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Endorsements
ਅਮੀਰ ਬਣੋ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱ ਸਣਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਵ ਡਾ. ਜੌਹਨ ਓਲੀ, ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਮੋਰਲਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਜਿਓਫ ਵਾ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੱ ਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਓਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰ
ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਓਫ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰ ਗੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੰ ਜੀਲ ਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ
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ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਨਿਪੁੰ ਨ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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ਰਾਸਨ (ਵੈਸਟਬੋ ਟਿੱ ਪਣੀ)
* ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਰੱ ਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੀ ਹਾਰਟਵਿਗ (ਵੈਸਟਬੋ ਟਿੱ ਪਣੀ)
ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੈਟੀ ਮੇਸਨ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ)

ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ। ਨਬੀਲ ਸ਼ਰੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਰਦੂ, ਹਿੰ ਦੀ, ਸਿੰ ਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ (renewaljournal.com) ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦਕ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ।
ਯੂਹੰਨਾ 3:16
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਈਏ।
1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16
ਏਦੋਂ ਵੱ ਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਯੂਹੰਨਾ 15:13

ਮੁਖਬੰ ਧ
Preface
ਅਜਿਹੇ ਚੰ ਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰ ਨਾ ਡੂੰ ਘਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਲੜਕੇ ਵਜੋਂ ਉਲਝਾਇਆ. ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਵੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱ ਖਰੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਨ, ਪਾਪ ਰਹਿਤ, ਸਦੀਵੀ
ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਪਰ ਇੰ ਨੇ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ, ਚੰ ਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਸਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਰਹੱ ਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਸੰ ਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰ ਡੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰ ਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱ ਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਕਰੋਗੇ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੰ ਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱ ਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱ ਤਾ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਉਸ
ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Introduction
ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ।
ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਜੋਸ਼ੂਆ/ਯਿਸੂ) ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸੀ
ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੀਸ਼ੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱ ਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱ ਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੇਸ਼ੂਆ ਜਾਂ ਯਿਸ਼ੂਆ ਤੋਂ
ਹਿਬਰੂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱ ਚ
ਲੇ ਸੌਸ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱ ਚ IESVS ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ IESUS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1611 ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਗ ਜੇਮਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰ ਸਕਰਣ ਵਿੱ ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ 'I' ਨੇ 'I' ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ Jesu (vocative) ਅਤੇ Jesus
(nominative) ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ਼ Jesus ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਸੂ, ਯੇਸੂ ਅਤੇ ਈਸਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ/ਜੀਸਸ ਆਫ਼ ਨਾਸਰਥ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ਸ਼ੁਆ ਨਾਮ। ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ. ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਮਰਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਕੀਤਾ। ਗੈਬਰੀਏਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂਆ ਜੋਸ਼ੂਆ/ਯਿਸੂ) ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ: ਮੈਥਿਊ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਜੌਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱ ਸਾ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੱ ਸ ਅਤੇ ਅਚੰ ਭੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱ ਥੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ, ਜੋ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਵਿੱ ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਉਸ
ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ
ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਗੂੜਾ੍ਹ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰ ਨ ਭੌਤਿਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ,
ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:
(1) ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
(2) ਖੂਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਲਾਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੰ ਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
(3) ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਦੀਵੀ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ
ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰ ਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, "ਰੱ ਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।"
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਸ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ.
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱ ਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਦੀਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਰਲੋ ਟ ਇਲੀਅਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਭਜਨ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ' ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ
ਸੱ ਦਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ.
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਬਿਨਾਂ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸਿਰਲੇ ਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ
ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਸੰ ਸਕਰਣ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੁਣ 700 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਇੰ ਜੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 3,500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰ ਜੀਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

1  ۔ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਨ
Birth and Boyhood
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ "ਆਦ ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।"
ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ.
ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜਾ੍ਹ , ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਮਿਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਵੱ ਸਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ (ਬਹੁਵਚਨ) ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਭੌਤਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੁਰਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱ ਖ ਦਿੱ ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱ ਵਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ,੍ਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲੇ ਗਏ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ
ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕੀਤਾ.
ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰ ਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ - ਸੁੱ ਕੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਰੰ ਗੀ ਪੀਂਘ ਨੂਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ
ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ।

ਅਬਰਾਮ, ਪੱ ਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ, ਅਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ (ਹੁਣ ਇਰਾਕ) ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਵਿਆਪਕ ਉਪਜਾਊ
ਟਾਈਗ੍ਰਿਸ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਮੰ ਨਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ (ਰੱ ਬ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ
ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁੰ ਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ
ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱ ਲਿਆ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ. 1981-82 ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰ ਗ
ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।' ਇਹ
ਡੇਵਿਡ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਦਭੁਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਵੰ ਸ਼ਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੱ ਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਯਿਸੂ ਮਰਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ ਡੇਵਿਡ
ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰ ਸ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੰ ਸ਼ਜ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱ ਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਪਰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੱ ਬ ਦੇ ਰਾਹ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ 722 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱ ਕ ਅੱ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਦੱ ਖਣੀ ਰਾਜ 597 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਤੱ ਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਨੇ 538 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੀ। ਬੇਬੀਲੋ ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋ ਕ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਫਿਰ
ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੀ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮੰ ਦਰ 586 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 516 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱ ਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਖੰ ਡਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱ ਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 333 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱ ਚ
ਯੂਨਾਨੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਮੈਕੇਬੀਆਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱ ਤਾ।165
ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 134 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱ ਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ 63 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਕੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਮ
ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 12,000
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਰੋਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਯਹੂਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ
 ੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰੋਮਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਟੰ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਵੀ 6 ਵਿਚ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਯਹੂਦਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਜਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਹਿੰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਧੂਪ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਸੀ।
ਉਸ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ
ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਰਿਯਮ ਕੋਲ। ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਿਯਮ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂਆ (ਜੋਸ਼ੁਆ/ਯਿਸੂ) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰੱ ਬ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਰੱ ਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।'
ਮੈਰੀ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜੋਸਫ਼। ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ
ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਯਮ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱ ਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱ ਚ ਦਖਲ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੇਸ਼ੂਆ
(ਯਹੋਸ਼ੁਆ/ਯਿਸੂ) ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ:
'ਵੇਖ,ੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੁਏਲ
ਰੱ ਖਣਗੇ' ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਰੱ ਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।' (ਮੱ ਤੀ 1:23; ਯਸਾਯਾਹ 9:6)
ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਪਵਿੱ ਤਰ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ
ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਮੈਰੀ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਦੱ ਖਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ (64 ਮੀਲ) ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬੁੱ ਢੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜੌਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤੀ। ਜੌਨ ਦੇ
ਜਨਮ ਤੱ ਕ (ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ) ਮਰਿਯਮ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਗੂੰ ਗੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਅਲੌ ਕਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਚੰ ਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ

ਉਸਦਾ ਜਨਮ
His Birth
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਿਣਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਸੁਫ਼,
ਰਾਜਾ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੰ ਸ਼ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਜੱ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤਲਹਮ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ
ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱ ਖਣ ਵੱ ਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੌ ਸਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਥਲਹਮ ਤੱ ਕ, ਜੋ ਕਿ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ (8 ਮੀਲ) ਦੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱ ਜ ਬੈਥਲਹਮ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱ ਖਣੀ ਉਪਨਗਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ 525 ਵਿੱ ਚ ਡਾਇਓਨੀਸੀਅਸ ਐਕਸੀਗੁਅਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ
ਸਾਲਾਂ ਲਈ BC ਨਾਲ AD ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱ ਚ 'ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਲ' ਲਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਗਣਨਾ ਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 4 ਜਾਂ 6 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਸੀਈ, ਅਤੇ 'ਬਿਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਬੀਸੀਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੁੱ ਗ ਲੇ ਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਵਿੱ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਸਲਈ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਨੇ ਇੱ ਕ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਡੱ ਬੇ, ਇੱ ਕ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦਿੱ ਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ
ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਰੀ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱ ਤਾ।
"ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱ ਪੜੇ ਵਿੱ ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ
ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।" 'ਸਰਾਏ' ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ 1611 ਦੇ ਕਿੰ ਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਕੱ ਟੀ ਸੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ. ਦੂਤ ਨੇ ਇੱ ਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਦੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱ ਲਾਂ ਦੱ ਸਣ ਲੱਗੇ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਲੀਆਂ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇ ਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਦੇ ਇੱ ਜੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯਿਸੂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਿਰਲੇ ਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਵਿਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ
ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਜੱ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱ ਚ ਰਹੇ।
ਤਰਖਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ,
ਬੈਥਲਹਮ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਇੱ ਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ
ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਏ. ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬੈਥਲਹਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ
ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ (ਦੋਵੇਂ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੀਹਾ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ), 722 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱ ਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਡਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
4:1-5 ਅਤੇ 5:1-5 (ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1551 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ:
ਪਰ ਬੈਤਲਹਮ ਅਫ਼ਰਾਬਾਹ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ "ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਾਕਮ" ਤੇਰੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਗਾ। ਉਸਦੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਣੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਵਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱ ਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱ ਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਧ੍ਧ
ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਤ ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਅੱ ਠ ਆਗੂ ਚੁਨਣਗੇ।
(ਯਵਨਾਹ 5:2-5)
ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਡੇਵਿਡਿਕ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸੀਹੀ
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੁੱ ਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਂਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, "ਅਦਭੁੱ ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ,
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ।"

ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਰਾਜਾ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰ ਪੰ ਨ
ਕਰੇਗਾ।
(ਯਸਈਆਹ 9:6-7)
ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ, ਬੈਥਲਹਮ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ
ਚਮਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ
ਗੰ ਧਰਸ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇੱ ਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ
ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬ
ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲਿਆ।
ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਭੱ ਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮੈਥਿਊ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦੇ ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦਿੱ ਤਾ। ਹੇਰੋਡ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰ ਨ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱ ਕ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ।
ਯਹੂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਲੇ ਵੀਅਸ ਜੋਸੀਫਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਸਫਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੱ ਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਗਲ ਅਤੇ
ਬੇਰਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 516 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਦੂਜੇ ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਂ ੋਨੀਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਲੇ
ਵਿੱ ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਐਟ
ਪੱ ਥਰ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਦਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਰੋਮੀ ਹਮਲੇ ਦੇ
ਵਿਰੁੱ ਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ, ਇੱ ਕ ਇਦੁਮੀਅਨ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਇੱ ਕ ਯਹੂਦੀ ਵਜੋਂ
ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ
His Boyhood
ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰ ਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਭੱ ਜ ਕੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱ ਚ ਕਾਇਰੋ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ
ਯਹੂਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹੁ-ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱ ਚ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿੱ ਥੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਆਰਕੇਲਾਉਸ ਨੇ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਨਾਸਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਿਲਡਰ,
ਕਾਰੀਗਰ, ਪੱ ਥਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ (ਜੋਸ਼ੂਆ)
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ (ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਜੈਕਬ), ਜੋਸਫ਼, ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ (ਜਾਂ ਜੂਡ) ਪਰਿਵਾਰਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱ ਡਾ ਭਰਾ ਯਿਸੂ
ਵਾਂਗ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂੰ
ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇਮਜ਼
(ਜੈਕਬ) ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ (ਜੂਡ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਹਾਰਕ,
ਪੇਸਟੋਰਲ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯਿਸੂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਹੂਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ
ਵਿੱ ਚ ਟੈਬਰਨੈਕਲਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰ ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪੰ ਤੇਕੋਸਟ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਜੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਸਵਾਲ।
12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਹੁਣ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੌਰਾਤ (ਮੂਸਾ
ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਕਿਤਾਬਾਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ
ਦੇ 'ਮਾਪਿਆਂ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰ ਤਾ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ।”
ਇੱ ਕ ਸ਼ੁੱ ਧ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਲੜਕਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ
ਲਗਾਇਆ। ਇੱ ਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਸਰ ਵਿੱ ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਵੱ ਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰ ਸਾਰ
ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂਚ 12 ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਵਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ।
ਏਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਏਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਹੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰ ਡਲੀ ਨੂੰ ਏਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਏਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤ੍ਰਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਪਿੱ ਛੇ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਲੇ ਲਾ ਲਵੇ।
ਅਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱ ਬਰ ਇੱ ਕ ਲੇ ਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ
ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇ ਲੇ ਦਾ ਲੇ ਖਾ
ਠਹਿਰਾਇਓ।
ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਲਾ ਬੱ ਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਰ ਇੱ ਕ ਵਰਹੇ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਯਾ ਬੱ ਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਓ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤੀਕ ਰੱ ਖ ਛੱ ਡਣਾ ਅਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰ ਡ ਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟੇ।
ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱ ਥੇ ਓਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ।

ਫੇਰ ਓਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਭੁੰ ਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲੇ ਕੌ ੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ।
ਉਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਚਾ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਰਿੰ ਨ੍ਹਿ ਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਸਗੋਂ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਭੁੰ ਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੀ
ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਣੇ।
ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱ ਖਿਓ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਕੁਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾੜ ਦਿਓ।
ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਉਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰ ਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ
ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ ਅਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪਲੋ ਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡੰ ਗਰ ਦਾ
ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਾਂਗਾ ਅਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
ਅਰ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇ।
(ਖ਼ਰੋਜ 12:1-13)
14 ਨੀਸਾਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੇਦਾਗ ਲੇ ਲਾ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ 15 ਨੀਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਜਾਂ ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ
ਵਿੱ ਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਾਸਓਵਰ, ਇੱ ਕ ਬਸੰ ਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਵਰਨਲ ਈਕਨੌਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਚੰ ਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱ ਚ 20 ਜਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭੂਮੱਧ ਸਮਰੂਪ ਡਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ
ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੀਸਾਨ ਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 21 ਨੀਸਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ) ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਖਮੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱ ਚ, ਵਰਜਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਕੂਚ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਛੱ ਡਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸਾਹ, ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ
ਅਤੇ ਤੰ ਬੂ ਦੇ ਤਿੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਤਿੰ ਨ
ਵਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਬਾਰ 23 ਵਿੱ ਚ
ਸੰ ਖੇਪ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
1 ਪਸਾਹ (ਪੇਸਾਚ) - ਨੀਸਾਨ 14-15 (ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ)
2 ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ (ਚਗ ਹਮੋਟਜ਼ੀ) - ਨੀਸਾਨ 15-22
3 ਪਹਿਲੇ ਫਲ (ਯੋਮ ਹਬੀਕੁਰਿਮ) - ਨੀਸਾਨ 16-17
4 ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ (ਸ਼ਾਵੂਤ) - ਸਿਵਾਨ 6-7 (ਮਈ/ਜੂਨ)
5 ਤੁਰੀ੍ਹ ਆਂ (ਯੋਮ ਤੇਰੂਹ) - ਤਿ
 ਸ਼ਰੀ 1 (ਸਤੰ ਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ)
6 ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ (ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ) - ਤਿਸ਼ਰੀ 10
7 ਤੰ ਬੂ (ਸੁਕੋਟ) - ਤਿਸ਼ਰੀ 15-22
1 ۔ਪਸਾਹ. ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਨੀਸਾਨ 14) ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰ ਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਗ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਰ ਕੀਤਾ'। ਪੋਸਟ ਅਤੇ lintel. ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਹੈ।

2 ۔ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ. ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਨੀਸਾਨ 15) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱ ਤ ਦਿਨ ਚੱ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਸਿਰਫ਼ ਖਮੀਰ ਜਾਂ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਦੋਸ਼
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ.
3 ۔ਪਹਿਲੇ ਫਲ. ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱ ਗੇ
ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਸਾਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ
ਦਿੱ ਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 15 ਨੂੰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ।
4 ۔ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ. ਸੱ ਤਵੇਂ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ (ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ) ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਮੀਰ/ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ
ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਝੜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ
5 ۔ਤੁਰੀ੍ਹ ਆਂ. ਸੱ ਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਤਿਸ਼ਰੀ 1) ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸਿੰ ਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਰੀ੍ਹ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਦਿਨ, ਤੁਰੀ੍ਹ ਵੱ ਜੇਗੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:52)
6 ۔ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਵਿੱ ਤਰ ਦਿਨ ਸੱ ਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਡਿੱ ਗੇ। ਵਰਤ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦਾ
ਦਿਨ, ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੰ ਬੂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਪਵਿੱ ਤਰ
ਪਵਿੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰ ਦੂਕ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਹਿਮ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਛਿੜਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ। ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱ ਕਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
7 ۔ਤੰ ਬੂ. ਸੱ ਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱ ਚ ਭਟਕਣ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱ ਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬੱ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਦੇ ਥੰ ਮ੍ਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (ਹਨੂਕਾਹ) 165 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਮੈਕਾਬੀਅਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱ ਠ ਦਿਨਾਂ

ਤੱ ਕ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਅਗਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ
ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤੋਂ, ਚੌੜੀ
ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਸਾਲਾਨਾ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਖੇ
ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ।
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱ ਤਰ ਜੌਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱ ਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਜੌਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਵੇਖੀ ਹੈ ... ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।" ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮਰ
ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ." ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱ ਠੀ
ਅੱ ਗੇ ਕਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰ ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਪ ਹੈ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱ ਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।

2  ۔ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
Ministry Begins
ਯਿਸੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੀ।
ਉਹ ਹੱ ਤਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਰਾਜੇ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੱ ਟਾਨ ਉੱਤੇ ਧੱ ਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਗੁੱ ਸੇ
ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ।
ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ
ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ ਸੀ।
ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਸੀਹਾ (ਇਬਰਾਨੀ) ਜਾਂ ਮਸੀਹ (ਯੂਨਾਨੀ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਰੋਮਨ
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਲਾ ਸ਼ਮਊਨ ਦ ਜ਼ੀਲੋ ਟ ਸੀ।
ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਨਬੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ
ਮੈਥਿਊ ਸੀ ਜੋ ਰੋਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱ ਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਇਸ ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ
ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸ
ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਗੱ ਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ
ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੈਰਾਨ, ਡਰੇ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਸਨ।

ਯਹੂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟ
ਕੀਤਾ। The Testimonium Flavianum (Flavius Josephus ਦੀ ਗਵਾਹੀ), ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ
ਪੁਰਾਤਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ, AD 93-94 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਕਿਤਾਬ 18, ਅਧਿਆਇ 3,
ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਸੰ ਪਾਦਿਤ):
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਇੱ ਕ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਆਦਮੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਸਿੱ ਖਿਅਕ ਸੀ ਜੋ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱ ਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ,
ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ,
ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਅਚੰ ਭਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਅਲੋ ਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਇੱ ਕ ਕ੍ਰਮ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਸਾਹ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਵਿੱ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਿਯਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱ ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ ਸਖ਼ਤ
ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਠੁ ਕਰਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਜਾਰਡਨ ਗੈਲੀਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 210 ਮੀਟਰ
(700 ਫੁੱ ਟ) ਹੇਠਾਂ, 100 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ (60 ਮੀਲ) ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ (6 ਮੀਲ) ਚੌੜੀ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ
ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਤੱ ਕ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 430 ਮੀਟਰ (1400 ਫੁੱ ਟ) ਹੇਠਾਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50km (35 ਮੀਲ) ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ
ਲਗਭਗ 750m (2,500 ਫੁੱ ਟ) ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਉਪਯੋਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚਕਾਰ 100
ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times।

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱ ਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਨਲਾਈਨ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਖੇਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
1 ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
2 ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
3 ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ
4 ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਪਸਾਹ
5 ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤੱ ਕ ਪਸਾਹ

ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਪਸਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਇਕ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰ ਨ
ਪਸਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ
ਪਹਿਲਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਚੇਲੇ, ਫਿਰ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਲਈ
ਯਰਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੋਵੇਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱ ਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
ਵਜੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਦਿੱ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ
ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ
ਪਰਤਿਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱ ਛਮ ਵਿੱ ਚ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਸਾਹ
ਦੂਸਰਾ ਪਸਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱ ਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੀੜ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੰ ਢੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱ ਲ ਪਿੱ ਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਢੇ ਪਹੁੰ ਚ
ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੈਸਰੀਆ ਫ਼ਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱ ਤਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰ ਤਿਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਗਲੀਲੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਸਤੰ ਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੈਬਰਨੈਕਲਸ
ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਨੁਕਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱ ਚ ਪਸਾਹ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅੰ ਤਿਮ
ਯਾਤਰਾ ਬੈਥਨੀ ਵਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇਰੀਕੋ ਵਿੱ ਚ ਬਾਰਟੀਮੇਅਸ ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀਅਸ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੱ ਖਣੀ ਜਾਰਡਨ
ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱ ਕ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੀ।
ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤੱ ਕ
ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਹੋਣ
ਤੱ ਕ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਮ ਸੇਵਕਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੇਤੂ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਮ ਸੰ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਜੀਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਿਹਾਈ
ਹਿੱ ਸਾ ਉਸ ਅੰ ਤਮ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ
ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨ ਪਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਨ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਸੁਝਾਅ
ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਯੂਹੰਨਾ 6:4 ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ) ਜੌਨ 11:55 ਵਿੱ ਚ; 12:1; 13:1; 18:28, 39; ਅਤੇ 19:14.
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ, ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਗੂ, ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਸਰੀਆ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ।
ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਦਿੱ ਤਾ:

ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱ ਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌ ਮ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰ ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱ ਲਿਆ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ
ਹੈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ।
ਉਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹ ਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਧ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱ ਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੁੱ ਖ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਿਆ।
ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿੱ ਤਾ।
ਸਭਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱ ਗਿਓਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱ ਛੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਭਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱ ਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 10:34-42)
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮੁੱ ਖ ਜੀਵਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰ ਜੀਲ
ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਕਸੁਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹੈ।
ਇੰ ਜੀਲ ਲੇ ਖਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰ ਜੀਲ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਜੀਲ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱ ਕ ਇੰ ਜੀਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁੰ ਮਣਾ. ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਵਿਚਾਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ
ਪਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇੱ ਥੇ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਕਾਈ
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ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਬੰ ਨੇ੍ਹ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜ ਦਾ ਨਬੀ, ਜੰ ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ
ਨਾਲ ਮਿੱ ਠੀਆਂ ਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਵਿੱ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰ ਨਣ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁੱ ਗੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਜੋ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹਾਂ।"
ਯਿਸੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਹੁਣ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਸੰ ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ਕਤੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯਿਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਸੀ (ਸੁਪਰ-ਬੁਆਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰ-ਮੈਨ ਨਹੀਂ)। ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ
ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਈ, ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਯਹੂਦਿਯਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱ ਚ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ
ਦਿੱ ਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱ ਖਣੀ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਗੈਲੀਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਭੀੜ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ ਜੌਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ
ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ।
ਅੰ ਦ੍ਰਿਯਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਚਨ
ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱ ਸ ਅਤੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ
ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਚੱ ਲਣ
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਥਿਆਸ।
ਜੌਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ, ਜੌਨ, ਨੂੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਹਿਲੇ
ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱ ਜਕੱ ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱ ਲ ਜਾ ਰਹੀ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ
ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ, ਇਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੰ ਬੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਰਿਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਆਈ. ਨੌਜਵਾਨ ਸਫ਼ਰੀ ਰੱ ਬੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ
ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ
ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ
ਆਸਾਨ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਕਸਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਯਾਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰ ਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌ ਣ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ,
ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਹੌਲੀ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌ ਣ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਭਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਆਰਕਾਈਵ ਜੂਸੇਪ ਰਿਸੀਓਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ, ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ਼
ਕ੍ਰਾਈਸਟ (1947) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ
ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਮ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ):
https://archive.org/details/thelifeofchrist_201911।

ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚ
ਮੈਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

3  ۔ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ
First to Second Passovers
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਿਜ 'ਤੇ ਮੰ ਦਰ ਯਹੂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰ ਦਰ (ਲਗਭਗ
950 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ 586 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਚ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
516 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੂਜਾ ਮੰ ਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹੇਰੋਡਜ਼ ਟੈਂਪਲ, 20 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੰ ਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਧਾ ਦਿੱ ਤਾ
ਂ ੋਨੀਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮਨ ਗੈਰੀਸਨ ਐਟ
ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਏਕੜ ਤੱ ਕ ਦੁੱ ਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ 46 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਈਸਵੀ
26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ 30 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਗਭਗ 6 ਜਾਂ 4 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦੱ ਖਣੀ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱ ਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਿੰ ਤਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ
ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲੇ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ।
ਕਾਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ
ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਯੂਹੰਨਾ 5 ਪਸਾਹ ਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੈਥੇਸਡਾ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਅਪੰ ਗ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ-ਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰੋੜੀ ਹੋਈ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ,

ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਕਾਈ
Early Ministry in Galilee
ਗੈਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ
ਬੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੈ।
(ਮੱ ਤੀ 4:12-13)
ਉਪਰੰ ਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱ ਛੋਂ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼
ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ,
ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ
ਕਰੋ।
(ਮਰਕੁਸ 1:14-15)
ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅਰ ਉਹ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਖਿੰ ਡ ਗਿਆ।
(ਲੋ ਕਾ 4:14)
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰ ਨੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਂ ਰਿਊ
ਯਿਸੂ ਨੇ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱ ਥੇ ਭਰਾ ਐਡ
ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮੱ ਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ ਚ ਰੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਿੱ ਤੀ, ਇੱ ਕ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ
ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਥਿਊ (ਲੇ ਵੀ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ। ਮੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜੌਨ
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।
ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਪੰ ਜ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ (ਵੇਖੋ ਕਿੰ ਗਡਮ
ਲਾਈਫ ਇਨ ਮੈਥਿਊ, renewaljournal.com ਵਿੱ ਚ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ)। ਲੂਕਾ ਮੈਦਾਨ

ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ
ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ
ਵਿੱ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱ ਚ-ਮੁੱ ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ
ਦੂਰ, ਸਦੀਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱ ਤਰ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ.
ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਰਾਮੀ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਬਾਵੂਨ ਦ'ਬਾਸ਼ਮਾਯਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
"ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ।"
ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਲੋ ਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਗਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਜਕ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਅੱ ਠ ਦਿਨ ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੀ
ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋ ਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਡਿੱ ਗਣ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਆਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
Main Ministry in Galilee
ਮੁੱ ਖ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇਵਕਾਈ, ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੌਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱ ਕ (ਮੱ ਤੀ 8-14) ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੈ ਕਸ਼ਨਰੀ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿੱ ਚ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱ ਦਾ (ਮੱ ਤੀ 4:12-23) ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੱ ਤੀ 5-7)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
ਲੇ ਵੀ/ਮੱ ਤੀ ਦੀ ਕਾਲ (ਮੱ ਤੀ 9:9-13)
ਮਿਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੱ ਤੀ 9:35-10:42)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ
ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ (ਮੱ ਤੀ 11:25-30)
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੱ ਤੀ 13)
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
5000 ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ, ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ, ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ (ਮੱ ਤੀ 14-17)
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੱ ਤੀ 18:15-35)
ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱ ਦਾ: ਅੰ ਤਿਮ ਪਸਾਹ 'ਤੇ
ਅੰ ਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ (ਮੱ ਤੀ 20-24) ਅੰ ਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੱ ਤੀ 25)
ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। l ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ
ਚੰ ਗੀ ਸਾਮਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਰੀ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰ ਨ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਗੁਆਚੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ, ਗੁਆਚਿਆ ਸਿੱ ਕਾ, ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਪੁੱ ਤਰ (ਉਜਾੜੂ ਪੁੱ ਤਰ) ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈਆਂ? ਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਦਾਰ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਦੱ ਸੇ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ, ਪੱ ਥਰੀਲੀ,
ਕੰ ਡੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਠੋਰ-ਦਿਲ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਾਂ ਖੋਖਲੇ -ਦਿਲ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ-ਸਿਆਣੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਾਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ-ਦਿਲ ਲੋ ਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰ ਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਗਾਇਆ,
ਮੈਥਿਊ 10:2-4 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 'ਸ਼ੀਵਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣਾ' ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
ਉੱਥੇ 12 ਚੇਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਅੰ ਦ੍ਰਿਯਾਸ,
ਯਾਕੂਬ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ, ਫ਼ਿਲਿਪੁੱ ਸ, ਥੋਮਾ, ਮੱ ਤੀ, ਆਲਫੀਅਸ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਥੱ ਡੀਅਸ, ਸ਼ਮਊਨ,
ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਥਲੋ ਮਿਊ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ ਕ ਹਾਂ; ਕੀ
ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ
ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਨ।
ਜੇਲ ਵਿੱ ਚ ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ
ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ
ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।
ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹ ਲੋ ਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ।
(ਮੱ ਤੀ 9:36)
ਪਰ ਯਿਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ।
(ਮੱ ਤੀ 12:15)

ਅਰ ਉਹ ਜਿੱ ਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਯਾ ਨਗਰਾਂ ਯਾ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ
ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਿੰ ਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਹੀ ਛੋਹਣਾ ਪਾਉਣ ਅਰ ਜਿੰ ਨਿਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਸੋ ਚੰ ਗੇ ਹੋ ਗਏ।
(ਮਰਕੁਸ 6:56)
ਅਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦੀ
ਸੀ।
(ਲੋ ਕਾ 6:19)
ਇੰ ਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ
ਪਿੰ ਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ
ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਨੈਨ ਵਿਖੇ ਉਸਨੇ ਇੱ ਕ
ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ।
ਉਸਨੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ
ਜਗਾਇਆ। ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਵਾਪਸ ਕਫ਼ਰਨਾਉਮ ਵਿਖੇ
ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਧਰੰ ਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੰ ਜੀ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱ ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ
ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਕਿਹਾ। ਛੱ ਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇੜੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਆਗੂ ਜੈਰੁਸ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋ
ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਆਦਮੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਗੂੰ ਗੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਅਤੇ ਗੂੰ ਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ

ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਲੋ ਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਨ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣ ਲਈ, ਇਕੱ ਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। ਯਿਸੂ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ
ਨਾਲ ਗੂੜੀ੍ਹ ਸੰ ਗਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰ ਜੀਲ ਨੂੰ ਸੱ ਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ
ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ :
1. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣਾ (2:1-12)
2. ਨੇਕੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (4:46-54)
3. ਬੈਥੇਸਡਾ ਵਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (5:1-47)
ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ :
4. 5000 ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ (6:1-4)
5. ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ (6:15-21)
6. ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ (9:1-41) ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ :
7. ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਉਭਾਰ (11:1-57) ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ (2:18-22; 20;21)
ਜੌਹਨ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਜੌਨ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਕਥਨ ਵੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱ ਥ-ਲਿਖਤ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ, ਈਓਮੀ - ਮੈਂ ਇਕੱ ਲਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੌਹਨ 6:35, ਦੂਜੇ
ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਵਾਂਗਾ)।
2. ਮੈਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱ ਛੇ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲੇ ਗਾ
ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੌਨ 8:12, ਟੈਬਰਨੈਕਲਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ)।

3. ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ/ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ/ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹ ਲੱਭੇਗਾ
ਜੌਨ 10: 7, 9, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਦਸੰ ਬਰ)।
4. ਮੈਂ ਚੰ ਗਾ ਆਜੜੀ ਹਾਂ। ਚੰ ਗਾ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੌਨ 10:11, ਸਮਰਪਣ ਦੇ
ਤਿਉਹਾਰ, ਦਸੰ ਬਰ)।
5. ਮੈਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ,
ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ? ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26, ਅੰ ਤਮ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਥਨੀਆ ਵਿਖੇ)।
6. ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੌਨ 14: 6,
ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ)।
7. ਮੈਂ ਸੱ ਚੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੇਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ... ਮੈਂ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਹੰਨਾ 15: 1, 5, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱ ਚ)।
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੰ ਬੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
"ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ" ਜੌਨ 8:58)। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਗੁੱ ਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ
ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਪੱ ਥਰ ਚੁੱ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

4  ۔ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ
Second to Third Passovers
ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਅੰ ਤਮ ਸੇਵਕਾਈ
Final Ministry in Galilee
ਅੰ ਤਮ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇਵਕਾਈ ਜੌਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਔਗਸਟਸ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਿੰ ਨ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਵੰ ਡ ਦਿੱ ਤਾ। ਅਰਚਲੇ ਅਸ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆ, ਜੂਡੀਆ ਅਤੇ ਇਡੂਮੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਮਰਾਟ ਔਗਸਟਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰੇਟਰ
ਪੋਂਟੀਅਸ ਪਿਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 26-36 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਡੀਆ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ
ਂ ੀਪਾਸ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਪੇਰੇਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ
ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਐਟ
ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਿਪ, ਜੋਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਡੀਆਸ
ਂ ੀਪਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਐਟ
ਂ ੀਪਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੇ ਐਟ
ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਜੌਨ
ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ
ਂ ੀਪਾਸ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੇ ਐਟ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੌਨ ਦਾ
ਂ ੀਪਾਸ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿਰ ਮੰ ਗਿਆ। ਐਟ
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ
ਇਕੱ ਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।
ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱ ਕ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ
ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰ ਢੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ
ਖੁਆਇਆ, ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ
ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵੱ ਲ
ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੁੱ ਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱ ਠੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ
ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਢੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, "ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈਂ।"
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ
ਕਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਫਿਰ
ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਤਿੰ ਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ 4,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਦੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਦਸ
ਕਸਬੇ ਡੇਕਾਪੋਲਿਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭੀੜ, ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ, ਇੱ ਕ
ਵਿਜੇਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ
(ਯੂਹੰਨਾ 6:15; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:6)। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਸੀ।
ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
Jesus prophesied his death three times
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਦੱ ਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।
ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ:
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿਪੀ ਵਿਖੇ (ਮੱ ਤੀ 16:21-28; ਮਰਕੁਸ 8:31-38; ਲੂਕਾ 9:21-27)। ਦੂਜਾ, ਗਲੀਲ
ਵਿੱ ਚ (ਮੱ ਤੀ 17:22-23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂਕਾ 9:43-45)।
ਤੀਜਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਮੱ ਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ 18:31-34)।
(1) ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੀਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ
ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੈਸਰੀਆ ਫ਼ਿਲਿੱਪੀ ਵਿਖੇ, ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ ਵੱ ਲ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਲੋ ਕ ਉਹ ਕੌ ਣ ਸਨ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੂੰ

ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਮਸੀਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰ
ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਿੱ ਖੀ
ਝਿੜਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ
ਮਹਿਮਾ ਵਿੱ ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਛੱ ਡ ਗਏ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ
ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਨਬੋ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱ ਤਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਲਾ
ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਮੂਸਾ, ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੱ ਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ,
ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਇੱ ਕ ਰੱ ਥ
ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰ ਚਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰ ਭਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਚ
ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਲੀਯਾਹ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਮੌਤ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ
ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬੱ ਦਲ ਤੋਂ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ: ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ
ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ.ੋ (ਮੱ ਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁਸ 9:2-8 ਦੇਖ;ੋ ਲੂਕਾ 9:28-36; 2
ਪਤਰਸ 1:16-18)।

ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱ ਧ ਵਿਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਤੱ ਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅੰ ਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਮੱ ਤੀ 16:21; cf. ਮਰਕੁਸ 8:31-32;
ਲੂਕਾ 9:21-22)
(2) ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱ ਖਣ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ। “ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱ ਲੇ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਹੱ ਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨਾਂ
ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।’ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। (ਮਰਕੁਸ
9:30-32)
ਮੈਥਿਊ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਲੂਕਾ ਅੱ ਗੇ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਮੱ ਤੀ 17:22-23; ਲੂਕਾ 9:43-45)
(3) ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। , ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ
ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।' (ਮੱ ਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ
18:31-34)
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ,
ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਸਿਰਲੇ ਖ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਰਗੇ ਇੱ ਕ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿਚ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
Later Ministry in Judea
ਦੱ ਖਣ ਵੱ ਲ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਣ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ
ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਕੀਤੀ, ਸਤੰ ਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱ ਚ ਤੰ ਬੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ।
(1) ਸਤੰ ਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੰ ਬੂਆਂ ਦਾ ਸੱ ਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (ਸੁਕੋਟ)
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ
ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਉਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱ ਚ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਡ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਯਿਸੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਅਵਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ
ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦਾ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੰ ਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ (ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ) ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਿਓ।
ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, "ਉਹ ਦੱ ਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ।
ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ
ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਪਹਿਲਾ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਕਥਨ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱ ਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱ ਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਿਆ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ! ਮੇਰਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ
ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰ ਨ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਿਆ, ਚਿੱ ਕੜ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ 'ਤੇ ਮਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਸਿਲੋ ਆਮ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ
ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(2) ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (ਹੁਣ ਹਨੁਕਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ 165 ਈਸਾ
ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਚ ਸੈਲਿਊਸੀਡ-ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਕੇਬੀਨ ਦੀ ਜਿੱ ਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱ ਠ
ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱ ਛਮੀ ਕੰ ਧ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਮੇਨੋਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱ ਠ ਦੀਵੇ
(ਹਰ ਦਿਨ ਇੱ ਕ) ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ
ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ
ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਵਜੋਂ ਕੌ ਣ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱ ਥਰ
ਚੁੱ ਕੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।
ਯਿਸੂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿੱ ਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਥਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਗੁੱ ਸੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕਾਇਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌ ਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਮਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਸੀ।
ਯਿਸੂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਸਰਹੱ ਦ 'ਤੇ
ਦਸ ਕੋੜੀ੍ਹ ਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਸਾਮਰੀ, ਯਿਸੂ
ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਬਰਤਿਮਈਅਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱ ਲ
ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੱ ਖਣੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਬੈਥਨੀਆ
ਪਹੁੰ ਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ।
ਉਤਸੁਕ, ਪਿਆਰੀ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਥਨੀਆ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੰ ਗੇ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸੌਂਪਣਾ ਚੁਣਿਆ।
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Passover to Pentecost
ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਇੰ ਜੀਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱ ਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ, ਬੈਥਨੀ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਗਥਸਮੇਨੇ ਵਿੱ ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ,
ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਂ ਰਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਮੈਂ renewaljournal.com 'ਤੇ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਐਡ
ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਈਬਲੀ ਵਰਣਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀ
ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਾਟਕੀ ਹਫ਼ਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ
ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱ ਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਤੇਜਿਤ ਭੀੜ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, "ਹੋਸਨਾ," ਭਾਵ, "ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ।" ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਜੋ
ਂ ੋਨੀਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਰੋਮਨ ਗੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੰ ਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਐਟ
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਰਹੀ।
ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ
ਵੱ ਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱ ਤੀਆਂ।
ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਿੱ ਛੇ ਚੱ ਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱ ਚ ਹੋਸੰਨਾ!
ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏਹ ਆਖ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ।
(ਮੱ ਤੀ 21:8-11; ਦੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 11:1-10; ਲੂਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)

ਯਿਸੂ ਇੱ ਕ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9:9 (ਮੱ ਤੀ 21:5) ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ:
ਹੇ ਸੀਯੋਨ੦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ੦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋ ਕੋ੦ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਲਲਕਾਰੋ੦ ਵੇਖੋ੦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਆ
ਰਿਹਾ ਹੈ੦ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ:
ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਹੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਅਤੇ ਅੜਬ ਪੀਹੜੀ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਗ ਰਹਾਂਗਾ ਅਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ ? ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਐਥੇ ਲਿਆ।
ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡਾ ਮਰੋੜਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱ ਤਾ।
ਅਰ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ
ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਓਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਛੱ ਡੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱ ਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ।
(ਲੋ ਕਾ 9:41-44)
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ 70 ਵਿੱ ਚ, ਰੋਮਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤਾ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ
ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਹੈਕਲ ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਲੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।
ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭੀੜ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਦਿਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਿੱ ਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜੀ
ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰ ਖੇਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ, ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱ ਥਰ ਕੈਪਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕੋਨਸਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੱ ਥਰ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਇਕਲੌ ਤੇ
ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ.
ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲ ਕੇ ਬੈਥਨੀਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ
ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ
ਮਹਿੰ ਗਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰ ਥ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਵੀ) ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਮਹਿਕ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੰ ਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਦੋਂ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ
ਤੱ ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਕੱ ਟੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱ ਚ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕ ਉਸ 'ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈ ੱਟ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੂਜੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ।

ਚੰ ਗਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱ ਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ
ਗੰ ਭੀਰ ਰੋਮੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਬਿਲਕੁਲ
ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਲੇ ਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਸਾਹ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇ ਲੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੱ ਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਕੇਰਿਸਟ (ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰ ਗ) ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱ ਚ ਸੀ।
ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਕੌ ਣ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਪੂੰ ਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱ ਕ ਤੌਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇੱ ਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਭੋਜਨ ਇੱ ਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸਤਤ ਦੇ
ਹਿਲੇ ਲ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ, ਜ਼ਬੂਰ 115-118 ਦੇ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਗੀਤ, ਜ਼ਬੂਰ 115 ਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖ! ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖ! ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖੋ! ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ!
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱ ਡੇ!
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ!
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱ ਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਵੰ ਸ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਮੁਰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਓਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ। ਹਲਲੂਯਾਹ!।
(ਜ਼ਬੂਰ 115:9-18)
ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਯਿਸੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਗੈਥਸਮੇਨੇ ਦੇ ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਗਰੋਵ ਤੱ ਕ ਕਿਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਗੈਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਜਾਂ ਗਰੋਵ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਇਕੱ ਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਥੱ ਕੇ
ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਕੀ
ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।" ਥੋੜੀ੍ਹ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ
ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਥਸਮੇਨੇ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱ ਠੀ ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰ ਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱ ਕਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰ ਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱ ਖੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱ ਧ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:7-10)
ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਪਿੱ ਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱ ਗ ਗਈ। ਪੀਟਰ ਨੇ
ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਲਚਸ ਦਾ ਕੰ ਨ ਕੱ ਟਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ
The Trials
ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਿੰ ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਇੰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ, ਉਹ ਜਿੰ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਤੱ ਕ ਕ੍ਰਾਸਬੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਸੰ ਖੇਪ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਅੰ ਸ਼ਕ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਦੇਰ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 70 ਪਾਦਰੀਆਂ
ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰੋਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਅੰ ਨਾਸ, ਇੱ ਕ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਕੈਫਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਦੂਕੀ ਪੁਜਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਸਨ ਜੋ ਰੋਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
(1) ਅੰ ਨਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬੰ ਨ੍ਹ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰ ਨਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰ ਨਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱ ਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰ ਨਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
ਸੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ,
ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰ ਨਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰ ਨੇ੍ਹ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ (ਯੂਹੰਨਾ 18:12-14, 19-24)।
(2) ਕਾਇਫ਼ਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਉਸ ਮੁਢਲੀ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਆਏ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਫਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।
ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ, ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ (ਸੰ ਭਵ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇ ਖਕ) ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਇੱ ਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸੇਕਿਆ। ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
18:10-11, 14; ਲੂਕਾ 22:49-62)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਵੱ ਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੇ ਸਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱ ਕੜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟਰ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਲੇ ਸਸ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱ ਕੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਂਗ 'ਤੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱ ਟ-ਫੁੱ ਟ ਕੇ ਰੋਇਆ (ਲੂਕਾ
22:61-62)।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਜਾਜਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਚੁੱ ਪ
ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਕਾਇਫ਼ਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਕੱ ਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱ ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
'ਤੇ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨ੍ਹ ਦਿੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱ ਟਿਆ (ਮਰਕੁਸ 14:53-65)।
ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ:
ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਰੋਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਟੈਂਪਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਿਆ
ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱ ਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੋਮੀ
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ “ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ” ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱ ਟਣ ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱ ਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਦੰ ਡ
ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਡੰ ਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ (ਮੱ ਤੀ 27:27-31, ਯੂਹੰਨਾ 19:1-3)।
ਯਹੂਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ, ਐਮ.ਡੀ., ਯਹੂਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਦੇ
ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣ ਲੱਗੇ।” (ਲੂਕਾ 22:63). ਲੂਕਾ "ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱ ਟੋ"
ਵਾਕੰ ਸ਼ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਕ੍ਰਿਆ ਡੇਰੋਂਟੇਸ (δέροντες) ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਚਮੜੀ,
ਡਰਮਾ (δέρμα) ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ "ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ" ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਰਥ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। "ਹਰਾਉਣ
ਲਈ" ਇੱ ਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱ ਟਣ ਜਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱ ਟਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਉੱਚੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੁੱ ਟਣ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਗਾਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਜ਼ਾ ਚਾਲੀ ਪੱ ਟੀਆਂ ਸੀ (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:3)। ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਮੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ
ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕੈਫਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪੋਂਟੀਅਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਰੋਮੀ
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।
[ਬਰਗਰੋਨ, ਜੋਸਫ਼ ਡਬਲਯੂ.. ਜੀਸਸ ਦੀ ਸਲੀਬ: ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰ ਗ ਹਾਊਸ। ਅਧਿਆਇ 6: ਯਿਸੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ।]
(3) ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸਵੇਰ ਤੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 70-ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਅੰ ਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ
ਉਹ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ। ਅਰਿਮਾਥੀਆ ਤੋਂ ਜੋਸਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱ ਕ ਗਰਮ ਮਹਾਸਭਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱ ਚ, ਕਾਇਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ
ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ
ਹੈ (ਲੂਕਾ 22:63-71; 23:1, 50-51)
(4) ਪਿਲਾਤੁਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸਭਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੰ ਨ੍ਹਿ ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 15:1)।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 30 ਸਿੱ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁੱ ਟ ਦਿੱ ਤੇ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਉਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਲਿਆ
(ਮੱ ਤੀ 27:1-10)।
ਪਿਲਾਤੁਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ, ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਿਲਾਤੁਸ

ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ।
ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਤੋਂ ਸਿੱ ਟਾ ਕੱ ਢਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 23:1-5)। ਗਲੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ
ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱ ਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਨਿਰਣੇ
ਲਈ ਭੇਜਿਆ।
ਂ ੀਪਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
(5) ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਐਟ
ਂ ੀਪਾਸ, ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਹੇਰੋਡੀਸ ਐਟ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੁੱ ਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੇਰੋਦੀਸ ਅਤੇ
ਪਿਲਾਤੁਸ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ (ਲੂਕਾ 23:6-12)।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ
(ਲੂਕਾ 13:31-33) ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਯਿਸੂ,
ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼,
ਗੁੱ ਸੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ.
(6) ਪਿਲਾਤੁਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼
ਪਿਲਾਤੁਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱ ਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।
ਪਿਲਾਤੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਸਨ। ਤਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਪੁੱ ਛ-ਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ
ਸੀ।

ਫਿਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱ ਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ
ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਰੱ ਬਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱ ਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਰੱ ਬਾਸ ਲਈ ਰੌਲਾ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇੱ ਕ ਦੰ ਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱ ਤੀ,
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਲਏ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ
ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ (ਮੱ ਤੀ 27:15-26)।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਲੀਬ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਿ ਪੈਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱ ਤਰਣ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱ ਕ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਨ ਦੇ ਕਫਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਖਮੀ.
ਇੱ ਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਕੋੜਿਆਂ (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:3) ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਮਨ
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈ ਗੈਲਮ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ
ਸੀਸੇ ਜਾਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀ
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ
ਕੀਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 480 ਸਿਪਾਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ,
ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰ ਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਾਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਗਏ (ਮੱ ਤੀ 27:27-31)।
(7) ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼
ਤੇਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱ ਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰ ਤਮ, ਸਦੀਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ, ਸੰ ਪੂਰਨ ਭੇਟ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕੋ
ਇੱ ਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ
ਸਕੀਏ।
(2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:21)

ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ
ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ
ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੀ (ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੀ) ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱ ਖ ਕਾਰਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਂਮੇ ਲੈ ਲਿਆ।
(ਯਸਈਆਹ 53:4-6)
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰ ਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ, ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਗੁਣਾ 10,000 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱ ਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਘਾਸਣ, ਓਹਨਾਂ ਜੰ ਤੂਆਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ।
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:11)

ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion
ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਡੰ ਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਪਾਰਟਾਕਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱ ਚ 6,000 ਸਲੀਬ
ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 70 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ 500 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਨੇ ਛੇ
ਸਦੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨ ਨੇ 313 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ
ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ।
ਜੇਤੂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਲੀਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਹ ਤੱ ਕ
ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ excruciate (ex-crux out of the cross) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਐਗੋਨ (ਸੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅ
 ਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ, ਉਸਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ,

ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰ ਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੀੜਤਾਂ
ਵਾਂਗ ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਦਿਨ ਤਿੰ ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਸਬੀਮ (ਪੈਟਿਬੂਲਮ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ
ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ
ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਲੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਸਬੀਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਭਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟਾਊ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਾਸਬੀਮ 'ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨ੍ਹਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰੱ ਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਜਾਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੱ ਲੇ ਜੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱ ਕ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਪਰ ਰੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ
ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰ ਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰ ਡਿਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾ
ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਲੀਬ ਦਿੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ
ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ। ਰੋਮਨ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ
ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮੁੱ ਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੰ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ
ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦਰੱ ਖਤ, ਰੁੱ ਖ ਦੇ ਤਣੇ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੂਲੀ
'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ
ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਅੱ ਜ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ
ਕੱ ਪੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡ ਲਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਟਿਊਨਿਕ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱ ਕ ਪੂਰੇ ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਂਗ
ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਿੰ ਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਬੇਦਾਗ ਪਾਸਕਲ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ
ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਜੌਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋ ਮੀ, ਜੌਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਕਲੋ ਪਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਮੈਗਡੇਲੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੇ ਦੁਖਦਾਈ
ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਬੂਰ 22:1 ਅਤੇ 31:5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1. ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਪਿਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ" (ਲੂਕਾ 23:34)। ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
2. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ।
ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਯਿਸੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।" ਯਿਸੂ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਦਾ ਹਾਂ, ਅੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੋਗ"ੇ (ਲੂਕਾ 23:43)।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱ ਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੁਆਰਾ।
3. ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ; ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ, "ਪਿਆਰੀ ਔਰਤ, ਇੱ ਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27) ). ਉਹ ਚੇਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ।
4. ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਉਂ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ?
ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਕੱ ਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ:
"ਏਲੀ, ਏਲੀ, ਲੇ ਮਾ ਸਬਕਥਨੀ?" -"ਮੇਰੇ ਰੱ ਬ, ਮੇਰੇ ਰੱ ਬ, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਉਂ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ?" ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਅੱ ਗੇ
ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ: "ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁੱ ਲ੍ਹ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰ
ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ' ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱ ਥ ਵਿੰ ਨ੍ਹ ਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ...ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱ ਪੜੇ ਆਪਸ

ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਮੱ ਤੀ 27:45-49; ਮਰਕੁਸ 15:34; ਜ਼ਬੂਰ 22:1, 7-8, 16-18)
5. ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, "ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:28)। ਨੇੜੇ ਹੀ
ਖੱ ਟੀ ਵਾਈਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਘੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੂਫ਼ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਪੰ ਜ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਯੂਹੰਨਾ 19:28-29; ਜ਼ਬੂਰ 22:15; 69:3,21)। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ
ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੂਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6. ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਅ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ." ਯੂਹੰਨਾ 19:30)
7. ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, "ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ" (ਲੂਕਾ
23:46; ਜ਼ਬੂਰ 31:5, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ।
ਇੱ ਥੇ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।

1 ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਲੂਕਾ 23:34)
2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੋਂਗੇ। (ਲੂਕਾ 23:43)
3 ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ; ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27)
4 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ? (ਮੱ ਤੀ 27:46; ਮਰਕੁਸ 15:34; ਜ਼ਬੂ
22:1)
5 ੫ਮੈਂ ਪਿਆਸ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:28; ਜ਼ਬੂਰ 21:15-16; 69:21)
6 ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:30)
7 ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ।
(ਲੂਕਾ 23:46; ਜ਼ਬੂਰ 31:5)
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੱ ਤ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
1. ਮੁਆਫ਼ੀ,
2. ਮੁਕਤੀ,
3. ਰਿਸ਼ਤਾ,
4. ਤਿਆਗ,
5. ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ,
6. ਟ੍ਰਾਇੰ ਫ, ਅਤੇ
7. ਰੀਯੂਨੀਅਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੱ ਖੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਪਸਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੰ ਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਇੱ ਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰ ਨ੍ਹਿ ਆ। ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਗਿਆ।

ਰਹੱ ਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘਾ ਹੁੰ ਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱ ਕ
ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹਿੱ ਲ ਗਈ, ਚੱ ਟਾਨਾਂ ਫੁੱ ਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਵਿੱ ਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅਤਿਅੰ ਤ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ
ਗੀਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯਿਸੂ
ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਨੇ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗ ਉਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਢ਼ ਵਾਂਗ
ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱ ਲ
ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱ ਚ
ਪਸੰ ਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂੰ ਛੱ ਡ ਗਏ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਉਸਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਆਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰ ਦੇ ਕਿ
ਉਸ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱ ਤਾ।
ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ
ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੀ (ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੀ) ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱ ਖ ਕਾਰਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਂਮੇ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਖਿਆ - ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲੇ ਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰ ਨਾ
ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਏ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।
ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ - ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ
ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ
ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖ੍ਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੰ ਗਾ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਹਿੱ ਸਾ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ।ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਸੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੇ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਹਨ।"
(ਯਸਈਆਹ 53:1-12)
ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਦੱ ਸਦਾ ਹਾਂ, renewaljournal.com 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਅੰ ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਜੌਨ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੂਕ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ ਲਈ ਅੱ ਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਰਿਮਾਥੇਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼, ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ
ਲਿਨਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ
ਪੱ ਥਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱ ਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱ ਥਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection
ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਸਾਹ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ.
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਸੰ ਭਵ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ.
ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜੇ੍ਹ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ, ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹਾ ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਇੱ ਕ
ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ
ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਸੀ।

ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰ ਦਰਮਾ ਤੋਂ
40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱ ਕ ਰਹੱ ਸਮਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੱ ਸਮਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਝੱ ਲਣੇ ਪਏ।
ਇਹਨਾਂ ਰਹੱ ਸਮਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ
ਆਕਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਿਣਤ
ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ।
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਐਤਵਾਰ
Resurrection Sunday
(1) ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16:9; ਯੂਹੰਨਾ 20:11-18
(2) ਔਰਤਾਂ - ਮੱ ਤੀ 28:9-10
(3) ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਐਮੌਸ ਰੋਡ - ਮਰਕੁਸ 16:12-13; ਲੂਕਾ 24:13-34
(4) ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ - ਲੂਕਾ 24:34; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:5
(5) ਚੇਲੇ - ਮਰਕੁਸ 16:14; ਲੂਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:5
(1) ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਲੀਨੀ
Mary Magdalene
ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਿਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋ ਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ
ਮਰਿਯਮ ਮੈਗਡਲੀਨੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱ ਡਾ ਪੱ ਥਰ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਲਾਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਬਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ: “ਉਹ ਜੀ
ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।”

ਦੂਤ ਨੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜੋ ਕਬਰ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ
ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱ ਪੜਾ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗੀ
ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਕੀ
ਉਸਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਰੀਅਮ।”
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, 'ਰੱ ਬੋਨੀ!' (ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅਧਿਆਪਕ')। ਯਿਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵੇ।
(2) ਔਰਤਾਂ
The Women
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਦੂਤ ਨੇ ਪੱ ਥਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਤ ਅਕਸਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨ
 ੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਕਦੇ ਵੀ
ਖੰ ਭਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੂਬੀਮ ਅਤੇ ਸਰਾਫੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ ਖੰ ਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੱ ਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ।
(3) ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਐਮੌਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ
Cleopas and Friend on the Emmaus Road
ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਲਗਭਗ ਸੱ ਤ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲ ਕੇ ਐਮੌਸ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱ ਲ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਝੱ ਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌ ਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭੱ ਜੇ।
(4) ਸ਼ਮਊਨ ਪੀਟਰ
Simon Peter

ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੱ ਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
(5) ਬੰ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਚੇਲੇ
The Disciples behind locked doors
ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਬੰ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱ ਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਲੋ ਮ" ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ
ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮੱ ਛੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱ ਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਵਸਥਾ, ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲਿਆ, "ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।" ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ।
40 ਦਿਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:3)
40 Days (Acts 1:3)
(6) ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ - ਯੂਹੰਨਾ 20:24-29.
(7) 500 ਇੱ ਕੋ ਵਾਰ - 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:6.
(8) ਯਾਕੂਬ - 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:7.
(9) ਗਲੀਲ ਕੰ ਢੇ - ਯੂਹੰਨਾ 21:1-25.
(10) ਗਲੀਲ ਪਹਾੜ - ਮੱ ਤੀ 28:16-20.
(11) ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:4-5.
(12) ਅਸੈਂਸ਼ਨ - ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ - ਲੂਕਾ 24:50-51; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:6-9.
(6) ਟੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
The Disciples with Thomas, one week later
ਥਾਮਸ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੰ ਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ।
ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਲੋ ਮ।” ਉਸਨੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ
ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!" ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਧੰ ਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” (ਯੂਹੰਨਾ 20:24-29)
(7) 500 ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਿੱ ਚ
500 at once
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱ ਸਿਆ, “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰ ਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ।”
(8) ਯਾਕੂਬ (ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ)
James (and Paul’s vision)
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਿਆ, "ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱ ਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।" ਜੇਮਜ਼, ਯਿਸੂ ਦਾ ਭਰਾ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਪੱ ਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(9) ਗਲੀਲੀ ਕਿਨਾਰੇ
Galilee Shore
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਆਪਣੇ ਸੱ ਤ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਊਨ ਪੀਟਰ,
ਥਾਮਸ, ਨਥਾਨੇਲ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੱ ਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸਵੇਰ-ੇ ਸਵੇਰੇ ਯਿਸੂ ਕੰ ਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱ ਡੇ ਕੈਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ!" ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱ ਕ
ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਪਹੁੰ ਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੱ ਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱ ਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮਗਰ
ਗਏ। ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱ ਗ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੱ ਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱ ਛੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 153
ਵੱ ਡੀਆਂ ਮੱ ਛੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਮੱ ਛੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱ ਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਰਸ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੁਖੀ
ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਲੇ ਲੇ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਬੁੱ ਢਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਪਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੰ ਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟਰ ਕਿਵੇਂ

ਮਰੇਗਾ। ਪਰੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱ ਚ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ?
(10) ਗਲੀਲੀ ਪਹਾੜ: ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ
Galilee Mountain: The great commission
ਜਦੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ:
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੰ ਮਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹ ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ ਯਿਸੂ ਜੰ ਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕਰ ਸੱ ਭੋ ਚੌਦਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ
ਤੀਕਰ ਚੌਦਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕਰ ਚੌਦਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱ ਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵੰ ਤੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਕਲੰਕਣ
ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ।
ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਵਿੱ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱ ਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ।
(ਮੱ ਤੀ 28:16-20)
(11) ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
Eating with disciples
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।
ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱ ਤਾ ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਪਿਤਾ
ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਜਿਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱ ਤਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱ ਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱ ਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:4-5)

(12) ਸਵਰਗ ਤੱ ਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
Ascension
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਥਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱ ਤੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰ ਤਮ
ਵਾਅਦਾ ਦਿੱ ਤਾ:
ਪਰ ਜਾ ਪਵਿੱ ਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਿਯਾ
ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰ ਨੇ ਤੀਕੁਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ।
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:8)
ਤਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਦਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੱ ਟੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ.
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ,
ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰ ਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱ ਥਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਿਲਿਪੁੱ ਸ
ਨੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਆਇਆ। ਸਾਮਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼ਾਊਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਚਮਕੀਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰ ਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਹੋਰ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ, ਹਨਾਨੀਆ, ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱ ਕ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੌਲ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ
ਂ ੀਓਕ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਚਰਚ ਵਿੱ ਚ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱ ਖਿਆ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਐਟ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ, ਮਸੀਹ-ਅਨੁਯਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਪਾਤਮੁਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
ਮੈਂ ਓਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭਵਿੰ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੰ ਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱ ਤ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖੇ।
ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ
ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰ ਨੇ੍ਹ ਹੋਏ ਸੀ।
ਉਹ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱ ਟੀ ਉੱਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਂ ਸਗੋਂ ਬਰਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖੀਆਂ ਅਗਨੀ
ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱ ਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਂ ਸਨ ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਭੱ ਠੀ ਵਿੱ ਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ।
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਤ ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੁਧਾਰੀ ਤਿੱ ਖੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਿੱਕਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁਖ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਡਿੱ ਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਙੁ ਡਿੱ ਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱ ਜਾ ਹੱ ਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਲਾ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਅਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੁੱ ਗੋ ਜੁੱ ਗ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:12-18)
ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱ ਠਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱ ਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਵਾਰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਉਂ ਅਤੇ ਜੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖੀਆਂ ਅੱ ਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱ ਚ ਹਨ ਓਹ ਚਿੱ ਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤਿੱ ਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਓਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਹੇ
ਦੇ ਡੰ ਡੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱ ਤ ਵੱ ਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈ
ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਪੱ ਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, — ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭੁਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ।
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:11-16)
ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰ ਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸੱ ਭੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਓਨ
ਆਖਿਆ, ਲਿਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਹਚਾ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸਤ ਹਨ।
ਅਤੇ ਓਨ ਮੈਨੰ ੂ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ! ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਮੁਖਤ ਪਿਆਵਾਂਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਜਿੱ ਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:5-7)
'ਇਹ ਮੈਂ, ਯਿਸੂ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੰ ਸ਼ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ।'
ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਯਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰ ਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਜਲ ਤਾਰਾ ਹਾਂ।
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ! ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਖਤ ਲਵੇ।
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:16-17)

ਸਿੱ ਟਾ
Conclusion
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਖੇਪ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌ ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਚਨ।
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰ ਖੇਪ ਟਿੱ ਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਿਤ ਸ਼ਬਦ
ਵੱ ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦਿੱ ਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰ ਜ ਪਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੇਵਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਛੋਹ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱ ਤੀ।
ਮੈਨੰ ੂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰ ਜੀਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ: “ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱ ਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
(ਯੂਹੰਨਾ 20:31)
ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੂੰ ਜਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰ ਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਇੱ ਥੇ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ, ਡਰ ਨਾਲ ਬੱ ਝੇ ਹੋਏ,
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਖੰ ਭੇ ਤੋਂ ਖੰ ਭੇ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਰ ਅਤੇ
ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਯੋਗ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਛੱ ਡਿਆ ਦਰਦ ਅਤੇ
ਹਾਏ ਹਰ ਇੱ ਕ ਜੀਵਨ, ਇੱ ਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਰੋਣ, ਜਾਂ ਅੱ ਥਰੂ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਵਾਂਗ, ਅੰ ਨ੍ਹਾ,
ਗੰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱ ਚ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱ ਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱ ਖਿਆ

ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਰੌਲਾ-ਰੱ ਪਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱ ਤਦੇ ਹਾਂ
ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ, ਪਿੱ ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ.

ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
Discussion Questions
ਅਧਿਆਇ 1: ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
1. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
2. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
3. ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ?
ਅਧਿਆਇ 2: ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
1. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ?
2. ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹਨ? (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢਣਾ)
3. ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ?
ਅਧਿਆਇ 3: ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ
1. ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਇੰ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
2. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮਸ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ,
ਚੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ)
3. ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ?
ਅਧਿਆਇ 4: ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ
1. ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
2. ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
3. ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ?
ਅਧਿਆਇ 5: ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਨੂੰ ਪਸਾਹ
1. ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
2. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ?
3. ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਅੰ ਤਿਕਾ 1
Appendix 1
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕ੍ਰਮ
Chronology with Jerusalem Festivals
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
Birth and Boyhood of Jesus

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸ਼ਾਸਤਰ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਤਾ. ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 5
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 5-25
ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱ ਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 18, ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 27
ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 26 ਤੋਂ 38
ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ (190 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਨਾਲ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਯਹੂਦਿਯਾ - ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 39-55
ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਉਸਦੀ ਨਾਸਰਤ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 56
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱ ਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 20-25
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਚਪਨ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 57-80
ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ - ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ 5 ਮੀਲ
(8 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ)।
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਬੈਤਲਹਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 7

ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ - ਬੈਤਲਹਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 8-16
ਸੁੰ ਨਤ - ਬੈਤਲਹਮ - ਮੱ ਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 25, ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 21
ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅੱ ਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਸੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 22-29
ਵੰ ਸ਼ਾਵਲੀ - ਮੱ ਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 17, ਲੂਕਾ 3 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੋਂ 38
ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅੱ ਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਮਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ - ਬੈਥਲਹਮ - ਮੱ ਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ 1-12
ਕੂਚ - ਮਿਸਰ - ਮੱ ਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ 13-15
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ - ਬੈਤਲਹਮ - ਮੱ ਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ 16-18
ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ (160 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਨਾਸਰਤ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱ ਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ 19-23, ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 39
ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਚਪਨ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 40
ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ (145 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਮੰ ਦਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 41 ਤੋਂ 50 ਤੱ ਕ
ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ — ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ 51-52
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਤੱ ਕ
From John the Baptist to the First Passover
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸ਼ਾਸਤਰ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ - ਬੈਥ ਬਰਾਹ - ਮੱ ਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 4, ਮਰਕੁਸ 1
ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 8, ਲੂਕਾ 3 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 6, ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਧਿਆਇ 6 ਤੋਂ 15
ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ - ਲੇ ਲਾ - ਮੱ ਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ 5, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 5, ਲੂਕਾ 3 ਅਧਿਆਇ 7
ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ - ਲੇ ਲਾ - ਮੱ ਤੀ 3:11-12, ਮਰਕੁਸ 1:7-8, ਲੂਕਾ
3:15-18
ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ - ਲੇ ਲਾ - ਮੱ ਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ 13-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 9-11,
ਲੂਕਾ 3 ਅਧਿਆਇ 21-22
ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ - ਯਹੂਦੀਆ - ਮੱ ਤੀ 4:1-11, ਮਰਕੁਸ 1:12-13, ਲੂਕਾ
4:1-3
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ - ਲੇ ਲਾ - ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਧਿਆਇ 19-35
ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱ ਦਾ - ਲੇ ਲਾ - ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਧਿਆਇ 35-51
ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 11
ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ ਦੀ ਫੇਰੀ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਜੌਨ 2 ਅਧਿਆਇ 12
ਪਹਿਲਾ ਪਸਾਹ: ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ 13-23
ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 21 ਤੱ ਕ

ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਗਲੀਲ ਦੀ ਸਾਗਰ, ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਮ੍ਰਿਤ
ਸਾਗਰ ਤੱ ਕ।
ਪਹਿਲੇ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ ਤੱ ਕ
From the First Passover to the Second Passover
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸ਼ਾਸਤਰ
ਏਥਨੋਲੋ ਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ - ਆਇਨਨ - ਜੌਨ 3 ਅਧਿਆਇ 22 ਤੋਂ 36
ਯਿਸੂ ਸਾਮਰਿਯਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸੋਚਰ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 1-42
ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 43-46

ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 46-54
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਦੌਰਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 5 ਅਧਿਆਇ 1-47
ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਪੂਲ 'ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 47
ਜੇਲ ਵਿਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ - ਮੱ ਤੀ 4, 12, 17, ਮਰਕੁਸ 1, 14, 15
ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 14,15
ਯਿਸੂ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱ ਚ - ਨਾਸਰਤ - ਮਰਕੁਸ 6:1, ਲੂਕਾ 4:15-30
ਯਿਸੂ ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਮਰਕੁਸ 4 ਅਧਿਆਇ 13-16, ਲੂਕਾ 4
ਅਧਿਆਇ 31
ਅੰ ਦ੍ਰਿਯਾਸ, ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 4:18-22, ਮਰਕੁਸ 1:16-20,
ਲੂਕਾ 5:1-11
ਮੱ ਛੀਆਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਡਰਾਫਟ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 11
ਭੂਤ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 23-27, ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 33-36
ਪੀਟਰ ਦੀ ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 8 ਅਧਿਆਇ 14,15, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 29-31,
ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 38, 39
ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 8 ਅਧਿਆਇ 16-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 32-34,
ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 40-41
ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 35, ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 42
ਗਲੀਲ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 35-39, ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ 42-44
ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ - ਗਲੀਲ - ਮੱ ਤੀ 8 ਅਧਿਆਇ 1-4, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 40-45, ਲੂਕਾ 5
ਅਧਿਆਇ 12-16
ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਧਿਆਇ 45, ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਇ 16

ਅਧਰੰ ਗੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 9 ਅਧਿਆਇ 1-8, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਧਿਆਇ 1-12,
ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਇ 18-26
ਸੱ ਦੇ 'ਤੇ ਮੱ ਤੀ ਦਾ (ਲੇ ਵੀ ਦਾ) ਭਾਸ਼ਣ - ਕੁਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਮੱ ਤੀ 9 ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 17, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਧਿਆਇ 13
ਤੋਂ 22, ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਇ 27 ਤੋਂ 39
ਚੇਲੇ ਮੱ ਕੀ ਦੇ ਕੰ ਨ ਪੁੱ ਟਦੇ ਹਨ - ਗਲੀਲ - ਮੱ ਤੀ 12:1-8, ਮਰਕੁਸ 2:23-28, ਲੂਕਾ 6:1-5
ਸੁੱ ਕੇ ਹੱ ਥ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 9-14, ਮਰਕੁਸ 3
ਅਧਿਆਇ 1-6, ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਇ 6-11
ਇਕ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਇ 12
ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ - ਹੈਟਿਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ? - ਮੱ ਤੀ 10 ਅਧਿਆਇ 2-4, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਧਿਆਇ 13-19,
ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਇ 13-16
ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ - ਹੈਟਿਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ? - ਮੱ ਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ 7 ਤੋਂ 29, ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਇ 17 ਤੋਂ 49
ਚੱ ਟਾਨ ਅਤੇ ਰੇਤ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਹੈਟਿਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ? - ਮੱ ਤੀ 7 ਅਧਿਆਇ 24 ਤੋਂ 29, ਲੂਕਾ 6
ਅਧਿਆਇ 47 ਤੋਂ 49
ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਹੈਟਿਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ? - ਮੱ ਤੀ 8 ਅਧਿਆਇ 5 ਤੋਂ 13, ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਇ 1
ਤੋਂ 10
ਨੈਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ - ਨੈਨ - ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਇ 11-17
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ 2 ਤੋਂ 19, ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਇ
18 ਤੋਂ 35
ਯਿਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱ ਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ 2-19, ਲੂਕਾ 7
ਅਧਿਆਇ 18-35
ਪਾਪੀ ਔਰਤ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ? — ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਇ 36 ਤੋਂ 50
ਦੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ? — ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਏ 41-42

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 8 ਅਧਿਆਇ 1-3
ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 22
ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਕੁਫ਼ਰ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱ ਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 24-37, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਧਿਆਇ 22-30
ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱ ਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 43-46
ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੱ ਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਧਿਆਇ 31
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ਗੁਆਚੇ ਸਿੱ ਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਪਰਿਆਹ - ਲੂਕਾ 15 ਅਧਿਆਇ 8-10
ਉਜਾੜੂ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਪਰਿਆਹ - ਲੂਕਾ 15 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 32
ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਪਰਿਯਾਹ - ਲੂਕਾ 16 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਪਰਿਆਹ - ਲੂਕਾ 16 ਅਧਿਆਇ 19 ਤੋਂ 31
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਪਰਿਯਾਹ - ਲੂਕਾ 17 ਅਧਿਆਇ 7-10
ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਬੈਥਨੀ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 10
ਯਿਸੂ ਪੇਰਿਆ ਤੋਂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪੀਰੀਆ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਇ 11-16
ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਭਾਰ - ਬੈਥਨੀ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਇ 17-46
ਕੌਂ ਸਲ: ਕਾਇਫ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਇ 47-53
ਯਿਸੂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ - ਇਫ਼ਰਾਈਮ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਇ 54
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਧਿਆਇ
1, ਲੂਕਾ 17 ਅਧਿਆਇ 11
ਦਸ ਕੋੜੀ੍ਹ ਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਲੂਕਾ 17 ਅਧਿਆਇ 12-19
ਬੇਰਹਿਮ ਜੱ ਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 8
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ: ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਲੂਕਾ 18:9-14
ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ 3-12, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਧਿਆਇ 2-12
ਮਸੀਹ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ 13-15, ਮਰਕੁਸ
10 ਅਧਿਆਇ 13-16, ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਇ 15-17

ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ 16-22, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਧਿਆਇ
17-22, ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਇ 18-23
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ: ਅੰ ਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 20 ਅਧਿਆਇ 1-16
ਤੀਜੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ - ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 20:17-19, ਮਰਕੁਸ 10:32-34, ਲੂਕਾ
18:31-34
ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ - ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ - ਮੱ ਤੀ 20:20-28, ਮਰਕੁਸ 10:35-45
ਅੰ ਨੇ੍ਹ ਬਰਥੋਲੋਮਿਊ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ - ਮੱ ਤੀ 20:29-34, ਮਰਕੁਸ 10:46-52, ਲੂਕਾ
18:35-43
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਯਿਸੂ - ਯਰੀਹੋ - ਲੂਕਾ 19 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 10
ਮਾਗੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਯਰੀਹੋ - ਲੂਕਾ 19 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 28 ਤੱ ਕ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱ ਜ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ।

ਕਿਡਰੋਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱ ਚ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬ ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ
ਪਹਾੜ, ਉੱਤਰ ਪੱ ਛਮ ਵਿੱ ਚ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ।
ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤਾ: ਝੜਪ
Holy Week: Confrontation
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ - ਬੈਥਨੀ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 6-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 3-9, ਯੂਹੰਨਾ 12
ਅਧਿਆਇ 1-9
ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 7-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 3-8,
ਯੂਹੰਨਾ 12 ਅਧਿਆਇ 3-8
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 21:1-11, ਮਰਕੁਸ 11:1-10, ਲੂਕਾ 19:29-44, ਯੂਹੰਨਾ
12:12-19
ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ 11
ਬੈਥਨੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱ ਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ 11
ਬੰ ਜਰ ਅੰ ਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਦਾ ਸੁੱ ਕਣਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 21:18-19, ਮਰਕੁਸ 11:12-14
ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਫ਼ਾਈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 21:12-17, ਮਰਕੁਸ 11:15-19, ਲੂਕਾ 19:45-48
ਬੈਤਅਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱ ਤੀ 21 ਅਧਿਆਇ 17, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਧਿਆਇ 19
ਅੰ ਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਦਾ ਸਬਕ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 21:20-22, ਮਰਕੁਸ 11:20-25
ਮੰ ਦਰ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 11 ਅਧਿਆਇ 26
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 21 ਅਧਿਆਇ 23-27, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਧਿਆਇ 27-33, ਲੂਕਾ 20
ਅਧਿਆਇ 1-8
ਦੋ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 21:28-32
ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 21:33-46, ਮਰਕੁਸ 12:1-12, ਲੂਕਾ 20:9-19

ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 22 ਅਧਿਆਇ 1-14
ਸੂਖਮ ਸਵਾਲ:1) ਫ਼ਰੀਸੀ - ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 22:15-22, ਮਰਕੁਸ 12:13-17, ਲੂਕਾ 20:20-26
2) ਸਦੂਕੀ - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 22:23-33, ਮਰਕੁਸ 12:18-27, ਲੂਕਾ 20:27-39
3) ਲਿਖਾਰੀ - ਮਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 22:34-40, ਮਰਕੁਸ 12:28-34
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 22:41-46, ਮਰਕੁਸ 12:35-37, ਲੂਕਾ 20:41-44
ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਿਆ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 23:13-33
ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਤੋਬਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 12 ਅਧਿਆਇ 41-44, ਲੂਕਾ 21 ਅਧਿਆਇ 1-4
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 12 ਅਧਿਆਇ 20-36
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱ ਲ ਰਵਾਨਗੀ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 24 ਅਧਿਆਇ 1-3, ਮਰਕੁਸ 13 ਅਧਿਆਇ 1-3
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ 1: ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 24:3-28, ਮਰਕੁਸ 13:3-23, ਲੂਕਾ 21:5-24
ਅੰ ਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 24:32-33, ਮਰਕੁਸ 13:28-29, ਲੂਕਾ
21:29-32
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ 2: ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 24:28-51, ਮਰਕੁਸ 13:23-37, ਲੂਕਾ 21:24-36
ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ - ਜੈਤੂਨ - ਮਰਕੁਸ 13 ਅਧਿਆਇ 34
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ: - ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 25 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ: - ਪ੍ਰਤਿਭਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 25 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੋਂ 30
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ: - ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਕਰੀਆਂ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱ ਤੀ 25 ਅਧਿਆਇ 31 ਤੋਂ 46

ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਸਭਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 3-5, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 1-2, ਲੂਕਾ 22
ਅਧਿਆਇ 1-2
ਗੱ ਦਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 14-16, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 10-11,
ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 3-6
ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ
The Last Supper
ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26:17-19, ਮਰਕੁਸ 14:12-16, ਲੂਕਾ 22:7-13
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 17
ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 26, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 22, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 19
"ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ" - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 21, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 18,
ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 21, ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਧਿਆਇ 21
'ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ?' - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26:22-25, ਮਰਕੁਸ 14:19
ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ: 13 ਅਧਿਆਇ 26-27
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਯੋਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਧਿਆਇ 30
ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 30, ਲੂਕਾ 22
ਅਧਿਆਇ 34, ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਧਿਆਇ 38
ਕੱ ਪ ਦੀ ਬਰਕਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 27-28, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 23-24, ਲੂਕਾ
ਅਧਿਆਇ 17
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਣ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 14 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 16 ਅਧਿਆਇ 34
ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 17 ਅਧਿਆਇ 1-17 ਅਧਿਆਇ 26
ਗੀਤ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 30, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 26

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱ ਚ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੀ ਪੱ ਛਮੀ ਕੰ ਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ
ਗਥਸਮੇਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ
Gethsemane and Trials
ਦੁੱ ਖ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 33, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 39, ਯੂਹੰਨਾ
18 ਅਧਿਆਇ 1
ਤਿੰ ਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮੱ ਤੀ 26:39-44, ਮਰਕੁਸ 14:36-39, ਲੂਕਾ 22:42
ਖੂਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 43-44
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 40-45, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 37-41, ਲੂਕਾ 22
ਅਧਿਆਇ 45-46
ਯਹੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 47 ਤੋਂ 50, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ
34 ਅਤੇ 44, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 47 ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 2 ਤੋਂ 5

ਪੀਟਰ ਬੀਟਸ ਮਲਚਸ - ਗਥਸਮੇਨੇ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 47, ਲੂਕਾ 22
ਅਧਿਆਇ 50, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 10
ਯਿਸੂ ਟਿੱ ਡੀ ਦੇ ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਥਸਮਨੀ - ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 51
ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱ ਤੀ 26:56, ਮਰਕੁਸ 14:50
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੰ ਨਾਸ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 12-13
ਕਾਇਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 57, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਧਿਆਇ 53, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 54, ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 15
ਪੀਟਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 58, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 54,
ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 55, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 15
ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 63, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ 61
ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੁੱ ਟਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 66-67, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਧਿਆਇ 64-65, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 63-65
ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ 69-75, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ
66-72, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 54-62, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 17-27
ਪਲੈ ਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 1-2, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 1, ਲੂਕਾ 23
ਅਧਿਆਇ 1, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਧਿਆਇ 28
ਯਹੂਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 3
ਪਲੈ ਟੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਜੌਨ 18 ਅਧਿਆਇ 29
ਪਲੈ ਟੋ ਨੇ ਇਕੱ ਲੇ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਜੌਨ 18 ਅਧਿਆਇ 33
ਪਲੈ ਟੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱ ਤਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15, ਜੌਨ 19:1
ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੰ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27:29, ਮਰਕੁਸ 15:17, ਯੂਹੰਨਾ 19:2

"ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ"ੋ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 5
ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 11, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 2,
ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 2
ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਲੈ ਟੋ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 6-11
ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਮਨੀ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨੇ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 6-11
"ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ" - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 14
ਪਲੈ ਟੋ ਉਸਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 6, ਲੂਕਾ
23 ਅਧਿਆਇ 17, ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 12
ਪਲੈ ਟੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 19
ਪਲੈ ਟੋ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੈਥਿਊ 27 ਅਧਿਆਇ 24
ਪਲੈ ਟੋ ਨੇ ਬਰੱ ਬਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 26
ਪਿਲਾਤੁਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15,
ਲੂਕਾ 23:25, ਯੂਹੰਨਾ 19:16
ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion
ਸ਼ਮਊਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 32, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 21, ਲੂਕਾ 23
ਅਧਿਆਇ 26
ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ
23 ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 36
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੇਖ ਮਾਰਿਆ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27:35, ਮਰਕੁਸ 15:24-25, ਲੂਕਾ 23:33,
ਯੂਹੰਨਾ 19:18
ਟੈਬਲੇ ਟ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 26, ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 38,
ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 19

1) ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ - ਗਿਲਗਿਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 34
ਉਸ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਲਈ ਲਾਟ ਸੁੱ ਟੇ ਗਏ ਸਨ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 35, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ
24, ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 34, ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 23
ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 39 ਤੋਂ 44, ਮਰਕੁਸ 15
ਅਧਿਆਇ 29 ਤੋਂ 32, ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 35
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ - ਗਿਲਗਿਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 40
2) ਅੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ - ਗਿਲਗਿਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 43
3) ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ - ਗਿਲਗਿਤ - ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 26-27
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 45, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 33,
ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 44-45
4) ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱ ਬ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱ ਬ, ਕਿਉਂ...? - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 34
5) ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਆਸ - ਗਿਲਗਿਟੀਆ - ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 28
ਸਿਰਕਾ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 48, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 36, ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 29
6) ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ - ਗਿਲਗਿਤ - ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 30
7) ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ .. - ਗਿਲਗਿਤ - ਲੂਕਾ 23
ਅਧਿਆਇ 46
ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 38, ਲੂਕਾ 23
ਅਧਿਆਇ 45
ਕਬਰਾਂ ਖੋਲੀ੍ਹ ਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਠਾਏ ਗਏ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 52
ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 54, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 39, ਲੂਕਾ 23
ਅਧਿਆਇ 47

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਗਿਲਗਿਤ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 55, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 40, ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ
49
ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿੰ ਨ੍ਹਣਾ - ਗਿਲਗਿਤ - ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 34
ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 27:57-60, ਮਰਕੁਸ 15:46, ਲੂਕਾ 23:53, ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42
ਜੋਸਫ਼ ਰਾਮਾਥੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 57 ਤੋਂ 60,
ਮਰਕੁਸ 15 ਅਧਿਆਇ 47, ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 53, ਜੌਨ 19 ਅਧਿਆਇ 38 ਤੋਂ 42
ਸੀਲਬੰ ਦ ਪੱ ਥਰ ਉੱਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ 65-66
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection
ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - ਸ਼ਾਸਤਰ
ਔਰਤਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 16
ਅਧਿਆਇ 1-2, ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ 1
ਦੂਤ ਨੇ ਪੱ ਥਰ ਹਟਾਇਆ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 2
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 8, ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ
9-10, ਯੂਹੰਨਾ 20 ਅਧਿਆਇ 1-2
ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕਬਰ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜਦੇ ਹਨ - ਬਾਗ - ਲੂਕਾ 24:12, ਯੂਹੰਨਾ 20:3
ਔਰਤਾਂ ਕਬਰ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਗ - ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ 1
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁੱ ਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 11 ਨੂੰ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਿੱ ਖ
Resurrection Appearances
ਮੈਰੀ ਮਗਦਾਲੀਨੀ ਨੂੰ - ਬਾਗ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ 9-10, ਯੂਹੰਨਾ 20 ਅਧਿਆਇ 14-18
2) ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਬਾਗ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 9-10

3) ਦੋ ਚੇਲੇ ਇਮਾਉਸ ਵੱ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਐਮੌਸ ਦਾ ਰਾਹ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ 12, ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ
13
4) ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ 5, ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ 34
5) 10 ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਲੂਕਾ 24:33, ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23
6) 11 ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 16:14, ਜੌਨ 20:26-29
7) ਪੰ ਜ ਸੌ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱ ਠੇ - ਅਣਜਾਣ - 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ 6
8) ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਅਣਜਾਣ - 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ 6
9) ਝੀਲ ਦੇ ਕੰ ਢੇ 7 ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਗਲੀਲ - ਯੂਹੰਨਾ 21 ਅਧਿਆਇ 1-11
10) ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਗਲੀਲ - ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 18-20
11) ਚੇਲੇ ਇਕੱ ਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ - ਯਰੂਸ਼ਲਮ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1 ਅਧਿਆਇ 4-5
12) ਅਸੈਂਸ਼ਨ - ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬੈਥਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ 19, ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ 50-51,
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1 ਅਧਿਆਇ 6-9
ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬੇਲੀਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ
http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm
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Appendix 2
ਵਿਕਲਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
Alternative Chronology
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਬਤ, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਓਵਰ ਸਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਬਤ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਹ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਢਿੱ ਡ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਵੀ ਤਿੰ ਨ
ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹੇਗਾ। (ਮੱ ਤੀ 12:40)
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱ ਢਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱ ਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। (ਲੂਕਾ 18:31-33)
ਜੇਮਜ਼ ਟੈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇ ਖ ਜੀਸਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼: ਏ ਫਾਈਨਲ "ਮਸੀਯਾਨਿਕ" ਭੋਜਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ
ਬਿਬਲੀਕਲ ਆਰਕੀਓਲੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱ ਚ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ
ਬਾਈਬਲੀ ਸੰ ਦਰਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
(https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-histor
ical-jesus/the-last-days-of-jesus-a-final-messianic-meal/).
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
"ਸਬਤ" ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਸਾਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ "ਸਬਤ" ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। 30 ਈਸਵੀ ਵਿੱ ਚ, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੀਸਾਨ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ,
ਇਸਲਈ ਦੋ ਸਬਤ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਨ। ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ “ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ” ਆਈਆਂ ਸਨ। (ਮੱ ਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ)
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੌਨ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ" ਸੀ। ਉਹ ਨੋਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ
ਸਕਦੇ ਸਨ (ਯੂਹੰਨਾ 18:28)। ਜੌਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ
ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੱ ਤੀ 28:1 ਵਿਚ ਦੋ ਸਬਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱ ਤੀ 12:1 ਵਿੱ ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਕਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥਿਊ 12
ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਅਤੇ 28 ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱ ਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱ ਕੀ ਦੇ ਕੰ ਨ ਤੋੜ
ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ।
ਨਵੀਂ ਮੈਥਿਊ ਬਾਈਬਲ, ਰੂਥ ਮੈਗਨਸਨ (ਡੇਵਿਸ) ਦੁਆਰਾ © 2016
ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱ ਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰ ਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਰਾਬਰਟ ਯੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਯੰ ਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਸਨੇ ਯੰ ਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਕਲਿਤ
ਕੀਤਾ।
ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਮਰਿਯਮ ਕਬਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ।
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰ ਸਕਰਣ, © 1995-2014 ISVFoundation ਦੁਆਰਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ
ਬਹੁਵਚਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੱ ਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਪਾਇਆ।
ਉਹ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ
ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ

ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਛੱ ਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈ ਟੋ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
(ਯੂਹੰਨਾ 19:31)
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਸਬਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਵੀਰਵਾਰ ਕੁਇਨਿਸਨ 14 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 30 ਈਸਵੀ ਵਿੱ ਚ ਨੀਸਾਨ 14 ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਅਤੇ 33 ਈਸਵੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੰ ਦ ਤੋਂ.
ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਵੱ ਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਯਹੂਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
31 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨੀਸਾਨ 14 ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮੂਨ
ਕੇਵਿਨ ਵੁਡਰਿਜ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਨੀਸਾਨ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਡ ਮੂਨ ਸਮੇਤ, ਵੀਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਨੀਸਾਨ 14 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ 31 ਈ. ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 15 ਨੀਸਾਨ, ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਸਬਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ 16
ਨੀਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 17 ਨੀਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ
ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ।
ਉਸਦਾ PDF ਲੇ ਖ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਬੂਤ 31 ਈ. ਉਸਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰ ਦਾ
ਹੈ: ਉਸਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ:
ਕਿਸ ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 29 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 34
ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਬੁੱ ਧਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 31 ਈ: (ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱ ਚ ਨੀਸਾਨ ਦੇ
14ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ/ਰਾਤ) ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅੰ ਸ਼ਕ ਚੰ ਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇੰ ਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇੱ ਕ
ਨਿੱਜੀ ਹੁੰ ਦਾ। "ਪਸਾਹ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰ ਧਿਆ" ਦਾ ਭੋਜਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਗੈਥਸਮੇਨੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 31 ਈਸਵੀ (ਨਿਸਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ
ਦਿਨ) ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਸਾਹ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਤ" ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਬਤ
ਨੀਸਾਨ ਦਾ 16ਵਾਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ (ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਯਿਸੂ
ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਅੰ ਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱ ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਤੇ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰ ਜੀਰ" ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਸੱ ਬਤ" - ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ σαββάτων (ਸੈਬਟਨ) ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ (ਨੈਸਲੇ ਐਟ ਅਲ., 1988) - ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਇੰ ਜੀਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੰ ਗ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰ ਧਿਆ ਤੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਮਰਿਯਮ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਈਆਂ।” (ਮੱ ਤੀ 28:1)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਸਲੋ ਮੀ ਨੇ ਮਸਾਲੇ
ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਬਰ ਕੋਲ
ਆਈਆਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ, 'ਕੌ ਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱ ਥਰ
ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ?' (ਮਰਕੁਸ 16:1-3)
“ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਤਰ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ, ਉਹ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ [ਹੋਰ ਵੀ] ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱ ਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਮਿਲੀ। (ਲੂਕਾ 23:54-24:3)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ) ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਪੱ ਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱ ਥੇ ਰੱ ਖਿਆ।' (ਯੂਹੰਨਾ
20:1-2) ...
ਇਹ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਤ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਤ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ), ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਆਮ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਸੀ (ਲੇ ਵੀਆਂ 23: 6-7), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਨਿਸਾਨ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਸਬਤ। ਇਹ ਲੂਕਾ 23:54-24:1 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਿਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ), ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ। , ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ (ਚਿੱ ਤਰ 3)। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ "ਆਮ" ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਬਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ (ਬਾਈਬਲੀਕਲ ਹਰਮੇਨੇਟਿਕਸ, 2016)। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ
ਦਿਨ ਇੱ ਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਤ" ਸੀ: "ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ
ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱ ਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:31)। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਸਬਤ (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:22-23) ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ
ਦੇਣਾ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਈਸਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 31 ਈ. (ਨਿਸਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 29
ਅਪ੍ਰੈਲ 31 ਈ. (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸਾਹ ਸਬਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਸਾਨ 14 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਾਨ 14 30
ਈਸਵੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ 33 ਈਸਵੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿੱ ਗਿਆ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੰ ਦ ਤੋਂ।
ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਮਹਾਨ ਮਹੱ ਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਅਗਲੇ ਯਹੂਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਤਿਕਾ 3
Appendix 3
ਇੰ ਜੀਲ
The Gospels
ਇੰ ਜੀਲ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੀਵਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ।
ਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ
Matthew tells the love story
ਰੋਮ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ। ਇੱ ਕ ਕੱ ਟੜ ਯਹੂਦੀ, ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਰਾਮੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ) ਨੂੰ ਹਿਬਰੂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਾਬਲ ਵਿੱ ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 538 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਉਹ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਬਰੂ ਵਰਗੀ ਇੱ ਕ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੂਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱ ਤੇ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਥਿਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਕੰ ਦਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਜਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਿਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇੰ ਜੀਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਮੈਥਿਊ ਜ਼ੋਰ ਦੇ
ਕੇ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਹੋਇਆ। ਇੱ ਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ। ਮੈਥਿਊ ਆਪਣੀ ਇੰ ਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਚਿੱ ਤਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 5-7 ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ
ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਅਧਿਆਏ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਅਕਸਰ "ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਮ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਮੱ ਤੀ 4:23 ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਥਨ ਅਧਿਆਇ 5-9 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱ ਤੀ 9:35 ਵਿਚ ਵੀ
ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ, ਮੱ ਤੀ 9:35 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ
ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਭੇਤ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ
ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਇ 13 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਚਰਚ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਇੰ ਜੀਲ ਲੇ ਖਕ ਮੈਥਿਊ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਚ ਕੋਲ
ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਫਲੈ ਸ਼ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱ ਦਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ
ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵਿੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹਾਰ ਫਿਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ
ਜਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
Mark tells the love story
ਸ਼ਾਇਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਰਕੁਸ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਘਣਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਲੂਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰ ਨ ਸਿਨੋਪਟਿਕ ਇੰ ਜੀਲ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱ ਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਨਨ
ਦੀ ਚਾਦਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਭੱ ਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਥਸਮੇਨੇ ਵਿੱ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ
ਪਸਾਹ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਮਾਰਕ, ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਦੇ
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ
ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੀਟਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ'
ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰ ਜੀਲ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ
ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱ ਕ ਆਗੂ, ਜੇਰੋਮ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱ ਚ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ
ਵਿੱ ਚ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮਰਕੁਸ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਜੋਰਦਾਰ, ਸੰ ਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਸੰ ਖੇਪ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀਵਨ ਪੰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਜਨੂੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 1-8 ਗਲੀਲ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਨਾਟਕ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ,
ਮਸੀਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 11-16 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਇੱ ਕ ਆਮ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਖੇਪ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਇੰ ਜੀਲਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱ ਕ

ਇੰ ਜੀਲ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪਵਿੱ ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਮਾਰਕ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:1-11 (ਜ਼ਕ 9:9) - ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ
ਸੋਮਵਾਰ - ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:12-19 - ਅੰ ਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਮੰ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੰ ਗਲਵਾਰ - ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ
ਮਰਕੁਸ 11:20 - 13:36 - ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ - ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਰਕੁਸ 14:1-11 - ਬੈਥਨੀ ਵਿਖੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵੀਰਵਾਰ - ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕ 14:12-42 - ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਗੁੱ ਡ ਫਰਾਈਡੇ - ਸਲੀਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਰਕੁਸ 14:43 - 15:47 - ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਰਕੁਸ 15:46-47 - ਕਬਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕ 16: 1-18 - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਦਿੱ ਖ
ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਦੀਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱ ਤ ਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲੂਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
Luke tells the love story
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਕਲੌ ਤਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੇ ਖਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲ, ਆਪਣੇ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੋਸਤ ਥੀਓਫਿਲਸ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ

ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਸਾਮਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਲੂਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੌਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ
ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ, ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਮਾਲਟਾ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ ਵਿਚ 'ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ' ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਲੂਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੇ ਖਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਲੂਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਤੁੱ ਛ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੇ ਗਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ) ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਵਿੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ) ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱ ਬ) ਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਲੂਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱ ਚ "ਯਾਤਰਾ" ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅੰ ਤਿਮ
ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਪੀਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ
ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੂਕਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ।
ਲੂਕਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਪਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ।
ਲੂਕਾ ਡਾਕਟਰ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੂਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੂ ਪੁੱ ਤਰ, ਗੁਆਚੇ
ਸਿੱ ਕੇ, ਚੰ ਗੇ ਸਾਮਰੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰੀ ਕੋੜੀ੍ਹ , ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ। ਇਹ ਤੁੱ ਛ ਲੋ ਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਲੇ ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱ ਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਨਿਊ
ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱ ਚ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਲਈ
ਵਿਲੱਖਣ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਸੰ ਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੱ ਸਣ ਵਿਚ ਲੂਕਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਜੀਸਸ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਂ ੋਨੀਆ ਕਿਲ੍ਹਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਟ
ਜੌਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
John tells the love story
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਫਲ ਮਛੇਰੇ ਜ਼ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼
ਂ ਰਿਊ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਐਡ
ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱ ਤੀ। ਜੌਨ ਦੀ ਮਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਲੋ ਮੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿੱ ਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਉਸ ਚੇਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜੌਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ
ਸੀ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ।
ਯੂਹੰਨਾ 3:16
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਈਏ।
1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16
ਯੂਹੰਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤਾ ਪੀਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰ ਜੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੌਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰ ਜੀਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੋ ਗੋਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜੀਵਤ ਬਚਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਜੌਨ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਯਿਸੂ, ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਏ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ
ਪਰ ਏਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱ ਤ੍ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
(ਯੂਹੰਨਾ 20:30-31)

