤਰਸ ਨੇ ਿੇਤਾਵਨੀ ਜਿਿੱ ਤੀ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 30, ਲਕਾ
22 ਅਜਿਆਇ 34, ਿਿੂੰ ਨਾ 13 ਅਜਿਆਇ 38
ਕਿੱ ਿ ਿੀ ਬਰਕਤ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 27-28, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 23-24, ਲਕਾ
ਅਜਿਆਇ 17
ਰਾਤ ਿੇ ਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਭਾਸਣ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 14 ਅਜਿਆਇ 1 ਤੋਂ 16 ਅਜਿਆਇ 34
ਆਿਣੇ ਰਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸੀਿ ਿੀ ਿਿਾਰਥਨਾ - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 17 ਅਜਿਆਇ 1-17 ਅਜਿਆਇ 26
ਗੀਤ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 30, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 26

153

ਯਪ੍ਛੋਕੜ ਯਵੱ ਚ ਟੈਂਪ੍ਲ ਮਾਉਂਟ ਦੀ ਪ੍ੱ ਛਮੀ ਕੰ ਧ ਅਿੇ ਪ੍ੂਰਬ ਵੱ ਲ ਜੈਿੂਨ ਦਾ ਪ੍ਹਾੜ ਹੈ
ਗਥਸਮੇਨੇ ਅਿੇ ਅਦਾਲਿਾਂ
Gethsemane and Trials
ਿੁਿੱ

- ਗਥਸਮਨੀ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 33, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 39,

ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 1
ਜਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਿੁਿਰਾਈ ਗਈ ਿਿਾਰਥਨਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮਿੱ ਤੀ 26:39-44, ਮਰਕੁਸ 14:36-39, ਲਕਾ
22:42
ਨ ਿਾ ਿਸੀਨਾ ਅਤੇ ਿਤ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 43-44
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ਰਸਲਾਂ ਿੀ ਨੀਂਿ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 40-45, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 37-41, ਲਕਾ 22
ਅਜਿਆਇ 45-46
ਿਿਿਾ ਿੁਆਰਾ ਿੋ ਾ ਜਿਿੱ ਤਾ ਜਗਆ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 47 ਤੋਂ 50, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਜਿਆਇ 34 ਅਤੇ 44, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 47 ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 2 ਤੋਂ 5
ਿੀਟਰ ਬੀਟਸ ਮਲਿਸ - ਗਥਸਮੇਨੇ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 47, ਲਕਾ 22
ਅਜਿਆਇ 50, ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 10
ਜਿਸ ਜਟਿੱ ਡੀ ਿੇ ਕੂੰ ਨ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗਾ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਗਥਸਮਨੀ - ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 51
ਜਿਸ ਿੇ ਿੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਜਿੂੰ ਿੇ ਿਨ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮਿੱ ਤੀ 26:56, ਮਰਕੁਸ 14:50
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੂੰ ਨਾਸ - ਿਰਸਲਮ ਜਵਿੱ ਿ ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ - ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 12-13
ਕਾਇਫ਼ਾ ਿੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਿਰਤਾਇਆ ਜਗਆ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 57, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਜਿਆਇ 53, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 54, ਿਿੂੰ ਨਾ ਅਜਿਆਇ 15
ਿੀਟਰ ਜਿਸ ਿਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 58, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ
54, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 55, ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 15
ਮਿਾਂ ਿੁਿਾਰੀ ਿਾ ਇਕਬਾਲ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 63, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ 61
ਜਿਸ ਨੇ ਜਨੂੰਿਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਿੱ ਜਟਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 66-67, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਜਿਆਇ 64-65, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 63-65
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ਿਤਰਸ ਿਾ ਮਸੀਿ ਿਾ ਇਨਕਾਰ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 26 ਅਜਿਆਇ 69-75, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਜਿਆਇ
66-72, ਲਕਾ 22 ਅਜਿਆਇ 54-62, ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 17-27
ਿਲੈ ਟੋ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ ਜਿਸ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 1-2, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 1, ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 1, ਿਿੂੰ ਨਾ 18 ਅਜਿਆਇ 28
ਿਿਿਾ ਤੋਬਾ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 3
ਿਲੈ ਟੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਿਰ ਆਉਂਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਿੌਨ 18 ਅਜਿਆਇ 29
ਿਲੈ ਟੋ ਨੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਵਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ - ਿਰਸਲਮ - ਿੌਨ 18 ਅਜਿਆਇ 33
ਿਲੈ ਟੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਿਾ ਿੁਕਮ ਜਿਿੱ ਤਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15, ਿੌਨ 19:1
ਜਿਸ ਨੇ ਕੂੰ ਜਡਆਂ ਨਾਲ ਤਾਿ ਿਜਿਨਾਇਆ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27:29, ਮਰਕੁਸ 15:17, ਿਿੂੰ ਨਾ 19:2
"ਆਿਮੀ ਨੂੰ ਵੇ ੋ" - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 19 ਅਜਿਆਇ 5
ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਸ ਲਗਾਇਆ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 11, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 2,
ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 2
ਜਿਸ ਨੇ ਿਲੈ ਟੋ ਿੁਆਰਾ ਿੇਰਿ
ੋ ੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 6-11
ਜਿਸ ਿਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਗਆ, ਿਾਮਨੀ ਕਿੱ ਿੜੇ ਿਜਿਨੇ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 6-11
"ਵੇ ੋ ਆਿਣੇ ਰਾਿੇ" - ਿਰਸਲਮ - ਿਿੂੰ ਨਾ 19 ਅਜਿਆਇ 14
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ਿਲੈ ਟੋ ਉਸਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਿਾਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 6, ਲਕਾ
23 ਅਜਿਆਇ 17, ਿਿੂੰ ਨਾ 19 ਅਜਿਆਇ 12
ਿਲੈ ਟੋ ਿੀ ਿਤਨੀ ਿਾ ਸੂੰ ਿੇਸ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 19
ਿਲੈ ਟੋ ਆਿਣੇ ਿਿੱ ਥ ਿੋ ਜਰਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮੈਜਥਊ 27 ਅਜਿਆਇ 24
ਿਲੈ ਟੋ ਨੇ ਬਰਿੱ ਬਾਸ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 26
ਜਿਲਾਤੁਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਜਿਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿੇਸ ਕਰਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15,
ਲਕਾ 23:25, ਿਿੂੰ ਨਾ 19:16
ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion
ਸਮਊਨ ਸਲੀਬ ਿੁਿੱ ਕਿਾ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 32, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 21, ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 26
ਉਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਰਕਾ ਅਤੇ ਗਾਲ ਜਿੂੰ ਿੇ ਿਨ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 15
ਅਜਿਆਇ 23 ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 36
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੇ ਮਾਜਰਆ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27:35, ਮਰਕੁਸ 15:24-25, ਲਕਾ
23:33, ਿਿੂੰ ਨਾ 19:18
ਟੈਬਲੇ ਟ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 26, ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 38,
ਿਿੂੰ ਨਾ 19 ਅਜਿਆਇ 19
1) ਜਿਤਾ ਿੀ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ - ਜਗਲਜਗਤ - ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 34
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ਉਸ ਿੇ ਕਿੱ ਿੜੇ ਲਈ ਲਾਟ ਸੁਿੱ ਟੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 35, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ
24, ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 34, ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 23
ਰਾਿਗੀਰਾਂ ਿਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 39 ਤੋਂ 44, ਮਰਕੁਸ 15
ਅਜਿਆਇ 29 ਤੋਂ 32, ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 35
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋਰ - ਜਗਲਜਗਤ - ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 40
2) ਅਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਫਰਿੌਸ ਜਵਿੱ ਿ ਿੋਵੋਗੇ - ਜਗਲਜਗਤ - ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 43
3) ਔਰਤ, ਆਿਣੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇ ੋ - ਜਗਲਜਗਤ - ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 26-27
ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨੇਰਾ ਛਾ ਜਗਆ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 45, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 33,
ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 44-45
4) ਿੇ ਮੇਰੇ ਰਿੱ ਬ, ਿੇ ਮੇਰੇ ਰਿੱ ਬ, ਜਕਉਂ...? - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ
34
5) ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਸ - ਜਗਲਜਗਟੀਆ - ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 28
ਜਸਰਕਾ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 48, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 36, ਿਿੂੰ ਨਾ 19 ਅਜਿਆਇ 29
6) ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ - ਜਗਲਜਗਤ - ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 30
7) ਜਿਤਾ ਿੀ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਜਵਿੱ ਿ ਆਿਣੀ ਆਤਮਾ ਿੀ ਿਿਸੂੰਸਾ ਕਰਿਾ ਿਾਂ .. - ਜਗਲਜਗਤ - ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 46
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ਿਰਿਾ ਿਾਟ ਜਗਆ ਿੈ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 38, ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 45
ਕਬਰਾਂ ੋਲਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਠਾਏ ਗਏ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 52
ਸੈਂਿੁਰੀਅਨ ਿੀ ਗਵਾਿੀ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 54, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 39, ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 47
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿੇ ਣਾ - ਜਗਲਜਗਤ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 55, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 40, ਲਕਾ 23
ਅਜਿਆਇ 49
ਉਸਿੇ ਿਾਸੇ ਿਾ ਜਵੂੰ ਨਹਣਾ - ਜਗਲਜਗਤ - ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 34
ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 27:57-60, ਮਰਕੁਸ 15:46, ਲਕਾ 23:53, ਿਿੂੰ ਨਾ 19:3842
ਿੋਸਫ਼ ਰਾਮਾਥੀ ਅਤੇ ਜਨਕੋਿੇਮਸ ਿੁਆਰਾ ਿਫ਼ਨਾਇਆ ਜਗਆ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 57 ਤੋਂ 60,
ਮਰਕੁਸ 15 ਅਜਿਆਇ 47, ਲਕਾ 23 ਅਜਿਆਇ 53, ਿੌਨ 19 ਅਜਿਆਇ 38 ਤੋਂ 42
ਸੀਲਬੂੰ ਿ ਿਿੱ ਥਰ ਉੱਤੇ ਸਰਿਿਸਤ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 27 ਅਜਿਆਇ 65-66
ਪ੍ੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸਾਸਿਰ
ਔਰਤਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਿਿ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਿੀਆਂ ਿਨ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 16
ਅਜਿਆਇ 1-2, ਲਕਾ 24 ਅਜਿਆਇ 1
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ਿਤ ਨੇ ਿਿੱ ਥਰ ਿਟਾਇਆ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 2
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਿੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਿਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 8, ਲਕਾ 24
ਅਜਿਆਇ 9-10, ਿਿੂੰ ਨਾ 20 ਅਜਿਆਇ 1-2
ਿੀਟਰ ਅਤੇ ਿਿੂੰ ਨਾ ਕਬਰ ਵਿੱ ਲ ਭਿੱ ਿਿੇ ਿਨ - ਬਾਗ - ਲਕਾ 24:12, ਿਿੂੰ ਨਾ 20:3
ਔਰਤਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱ ਲ ਵਾਿਸ ਿਰਤਿੀਆਂ ਿਨ - ਬਾਗ - ਲਕਾ 24 ਅਜਿਆਇ 1
ਿਜਿਰੇਿਾਰ ਮੁਿੱ

ਿਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਿੋਰਟ ਕਰਿੇ ਿਨ - ਿਰਸਲਮ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 11 ਨੂੰ

ਪ੍ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਯਦੱ ਖ
Resurrection Appearances
ਮੈਰੀ ਮਗਿਾਲੀਨੀ ਨੂੰ - ਬਾਗ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਜਿਆਇ 9-10, ਿਿੂੰ ਨਾ 20 ਅਜਿਆਇ 14-18
2) ਘਰ ਿਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ - ਬਾਗ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 9-10
3) ਿੋ ਿੇਲੇ ਇਮਾਉਸ ਵਿੱ ਲ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ - ਐਮੌਸ ਿਾ ਰਾਿ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਜਿਆਇ 12, ਲਕਾ 24
ਅਜਿਆਇ 13
4) ਿਤਰਸ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ - ਿਰਸਲਮ - 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15 ਅਜਿਆਇ 5, ਲਕਾ 24 ਅਜਿਆਇ 34
5) 10 ਿੇਜਲਆਂ ਲਈ ਉਿਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਿ - ਿਰਸਲਮ - ਲਕਾ 24:33, ਿਿੂੰ ਨਾ 20:19-23
6) 11 ਿੇਜਲਆਂ ਲਈ ਉਿਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਿ - ਿਰਸਲਮ - ਮਰਕੁਸ 16:14, ਿੌਨ 20:26-29
7) ਿੂੰ ਿ ਸੌ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ - ਅਣਿਾਣ - 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15 ਅਜਿਆਇ 6
160

8) ਿਾਕਬ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ - ਅਣਿਾਣ - 1 ਕੁਜਰੂੰ ਥੀਆਂ 15 ਅਜਿਆਇ 6
9) ਝੀਲ ਿੇ ਕੂੰ ਢੇ 7 ਿੇਜਲਆਂ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ - ਗਲੀਲ - ਿਿੂੰ ਨਾ 21 ਅਜਿਆਇ 1-11
10) ਿਿਾੜ ਉੱਤੇ 11 ਿੇਜਲਆਂ ਤੋਂ ਿਜਿਲਾਂ - ਗਲੀਲ - ਮਿੱ ਤੀ 28 ਅਜਿਆਇ 18-20
11) ਿੇਲੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਾਣਾ ਾਂਿੇ ਿਨ - ਿਰਸਲਮ - ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1 ਅਜਿਆਇ 4-5
12) ਅਸੈਂਸਨ - ਿੈਤਨ ਿਾ ਿਿਾੜ ਬੈਥਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਜਿਆਇ 19, ਲਕਾ 24 ਅਜਿਆਇ 50-51,
ਰਸਲਾਂ ਿੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 1 ਅਜਿਆਇ 6-9
ਇਿ ਤਾਰੀ ਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਟ ਬੇਲੀਵ ਿੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਨੁਕਜਲਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ
http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm
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ਅੰ ਯਿਕਾ 2
Appendix 2
ਯਵਕਲਯਪ੍ਕ ਇਯਿਹਾਸ
Alternative Chronology
ਕੁ ਝ ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾ ਾ ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ
ਸਬਤ, ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਪਾਸਓ ਰ ਸਬਤ ਅਤੇ ਸਨੀ ਾਰ ਨੂ ੰ ਵਨਯਮਤ ਸਬਤ।
ਇਿ ਇਜਤਿਾਸ ਜਿਸ ਿੀਆਂ ਭਜਵਿੱ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਾਂਿਾ ਿੈ:
ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ ੇਂ ਯੂਨਾਹ ਮਿੱਛੀ ਦੇ ਵਢਿੱਡ ਵ ਿੱਚ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ੀ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਿਰਤੀ ਵ ਿੱਚ ਰਹੇਿਾ। (ਮਿੱਤੀ 12:40)
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ੍ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ, ੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਜੋ ਨਬੀਆਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਲਖੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਹਨ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰੀਆਾਂ ਹੋਣਿੀਆਾਂ। ਵਕਉਂਵਕ
ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਾਲਾਾਂ ਕਿੱਢਣਿੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁਿੱਕਣਿੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਿੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਵਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਿਾ। (ਲੂ ਕਾ
18:31-33)
ਜੇਮਜ਼ ਟੈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇ ਖ ਜੀਸਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼: ਏ ਫਾਈਨਲ "ਮਸੀਯਾਵਨਕ" ਭੋਜਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਬਬਲੀਕਲ
ਆਰਕੀਓਲੋ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਵ ਚ
ਿੱ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਈਬਲੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਕੀਤੀ।
(https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesushistorical-jesus/the-last-days-of-jesus-a-final-messianic-meal/).
ਉਿ ਜਲ ਿਾ ਿੈ:
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ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ
ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ "ਸਬਤ" ਨੇ ੜੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ
ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ "ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ" ਸਨੀ ਾਰ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਸਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ "ਸਬਤ" ਜਾਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ
ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੱਖਰੇ ਵਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 30 ਈਸ ੀ ਵ ਿੱਚ, ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ, ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨੀਸਾਨ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂ ੰ ੀ ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਦੋ ਸਬਤ ਇਿੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਅਤੇ
ਸਨੀ ਾਰ ਸਨ। ਮੈਵਥਊ ਨੂ ੰ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਵਯਸੂ ਦੀ
ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਿਈਆਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਐਤ ਾਰ ਦੀ ਸ ੇਰ ਨੂ ੰ “ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ” ਆਈਆਾਂ ਸਨ। (ਮਿੱਤੀ 28
ਅਵਿਆਇ 1 ਆਇਤ)
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵ ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ।
ਜੌਨ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬੁਿੱਿ ਾਰ ਨੂ ੰ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ "ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ" ਸੀ। ਉਹ ਨੋ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ
ਦੇ ਦੋਸ ਲਾਉਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੇ ੀਰ ਾਰ ਸ ੇਰੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਦੇ ਵ ਹੜੇ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਿਏ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅਸੁਿੱਿ ਹੋ ਿਏ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਮ ਨੂ ੰ ਪਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਯੂਹੰਨਾ 18:28)। ਜੌਨ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਯਹੂਦੀ ੀਰ ਾਰ ਸਾਮ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਰ ਾਇਤੀ ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਿੇ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤੀ 28:1 ਵ ਚ ਦੋ ਸਬਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁ ਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਤ ਜਾਾਂ
ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਿੱਤੀ 12:1 ਵ ਿੱਚ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁ ਾਦਕਾਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚਨ
ਨੂ ੰ ਚੁਵਣਆ, ਪਰ ਕੁ ਝ ਨੇ ਬਹੁ ਚਨ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਵਖਆ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮੈਵਥਊ 12 ਅਵਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਅਤੇ 28
ਅਵਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਖੇਤ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁ ਿੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ
ਲਿੱਿੇ।
ਨਵੀਂ ਮੈਯਥਊ ਬਾਈਬਲ, ਰਥ ਮੈਗਨਸਨ (ਡੇਜਵਸ) ਿੁਆਰਾ © 2016
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ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਖੇਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁ ਿੱਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਾਲੀਆਾਂ ਤੋੜ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਿੱਿ ਪਏ।
ਰਾਬਰਟ ਯੰਿ ਦੁ ਆਰਾ ਯੰਿ ਦਾ ਸਾਬਵਦਕ ਅਨੁ ਾਦ ਵਜਸਨੇ ਯੰਿ ਦੀ ਵ ਸਲੇ ਸਣਾਤਮਕ ਸਵਹਮਤੀ ਨੂ ੰ ਸੰਕਵਲਤ ਕੀਤਾ।
ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਸ ੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜੀ ਮਵਰਯਮ ਕਬਰ
ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਈਆਾਂ।
ਅੰਿਰਰਾਸਟਰੀ ਯਮਆਰੀ ਸੰ ਸਕਰਣ, © 1995-2014 ISVFoundation ਦੁ ਆਰਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਨ ਜਾਾਂ
ਬਹੁ ਚਨ, ਔਰਤਾਾਂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ।
ਉਹ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਵਸਰਫ ਸਨੀ ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਯਹੂਦੀ ਆਿੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਲਾਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ
'ਤੇ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾ ੇ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਲੈ ਟੋ ਨੂ ੰ ਲਿੱਤਾਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:31)
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵ ਦ ਾਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਸਬਤ ਨੂ ੰ ਸਨੀ ਾਰ ਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ੀਰ ਾਰ
ਕੁ ਇਵਨਸਨ 14 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ 30 ਈਸ ੀ ਵ ਿੱਚ ਨੀਸਾਨ 14 ਆਕਾਸੀ ਕੈਲੰਡਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ 7 ਅਪਰੈਲ ਸੀ,
ਅਤੇ 33 ਈਸ ੀ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ 3 ਅਪਰੈਲ, ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵ ਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਨ ੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ.
ਵਦਨ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ੀ ਹੋ ,ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰ
ਪਸਾਹ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਵਦਨ, ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਿੱਵਢਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ
ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਾਲੇ
ਅਿਲੇ ਯਹੂਦੀ ਵਦਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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31 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨੀਸਾਨ 14 ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮੂਨ
ਕੇਵ ਨ ੁ ਡਵਰਜ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ 14 ਨੀਸਾਨ, ਬੁਿੱਿ ਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਬਲਡ ਮੂਨ ਸਮੇਤ, ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ
ਨੀਸਾਨ 14 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ 31 ਈ. ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ 15 ਨੀਸਾਨ, ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ, ਸਨੀ ਾਰ 16 ਨੀਸਾਨ ਨੂ ੰ ਆਮ
ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ 17 ਨੀਸਾਨ ਨੂ ੰ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਪਵਹਲੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਸੀ।
ਉਸਿਾ PDF ਲੇ

ਿੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੋਂ ਸਲੀਬ ਜਿਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਬਤ 31 ਈ. ਉਸਿਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਜਿੂੰ ਿਾ

ਿੈ: ਉਸਿਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਜਿੂੰ ਿਾ ਿੈ:
ਵਕਸ ਸਾਲ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਦ ਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ 29 ਈਸ ੀ ਅਤੇ 34 ਈਸ ੀ
ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਮਵਰਆ ਸੀ। ਬੁਿੱਿ ਾਰ 25 ਅਪਰੈਲ 31 ਈ: (ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵ ਿੱਚ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 14 ੇਂ ਵਦਨ
ਸਾਮ/ਰਾਤ) ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਅੰਸਕ ਚੰਦਰ ਿਰਵਹਣ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਵਦਨ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ)
ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ। "ਪਸਾਹ ਦੀ ਪੂਰ
ਸੰਵਿਆ" ਦਾ ਭੋਜਨ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਿੱਚ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਵਿਆਪਕ ਦੇ
ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਖਾਿਾ ਵਿਆ, ਵਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿੈਥਸਮੇਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵ ਿੱਚ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਵਿਆ। ੀਰ ਾਰ 26 ਅਪਰੈਲ 31 ਈਸ ੀ (ਵਨਸਾਨ ਦੇ 14 ੇਂ ਵਦਨ) ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨ ੇਂ ਨੇ ਮ
ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15 ੇਂ ਵਦਨ ਪਸਾਹ ਲਈ "ਵ ਸੇਸ ਸਬਤ" ਹੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ
ਇਿੱਕ ਵਨਯਮਤ ਹਫਤਾ ਾਰੀ ਸਬਤ ਨੀਸਾਨ ਦਾ 16 ਾਾਂ ਵਦਨ, ਵਫਰ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17 ੇਂ ਵਦਨ (ਪਵਹਲੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ
ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ) ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਵਖੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਿੱਖਤਾਾਂ ਦੇ ਰਣਨ ਅਤੇ "ਸੁਰੂਆਤੀ ਅੰਜੀਰ" ਦੇ
ਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਉਿ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿਾ ਿੈ:
ਇਹ ਵਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਿ ਹੈ ਵਕ ਸਬਦ "ਸਿੱਬਤ" - ਯੂਨਾਨੀ ਸਬਦ σαββάτων (ਸੈਬਟਨ) ਹੈ, ਜੋ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਹੁ ਚਨ ਹੈ (ਨੈ ਸਲੇ ਐਟ ਅਲ., 1988) - ਵਯਸੂ ਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੁ ਝ
ਥਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਰਵਤਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਯੰਿ ਦੇ ਵਲਟਰਲ ਅਨੁ ਾਦ ਦੁ ਆਰਾ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ:
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“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪੂਰ ਸੰਵਿਆ ਤੇ, ਸ ੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ, ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜੀ ਮਵਰਯਮ
ਕਬਰ ਨੂ ੰ ੇਖਣ ਲਈ ਆਈਆਾਂ।” (ਮਿੱਤੀ 28:1)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਬੀਤ ਵਿਆ, ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂ ਬ ਦੀ ਮਵਰਯਮ ਅਤੇ ਸਲੋ ਮੀ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦੇ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸ ੇਰ ਨੂ ੰ, ਉਹ ਕਬਰ ਕੋਲ ਆਈਆਾਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ
ਚੜ੍ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕਹਾ, 'ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰ ਦੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਏਿਾ?' (ਮਰਕੁ ਸ
16:1-3)
“ਅਤੇ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਨੇ ੜੇ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਿਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਆਈਆਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂ ੰ ੇਵਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਰਿੱਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਤਰ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ, ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ. ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ, ਤੜਕੇ ਦੇ ੇਲੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁ ਝ [ਹੋਰ ੀ] ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹਵਟਆ ਹੋਇਆ
ੇਵਖਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ। (ਲੂ ਕਾ 23:54-24:3)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ, ਮਵਰਯਮ ਮਿਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਅਜੇ ਹਨੇ ਰਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਪਿੱਥਰ ਨੂ ੰ ਕਬਰ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਵਢਆ ਹੋਇਆ ੇਵਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਈ।
ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂ ੰ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਹਾ, 'ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨੂ ੰ ਕਬਰ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ
ਵਲਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਕਿੱਥੇ ਰਿੱਵਖਆ।' (ਯੂਹੰਨਾ 20:1-2) ...
ਇਹ ਦੋ ਲਿਾਤਾਰ ਸਬਤ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂ ੰ "ਵ ਸੇਸ ਸਬਤ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ
ਸੀ (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15 ੇਂ ਵਦਨ ਦਾ ਵਦਨ), ਵਜਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਨਯਮਤ ਜਾਾਂ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਾਂ 23:
6-7), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਾਰ (ਵਨਸਾਨ ਦੇ 16 ੇਂ ਵਦਨ) ਨੂ ੰ ਵਨਯਮਤ ਹਫਤਾ ਾਰੀ ਸਬਤ। ਇਹ ਲੂ ਕਾ 23:5424:1 ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ (ਵਜਸ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ
ਅਵਰਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ ਦੁ ਆਰਾ ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ), ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ
ਨੂ ੰ ਪਵਹਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ। , ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ (ਵਚਿੱਤਰ 3)। ਇਹ ਉਹ ਵਦਨ ਸੀ ਵਜਸ
ਵਦਨ ਕੋਈ ਵਨਯਮਤ ਜਾਾਂ ਸਾਿਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਵਤਆਰ
ਕਰਨਾ "ਆਮ" ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਿਲੇ ਵਦਨ, ਸਨੀ ਾਰ ਨੂ ੰ ਵਨਯਮਤ ਹਫਤਾ ਾਰ ਸਬਤ, ਔਰਤਾਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਵਫਰ ਐਤ ਾਰ ਨੂ ੰ, ਦੋ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਿਏ (ਬਾਈਬਲੀਕਲ ਹਰਮੇਨੇਵਟਕਸ, 2016)।
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ
ਵਦਨ ਇਿੱਕ "ਵ ਸੇਸ ਸਬਤ" ਸੀ: "ਹੁਣ ਇਹ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਵਕਉਂਵਕ ਯਹੂਦੀ ਆਿੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਸਬਤ ਦੇ ਵਦਨ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਲਾਸਾਾਂ ਛਿੱਡੀਆਾਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਵਪਲਾਤੁ ਸ ਨੂ ੰ ਲਿੱਤਾਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:31)। ਇਸ ਵ ਸੇਸ ਸਬਤ (ਵਬ ਸਥਾ ਸਾਰ
21:22-23) ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ੀਆਾਂ ਲਾਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਰਵਹਣ ਦੇਣਾ ਯਹੂਦੀ ਆਿੂਆਾਂ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਈਸਾ ਨੂ ੰ ੀਰ ਾਰ 26 ਅਪਰਲ
ੈ 31 ਈ. (ਵਨਸਾਨ ਦੇ 14 ੇਂ ਵਦਨ) ਨੂ ੰ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ 29 ਅਪਰਲ
ੈ
31 ਈ. (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17 ੇਂ ਵਦਨ) ਨੂ ੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵ ਦ ਾਨ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵ ਸੇਸ ਪਸਾਹ ਸਬਤ ਨੂ ੰ ਸਨੀ ਾਰ ਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ
ਵਕ ੀਰ ਾਰ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਨੀਸਾਨ 14 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਆਕਾਸੀ ਕੈਲੰਡਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਸਾਨ 14 30 ਈਸ ੀ ਵ ਿੱਚ
ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂ ੰ ਅਤੇ 33 ਈਸ ੀ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂ ੰ ਵਡਿੱਵਿਆ, ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਸੂਲੀ
ਚੜ੍ ਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵ ਤ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਨ ੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ।
ਵਦਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ੀ ਹੋ ,ੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰ
ਪਸਾਹ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜ
ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ ਡੁ ਿੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਅਿਲੇ ਯਹੂਦੀ
ਵਦਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਅੰ ਯਿਕਾ 3
Appendix 3
ਇੰਜੀਲ
The Gospels
ਇੰਜੀਲ ਜੀ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖੁਸਖਬਰੀ ਜੀ ਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਪਰਿਟ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਮਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ
Matthew tells the love story
ਰੋਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਫਰਤ, ਨਫਰਤ ਾਲਾ ਟੈਕਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਾਲਾ, ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ। ਇਿੱਕ
ਕਿੱਟੜ ਯਹੂਦੀ, ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿੱਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭਾਸਾ ਅਰਾਮੀ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੀ
ਸੀ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਸਤਰ (ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ) ਨੂ ੰ ਵਹਬਰੂ ਪੋਥੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਬਲ ਵ ਿੱਚ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲਿਭਿ 538 ਈਸਾ ਪੂਰ , ਉਹ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਕ ਵਹਬਰੂ
ਰਿੀ ਇਿੱਕ ਸਾਮੀ ਭਾਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਿੱਿ ਪੂਰਬ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸਾ ਬਣ ਿਈ ਜੋ ਵਯਸੂ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਸਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹ ਾਲੇ ਵਦਿੱਤੇ, ਜੋ
ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਵਥਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸਾ ਵ ਿੱਚ
ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਾਂ ਵਜਿੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵ ਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰਚਾਰਕ ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਵਲਵਖਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂ ੰ
ਡੇਵ ਡ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਮਹਾਨ ਕਵਮਸਨ ਦੇ ਨਾਲ
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ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ,
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨੇ ਮ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿਲੇ ਲਿਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਪਰਚਾਰਕ ਵਮਸਨਰੀ ਇੰਜੀਲ ਨੇ ਰ ਾਇਤੀ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਮੈਵਥਊ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਵਕਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕਈ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵ ਆਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਨੇ ਿਰਮ-ਿਰੰਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦਾ ੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ।
ਇਿੱਥੇ ਵਮਸਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਵਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ।
ਮੈਵਥਊ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵ ਸ -ਵ ਆਪੀ ਰਾਜ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਚਿੱਤਰ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਜੌਹਨ ਬੈਪਵਟਸਟ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਿਲੀਲ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਕਾਈ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਜੀ ਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਿਆਇ 5-7 ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ
ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸਾਨੂ ੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਨੈ ਵਤਕਤਾ। ਅਵਿਆਏ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਵਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਵਥਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵ ਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਜੋਂ ਵਯਸੂ ਦੇ ਭਾਸਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ
"ਸ ਰਿ ਦੇ ਰਾਜ" ਸਬਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਮ ਯਹੂਦੀ ਸਰਿਾ ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਬਦ ਲਈ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਮਿੱਤੀ 4:23 ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਅਵਿਆਇ
5-9 ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਮਿੱਤੀ 9:35 ਵ ਚ ੀ ਉਹੀ ਵਬਆਨ ਦੁ ਹਰਾਇਆ ਵਿਆ
ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਵਮਸਨ ਨੂ ੰ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਵਮਸਨ ਭਾਸਣ, ਮਿੱਤੀ 9:35 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਿੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਿੇ।
ਵਮਸਨ ਦੇ ਭਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਵਿਆਏ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਤ ਵਯਸੂ
ਦੁ ਆਰਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚਨਬਿੱਿ ਹਨ, ਪਰ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ਵਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਵਿਆਇ 13 ਦੇ ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਭਾਸਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ।
'ਚਰਚ' ਸਬਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਇੰਜੀਲ ਲੇ ਖਕ ਮੈਵਥਊ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚਰਚ ਕੋਲ ਉਸਦਾ
ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਰਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵ ਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਦੇ ਰਿੱਵਖਅਕਾਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਫਲੈ ਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਦੀ
ਵਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਾਂਸੀ ਵ ਿੱਚ ਉਬਲ ਵਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਵਥਰ ਸੈਵਟੰਿ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰ ਅਤੇ
ਸਿੱਦਾ ਨੂ ੰ ਦਬਾਇਆ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸੇ ਕਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰਾਜੇ ਨੂ ੰ ਕੰਵਡਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਵਹਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਲੀਬ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵ ਿੱਚ ਸਪਿੱਸਟ ਹਾਰ ਵਫਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਵਜਿੱਤ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ
ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਯਸੂ ਦੀ ਵਜਿੱਤ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
Mark tells the love story
ਸਾਇਦ ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਚ ਇਕ ਨੌ ਜ ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਰਕੁ ਸ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇਿੱਕ ਸੰਘਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਪਵਹਲੀ ਕੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਵਥਊ ਅਤੇ ਲੂ ਕ ਦੋ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਮਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਤੀ ਹੈ, ਵਜਸਨੂ ੰ ਹੁਣ ਵਤੰਨ ਵਸਨੋ ਪਵਟਕ ਇੰਜੀਲ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਰਕ ਸਾਇਦ ਉਹ ਨੌ ਜ ਾਨ ਸੀ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕਿੱਲਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਲਨਨ ਦੀ
ਚਾਦਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਭਿੱਜ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਿਥਸਮੇਨੇ ਵ ਿੱਚ ਫੜ ਵਲਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਵਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਾ ਪਵਰ ਾਰ ਇਿੱਕ ਿੱਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਿੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਵਯਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਖਾਿਾ ਸੀ। ਮਾਰਕ,
ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਮਾਰਕ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਿਆ
ਅਤੇ ਵਫਰ ਵਮਸਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਦੁ ਬਾਰਾ ਜੁੜ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਵ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਪੀਟਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵਜਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ 'ਮੇਰਾ ਪੁਿੱਤਰ' ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਵ ਿੱਚ ਰਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿੱਕ ਆਿੂ, ਜੇਰੋਮ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਕ ੇਂ
ਮਾਰਕ ਨੇ ਵਮਸਰ ਵ ਿੱਚ ਅਲੈ ਿਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵ ਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮਰਕੁ ਸ ਵਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਜੋਰਦਾਰ, ਸੰਖੇਪ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱਿੇ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ
ਪਰੋਲੋਿ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਚ
ਿੱ ਤੁ ਰੰਤ ਅਿ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਪਰਦਰਵਸਤ ਕਰਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀ ਨ ਪੰਵਨਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਜਨੂ ੰਨ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ
ਵਿਆ ਹੈ। ਪਵਹਲੀ ਆਇਤ ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਅਵਿਆਇ 1-8 ਿਲੀਲ
ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਵਯਸੂ ਦੀ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖੇ ਿਏ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂ ੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਫਰ ਨਾਟਕ 8 ੇਂ ਅਵਿਆਇ ਵ ਚ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਕ ਵਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ।
ਵਯਸੂ ਨੇ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹਾ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਵਿਆਇ 11-16
ਯਰੂਸਲਮ ਵ ਚ ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤਾ, ਵਯਸੂ ਦੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀ ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤਾ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਿਾਈਡ ਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰੀਆਾਂ ਇੰਜੀਲਾਾਂ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਇਿੱਕ ਇੰਜੀਲ, ਖੁਸਖਬਰੀ,
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ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਬੰਿ ਪਵ ਿੱਤਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਸਰਫ
ਇਿੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਿਜਵਿੱ ਤਰ ਿਫ਼ਤੇ ਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਾ ਇਿ ਸਾਰ ਮਾਰਕ ਿੀ ਇੂੰ ਿੀਲ ਿੀ ਰਿਰੇ ਾ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਿੈ:
ਿਾਮ ਐਤਵਾਰ - ਿਿਿਰਸਨ ਿਾ ਜਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:1-11 (ਜ਼ਕ 9:9) - ਜਿਸ ਿਰਸਲਮ ਜਵਿੱ ਿ ਿਾ ਲ ਿੋਇਆ
ਸੋਮਵਾਰ - ਅਥਾਰਟੀ ਿਾ ਜਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:12-19 - ਅੂੰ ਿੀਰ ਿੇ ਰੁਿੱ

ਨੂੰ ਜਝੜਜਕਆ, ਮੂੰ ਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ - ਸੂੰ ਘਰਸ ਿਾ ਜਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:20 - 13:36 - ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਜਿਸ
ਬੁਿੱ ਿਵਾਰ - ਜਤਆਰੀ ਿਾ ਜਿਨ ਮਰਕੁਸ 14:1-11 - ਬੈਥਨੀ ਜਵ ੇ ਮਸਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
ਵੀਰਵਾਰ - ਜਵਿਾਇਗੀ ਿਾ ਜਿਨ ਮਾਰਕ 14:12-42 - ਆ ਰੀ ਰਾਤ ਿਾ ਭੋਿਨ
ਗੁਿੱ ਡ ਫਰਾਈਡੇ - ਸਲੀਬ ਿਾ ਜਿਨ ਮਰਕੁਸ 14:43 - 15:47 - ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਸਨੀਵਾਰ - ਸਬਤ ਿਾ ਜਿਨ ਮਰਕੁਸ 15:46-47 - ਕਬਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ - ਿੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਾ ਜਿਨ ਮਾਰਕ 16: 1-18 - ਿੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਾ ਜਿਿੱ
ਇਹ ਹ ਾਲੇ ਸਾਨੂ ੰ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਫਤੇ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ
ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਦੀ ੀ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਮਾਵਰਆ ਵਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਵਲਆ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂ ੰ ਵਜਿੱਤ ਵਲਆ। ਕੇ ਲ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ
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ਜੋ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਨਿੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਰਵਹਣਿੇ।
ਲੂਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
Luke tells the love story
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ, ਲੂ ਕਾ ਸਾਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਲਿੱਖਣ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਵ ਚ ਇਕਲੌ ਤਾ ਿੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੇ ਖਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੋ ਵਕਤਾਬਾਾਂ, ਲੂ ਕਾ-ਰਸੂਲ, ਆਪਣੇ ਿੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਦੋਸਤ ਥੀਓਵਫਲਸ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਵਤਹਾਸਕ
ਸਮਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਿੱਲੇ ਵਯਸੂ ਦੇ ਚੰਿੇ ਸਾਮਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁਿੱਤਰ ਦੇ ਮਸਹੂਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਾਲੇ
ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਨੂ ੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਲੂ ਕ ਨੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੌਲ ਦੀਆਾਂ ਦੂ ਜੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਤੀਜੀਆਾਂ ਵਮਸਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਟੀਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਤੁ ਰਕੀ (ਉਸ ੇਲੇ ਏਸੀਆ ਜਾਾਂ ਏਸੀਆ
ਮਾਈਨਰ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਿਰੀਸ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮਤ ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਉੱਤੇ
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਵ ਚ 'ਅਸੀਂ ਹ ਾਲੇ ' ਵ ਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਹਸ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਨਾਲ ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਨ ੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੱਡੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਲਖਦਾ ਹੈ।
ਲੂ ਕਾ ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਵ ਚ ਵਯਸੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਯਸੂ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਦਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਰੀਬ, ਤੁ ਿੱਛ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੇ ਿਏ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿੈਰ-ਯਹੂਦੀ) ਨੂ ੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਕਾ
ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ (ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ) ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ) ਵ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ
ਸਪਸਟ, ਕ੍ਰਮਬਿੱਿ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

173

ਲੂ ਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੋ ੇਂ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਵ ਿੱਚ "ਯਾਤਰਾ" ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ
ਾਪਰੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਪੀਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ
ਇਸ ਵ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸਾਮਲ ਸੀ।
ਲੂ ਕਾ ਵਮਸਨਰੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ,
ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ, ਵਫਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਮਸਨਰੀ ਵ ਸਥਾਰ ਵ ਿੱਚ। ਲੂ ਕਾ ਆਪਣੀ
ਖੁਸਖਬਰੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਦੋ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਵ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
ਲੂ ਕਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਯਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਚੰਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਵ ਚ ਿਰੀਬਾਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੇ ਿਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਵਯਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਲੂ ਕਾ ਪਰਚਾਰਕ, ਵਯਸੂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਕੁ ਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਹੂਰ ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਸਾਮਲ
ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੂ ਪੁਿੱਤਰ, ਿੁਆਚੇ ਵਸਿੱਕੇ, ਚੰਿੇ ਸਾਮਰੀ, ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਵ ਲਿੱਖਣ ਹਨ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਮਰੀ ਕੋੜ੍ੀ, ਵਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਾਲੀ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਕੀ ਦੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਹਨ। ਇਹ ਤੁ ਿੱਛ ਲੋ ਕ
ਸਨ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਯਸੂ ਨੂ ੰ ਜ ਾਬ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸਨ ਵਸਰਲੇ ਖਾਾਂ ਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿੁਿੱਡ ਵਨਊਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਵਨਊ ਵਰ ਾਈਜ਼ਡ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਜ਼ਨ ਵ ਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਾਲੇ ਭਾਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੂ ਕਾ ਲਈ ਵ ਲਿੱਖਣ ਅੰਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਿੱਭ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹ ਾਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੱਸਣ ਵ ਚ ਲੂ ਕਾ
ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।
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ਿੱ ਬੇ ਿਾਸੇ ਿਰਬ ਵਿੱ ਲ ਿੀਸਸ ਟੈਂਿਲ ਮਾਉਂਟ ਿੇ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਿ ਿਰਸਲਮ ਿਾ ਮਾਡਲ
ਂ ੋਨੀਆ ਜਕਲਹਾ
ਸਜਿਰ ਿੀਆਂ ਕੂੰ ਿਾਂ ਿੇ ਉੱਿਰ ਸਿੱ ਿੇ ਿਾਸੇ ਕਲਵਰੀ ਿੇ ਸਿੱ ਿੇ ਿਾਸੇ ਮੂੰ ਿਰ ਿੇ ਨੇੜੇ ਐਟ
ਜੌਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
John tells the love story
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜ ਾਨ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਫਲ ਮਛੇਰੇ ਜ਼ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਿੱਕ ਪੁਿੱਤਰ, ਵਜਸਨੇ ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਐਂਡਵਰਊ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵ ਿੱਚ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਵਦਿੱਤੀ।
ਜੌਨ ਦੀ ਮਾਾਂ ਵਯਸੂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਮਵਰਯਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਚਰਚ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਆਿੂਆਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਮੀ ਜੋਂ
ਪਛਾਵਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਕ ਵਯਸੂ ਆਪਣੇ ਨ ੇਂ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁਿੱਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇ ।ੇ ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਜਿੱਥੇ ਵਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜੌਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਵਪਆ
ਸੀ। ਜੌਨ ਉਸ ਚੇਲੇ ਬਾਰੇ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਵਯਸੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜੌਨ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਵਿਆ ਸੀ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਵਤੰਨ ਵਚਿੱਠੀਆਾਂ ਵਯਸੂ ਵ ਿੱਚ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦੀਆਾਂ
ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਰਿੀਆਾਂ ਮਸਹੂਰ ਆਇਤਾਾਂ ਉਸ ਵਪਆਰ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ:
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ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਜਿਤ ਨੂ ੰ ਅਵਜਹਾ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁਿੱਤਰ ਬਖ਼ਸ ਵਦਿੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾ ੇ।
ਿਿੂੰ ਨਾ 3:16

ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਾਾਂ ਪਰੇਮ ਨੂ ੰ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਾਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਦੇਈਏ।
1 ਿਿੂੰ ਨਾ 3:16
ਯੂਹੰਨਾ ਵਯਸੂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦਾ ਚਸਮਦੀਦ ਿ ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਨੇ ਤਾ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੇਵਲਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਸਾਇਦ ਚੇਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੌਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ , ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੋ ਿੋਸ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਜੀ ਤ ਬਚਨ ਦੇ
ਜੀ ਨ ਨੂ ੰ ਦੇਵਖਆ।
ਜੌਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ੇਂ ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਬੇਵਮਸਾਲ, ਦੁ ਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਿ ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਲਵਖਆ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਵਯਸੂ, ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ ਾਸ ਕਰਨ।
ਜਿਸ ਨੇ ਿੋਰ ਵੀ ਬਾਿਲੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਿੇਜਲਆਂ ਿੇ ਸਾਿਮਣੇ ਜਵ ਾਏ ਿੋ ਇਸ ਿੁਸਤਕ ਜਵਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਜਲ ੇ ਗਏ
ਪਰ ਏਹ ਇਸ ਲਈ ਵਲਖੇ ਿਏ ਹਨ ਭਈ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਯਸੂ ਵਜਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਉਣ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
(ਿਿੂੰ ਨਾ 20:30-31)
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