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ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨ�  ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤ� ਬਖ਼� ਿਦੱਤਾ ਤ� ਜੋ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ।

ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਇਸ ਤ� ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਭਰਾਵ�
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਦੇਈਏ।

1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਏਦ� ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤ�� ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਯੂਹੰਨਾ 15:13



ਮੁਖਬੰਧ

Preface

ਅਿਜਹੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿਕ� ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨ�  ਇੰਨਾ ਡੰੂਘਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ?  ਉਸ ਨ�  ਿਵਰੋਧ ਿਕ� ਕੀਤਾ?

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਲੋਕ ਉਸਨੰੂ ਿਕ� ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਿਕ� ਕੀਤਾ?

ਇਸਨ�  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵਜ� ਉਲਝਾਇਆ. ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨ�  ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਸੈਿਨਕ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਦੇ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਿਣਆ।  ਉਸ ਨ�
ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਾਪ ਰਿਹਤ, ਸਦੀਵੀ
ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਤ� �ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਪਰ ਇੰਨ�  ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਿਕ� ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਸਨ�  ਮੈਨੰੂ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਕਰ�ਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਉਸ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹ�। ਮ� ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮ� ਹਮੇ�ਾ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੰੁਡੇ ਵਜ� ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ
ਪੜ�ਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ।  ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਵਲੱਖਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮ� ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ. ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਵੀ ਕਰੋਗੇ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਨ�  ਿਬਮਾਰ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਭੱੁਿਖਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਿ�ਆਂ
ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਰਬ� ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਿਹਤ, ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ।
ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ�: ਤੁਸ� ਜੋ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।  ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ।  ਮ�
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹ�।





ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Introduction

ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜ� ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ।
ਅਸ� ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਸਾਲ ਿਗਣਦੇ ਹ�।  ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜ� ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ�
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯੇ�ੂਆ ਜੋ�ੂਆ/ਿਯਸੂ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਮ�ਹੂਰ ਜਰਨ� ਲ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸੀ
ਿਜਸਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯੀ�ੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਰੱਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੇ�ੂਆ ਜ� ਿਯ�ੂਆ ਤ�
ਿਹਬਰੂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ� ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਲੇਸੌਸ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ IESVS ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ IESUS ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਜਵ� ਿਕ 1611 ਿਵੱਚ ਿਕੰਗ ਜੇਮਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵੱਚ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ 'I' ਨ�  'I' ਦੀ ਥ� ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ Jesu (vocative) ਅਤੇ Jesus
(nominative) ਬਣ ਿਗਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ Jesus ਬਣ ਿਗਆ।  ਹੋਰ ਭਾ�ਾਵ�
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਜੀਸੂ, ਯੇਸੂ ਅਤੇ ਈਸਾ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ� ਿਵੱਚ ਯਹੋ�ੁਆ/ਜੀਸਸ ਆਫ਼ ਨਾਸਰਥ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ� ਲਈ ਲੋ�ੁਆ ਨਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ. ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੂਤ ਨ�  ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਮ� ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ�  ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਿਵਆਹ

ਕੀਤਾ। ਗੈਬਰੀਏਲ ਨ�  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਯੇ�ੂਆ ਜੋ�ੂਆ/ਿਯਸੂ) ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ �ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਿਯਸੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨ�  ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ� ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ: ਮੈਿਥਊ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਜੌਨ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਦਵਾਨ� ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਸਨ�  ਕੀ, ਕਦ�, ਿਕੱਥੇ, ਅਤੇ ਿਕ� ਿਲਿਖਆ, ਬਾਰੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਇੱਕ
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਹੈ।  ਮ� ਰਵਾਇਤੀ ਿਵਆਿਖਆਵ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੰਤੁ�ਟ ਹ� ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ �ਾਨਦਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ �ਕਤੀ�ਾਲੀ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸਮ� ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਿਪਆਰ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮ�ਹੂਰ ਹਵਾਲਾ �ਾਮਲ ਹੈ:

ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਨਾ� ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਉਸ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਿਪਆਰ, ਜੋ ਸਲੀਬ �ਤੇ �ਕਤੀ�ਾਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨ�  ਅਰਬ� ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੂੜ�ਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿਰ�ਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਤੰਨ ਭੌਿਤਕ ਅਲੰਕਾਰ� ਦੀ ਿਤ�ਏਕ ਮੈਨੰੂ ਹਮੇ�ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ,
ਅਤੇ �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:

(1) ਰੋ�ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੂਰਜ ਹਮੇ�ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵ� ਇਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਲੁਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌ�ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਅਸ� ਇਸ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਹ�।
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨ� ਰਾ ਨਹ� ਹੈ।  ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਰੌ�ਨੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�।

(2) ਖੂਨ ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਅਸ� ਇਸ ਤ�
ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਜਦ� ਤੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਸਾਡੇ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹ�
ਿਦੰਦੀਆਂ। ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹਮੇ�ਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਤ� �ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

(3) ਅਸ� ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਿਬਨ� ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ�, ਜ� ਅਸ� ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਡੰੂਘੇ ਸਾਹ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ �ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ�ਮਾਤਮਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜ� ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵ�ਗ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ �ੱੁਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਰੋ�ਨੀ ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲ�ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ, ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਿਰ�ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤ� ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਸ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਬਨ� �ਰਤ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਭਾਵ� ਅਸ� ਉਸ ਤ� ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਭਟਕ ਗਏ ਹ�। ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ
ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਹ�



ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਹ�। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜ� ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਆਸਾਨ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਅਤੇ ਸੰਘਰ�� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਹ�। ਿਜੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸ� ਉਸ ਕੋਲ ਆ�ਦੇ ਹ�, ਓਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�, "ਰੱਬ, ਜੇ ਤੁਸ� �ਥੇ
ਹੋ, ਤ� ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।"

ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਜ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਤ� ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਦਓ.  ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਹ�.

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੰੂ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪ�ਕਾ� ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਤ� ਦੂਰ ਸਦੀਵੀ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨੰਦਦੇ ਹ�।

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ।  ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਨਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਅਸ�
ਬਦਲ ਗਏ ਹ�।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ� , ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਵੀ, �ਾਰਲੋਟ ਇਲੀਅਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਿਸੱਧ
ਭਜਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਿਜਵ� ਮ� ਹ�' ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਆਇਤ� �ਾਮਲ ਹਨ:

ਿਜਵ� ਮ� ਹ�, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤ� ਿਬਨ�
ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ

ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਹੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਮ� ਆ�ਦਾ ਹ�, ਮ� ਆ�ਦਾ ਹ�.

ਿਜਵ� ਮ� ਹ�, ਭਾਵ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗਿੜਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ �ੱਕ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਬਨ�,
ਹੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਮ� ਆ�ਦਾ ਹ�, ਮ� ਆ�ਦਾ ਹ�।

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਿਯਸੂ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸ ਗੀਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਿਵ�ਾਲ ਿਵ�ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਲੱਖ� ਿਕਤਾਬ� ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮ� ਨਵ� ਸੰ�ੋਿਧਤ ਸਟ�ਡਰਡ
ਸੰਸਕਰਣ ਤ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨ� ਟ
�ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ, ਬੇ�ੱਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ� ਿਵੱਚ ਹੁਣ 700 ਤ� ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ੇਿਰਤ
ਇੰਜੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 3,500 ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਲ। ਉਨ� � ਇੰਜੀਲ� ਨੰੂ
ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ।
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ਇਹ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਿਕ�ਿਕ "ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਅਕਾ� ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ।"

ਉਸ ਨ�  ਅਿਜਹਾ ਿਕ� ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ.

ਉਸਨ�  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ

ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਮੇ�ਾ ਲਈ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੂੜ�ਾ, ਬੇਅੰਤ ਿਪਆਰ

ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਿਮਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਧਰਤੀ ਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨ�  ਸਵਰਗ (ਬਹੁਵਚਨ) ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਭੌਿਤਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵ�ਾਲ, ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਸਨ�  ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਸ� ਸਾਰੇ, ਭੇਡ� ਵ�ਗ, ਭਟਕ ਗਏ।  ਅਸ�
ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੁਰਾਈਆਂ �ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

�ੁਰੂ ਿਵਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ�ੇ, ਬੇ�ਰਮ ਿਰ�ਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ।

ਿਫਰ, ਸਾਡੇ ਵ�ਗ, ਉਨ� � ਨ�  ਝੂਠ 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰਦੌਸ ਨੰੂ ਗੁਆ�ਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲੇ ਗਏ. ਪਰ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ
ਰੱਿਖਆ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਚੁਿਣਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ
ਕੁਝ ਕੁ ਨ�  ਕੀਤਾ.

ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� �
ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਹੜ� ਤ� ਬਚਾਇਆ। ਲੋਕ� ਨ�  ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੱੁਕੀ ਜ਼ਮੀਨ �ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਕ�ਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ - ਸੱੁਕੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹ�। ਸਤਰੰਗੀ ਪ�ਘ ਨੂਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ
ਉਸਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਨ� ਮ ਦਾ ਿਚੰਨ�  ਬਣ ਗਈ।



ਅਬਰਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਏ�ੀਆ ਿਵਚ, ਅਰਬੀ ਪ�ਾਇਦੀਪ (ਹੁਣ ਇਰਾਕ) ਦੇ �ਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਵਚ, ਿਵਆਪਕ ਉਪਜਾਊ
ਟਾਈਿਗ�ਸ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਮੀਰ �ੇਖ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ।  ਅਬਰਾਹਾਮ (ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕੀਤੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨਾਲ ਜ� ਪ�ਭੂ ਨਾਲ
ਕੁ�ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਸੰੁਨਤ ਉਹਨ� ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨ� ਮ ਦਾ ਿਚੰਨ�  ਬਣ ਗਈ
ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ� ਿਵਚ ਉਸੇ ਤਰ�� ਚੱਿਲਆ

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ. 1981-82 ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ�  ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਗ
ਡੇਿਵਡ ਨ�  ਲਗਭਗ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� 40 ਸਾਲ ਤੱਕ �ਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ

ਿਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।' ਇਹ
ਡੇਿਵਡ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਵੰ�ਜ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਯਰੂ�ਲਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਮਨੱੁਖੀ ਿਯਸੂ ਮਿਰਯਮ ਦੁਆਰਾ ਡੇਿਵਡ ਤ� ਉਤਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ ਡੇਿਵਡ
ਦੇ �ਾਹੀ ਵੰ� ਦਾ ਇੱਕ ਵੰ�ਜ ਸੀ।

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਜਦ� ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਪਰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵ�ਗ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ �ਤਰੀ ਰਾਜ 722 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਅੱ�ੂਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ 597 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� ਬਾਬਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਿਫਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਨ�  538 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤ�
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ।  ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ� ਨ�  ਗ਼ੁਲਾਮ� ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰ� ਿਵਚ ਗ਼ੁਲਾਮ� ਨੰੂ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ� ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਿਫਰ
ਅਰਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ �ਾਸਤਰ ਵਰਗੀ ਸਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਸੀ। ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਨ� �
ਦਾ ਮੰਦਰ 586 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� 516 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ� ਤੱਕ ਖੰਡਰ ਿਪਆ ਿਰਹਾ।

ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ� ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ �ਬਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤ�
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼�ਡਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ ਿਜੱਤ� ਨ�  ਲਗਭਗ 333 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚ
ਯੂਨਾਨੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਕੇਬੀਆਈ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।165
ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  134 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ� � ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਸਮ� ਤੱਕ 63 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਦ� ਲੜਾਕੂ ਭਰਾਵ� ਨ�  ਰੋਮ
ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਫ਼ੌਜ� ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 12,000
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।  ਰੋਮ ਨ�  ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪ��ਤ ਯਹੂਦੀਆ 'ਤੇ �ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਰਾਜ ਤ� ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।



ਉਹ ਯਾਦ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ�  ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ     ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦ� ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨ�  ਅਕਸਰ ਰੋਮਨ �ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜ� �ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਮ ਨ�  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਿਲਆ। ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ� ਨ�  ਹਜ਼ਾਰ� ਨੰੂ
ਮਾਿਰਆ, ਸ�ਕੜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਈਸਵੀ 6 ਿਵਚ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਯਹੂਦਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਜਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਨ� ੜੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਚੜ�ਾ�ਦੇ ਸਮ� �ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੂਤ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ

ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨ�  ਨ�  ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ
ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਸੀ।

ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ
ਦੀਆਂ �ਤਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ।  ਉਸਨ�  ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਯੇ�ੂਆ (ਜੋ�ੁਆ/ਿਯਸੂ) ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰੱਬ
ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ' ਜ� 'ਰੱਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।'

ਮੈਰੀ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਖੜ�ੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜੋਸਫ਼।  ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨ�  ਚੱੁਪਚਾਪ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜ� ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਯਮ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹ� ਕੀਤੀ।  ਇੱਕ ਦੂਤ ਨ�  ਇੱਕ ਸੁਪਨ�  ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੇ�ੂਆ
(ਯਹੋ�ੁਆ/ਿਯਸੂ) ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਵੇਗਾ।  ਮੈਿਥਊ ਨ�
ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਨ�  ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ:

'ਵੇਖੋ, ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੁਏਲ
ਰੱਖਣਗੇ' ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।'  (ਮੱਤੀ 1:23; ਯਸਾਯਾਹ 9:6)

ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ
ਤ� ਉਤ�ਾਿਹਤ, ਮੈਰੀ ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਆਪਣੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਦੱਖਣ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 100 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (64 ਮੀਲ) ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬੱੁਢੀ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨ�  ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੌਨ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਕੱੁਖ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਜੌਨ ਦੇ
ਜਨਮ ਤੱਕ (ਜਦ� ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨ�  ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ) ਮਿਰਯਮ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਗੰੂਗੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੇ ਬਚਨ �ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਔਰਤ�, ਅਲੌਿਕਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਖਿ��, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ
ਿਪਆਰੇ ਉਦੇ�� ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ।



ਇਹ ਸਮ� ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਿਪਛਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ
ਵਜ� ਆਉਣ ਵੱਲ ਇ�ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਅਸ� ਹੁਣ ਉਸ ਜਨਮ ਤ� ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਤਾਰਦੇ ਹ�



ਉਸਦਾ ਜਨਮ
His Birth

ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਲੂਕਾ ਸਾਨੰੂ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨ�  ਮਰਦਮ�ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ (ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਨ�  ਉਦ� ਿਗਿਣਆ ਸੀ) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਯੂਸੁਫ਼,
ਰਾਜਾ ਡੇਿਵਡ ਦੇ ਵੰ� ਿਵੱਚ� ਸੀ, ਨੰੂ ਡੇਿਵਡ ਦੇ ਜੱਦੀ �ਿਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ
ਮਿਰਯਮ ਨ�  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੌਸਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਥਲਹਮ ਤੱਕ, ਜੋ ਿਕ
ਯਰੂ�ਲਮ ਤ� 12 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (8 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੈਥਲਹਮ
ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ �ਿਹਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਉਪਨਗਰ ਵ�ਗ ਹੈ।

ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ 525 ਿਵੱਚ ਡਾਇਓਨੀਸੀਅਸ ਐਕਸੀਗੁਅਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਭਕ�ੂ ਨ�  ਈਸਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ
ਸਾਲ� ਲਈ BC ਨਾਲ AD ਪ�ਣਾਲੀ (ਐਨ�  ਡੋਿਮਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ 'ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸਾਲ' ਲਈ) ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਆਧੁਿਨਕ ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 4 ਜ� 6 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ�
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ਕਾ�ਨ ਿਵਕਲਪਕ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਸੀਈ, ਅਤੇ 'ਿਬਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਬੀਸੀਈ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਯੱੁਗ ਲੇਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਹੈ।

ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਿਵੱਚ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਨ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਥ� ਨਹ� ਸੀ,
ਇਸਲਈ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਨ�  ਇੱਕ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਡੱਬੇ, ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ।  ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨ� ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਹਮਾਨ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਰੀ ਨ�  ਤਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੇਠ�  ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
"ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਮਾਨ
ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਸੀ।" 'ਸਰਾਏ' ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1611 ਦੇ ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨ�  ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ! ਉਨ� � ਨ�  ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨ�  ਿਵਲੱਖਣ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇ�ਤ
ਕੀਤਾ. ਦੂਤ ਨ�  ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ.
ਉਨ� � ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਦੂਤ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਉਨ� � ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨ�  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ� ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੋ
ਉਨ� � ਨ�  ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਲੀਆਂ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਬੈਥਲਹਮ ਦੇ ਇੱਜੜ� ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।



ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਉਨ� � ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਉਨ� � ਤ� ਪਿਹਲ� ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਿਵਡ ਸੀ। �ਥੇ ਸਮੂਏਲ ਨ�  ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਬਣਨ
ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ �ਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਜੱਦੀ �ਿਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਰਹੇ।
ਤਰਖਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ �ਥੇ ਹਮੇ�ਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਜ�
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋਤ�ੀ,
ਬੈਥਲਹਮ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ
ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਈ, ਨਵ� ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਯਰੂ�ਲਮ ਗਏ. ਉਸ ਨ�  ਿਜਨ� �
ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਨ� � ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬੈਥਲਹਮ ਤ� ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਦਵਾਨ
ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ (ਦੋਵ�
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੀਹਾ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ), 722 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਿਵਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ �ਤਰੀ
ਰਾਜ ਨੰੂ ਅੱ�ੂਰ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ।  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
4:1-5 ਅਤੇ 5:1-5 (ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਤ� ਿਬਨ�, ਿਜਵ� ਿਕ 1551 ਤ� ਗ�ੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ� ਿਵੱਚ
ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ)। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ �ਾਮਲ ਸੀ:

ਪਰ ਬੈਤਲਹਮ ਅਫ਼ਰਾਬਾਹ, ਤੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਹ�। ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ
�ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ "ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਾਕਮ" ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ� ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਨਕਲੇਗਾ। ਉਸਦੀਆਂ

�ੁਰੂਆਤ� ਬਹੁਤ ਸਮ� ਪਿਹਲ�, ਪ�ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਤ� ਹਨ।
ਤ� ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਾਤ�ਾਹ ਨੰੂ ਨਾ

ਜਣੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ �ਾਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ��ਤੀ

ਿਵੱਚ ਵਸਣਗੇ ਿਕ� ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨ� -ਕੋਨ�  ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਪਾਸੇ ��ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱ�ੂਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਨੰੂ ਿਮ�ਧ
ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਗੂ ਚੁਨਣਗੇ।

(ਯਵਨਾਹ 5:2-5)

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡੇਿਵਿਡਕ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤ� 700 ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮ�ਹੂਰ ਮਸੀਹੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨ�  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

ਇਹ ਗੱਲ� ਉਦ� ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੱੁਤਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜਂਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, "ਅਦਭੱੁਤ ਸਲਾਹਕਾਰ,

�ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ�ੁਰ, ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਿਹਜ਼ਾਦਾ।"



ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ��ਤੀ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਰਾਜਾ ਨ� ਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬ �ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ

ਲੋਕ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਬਰ ਿਪਆਰ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ
ਕਰੇਗਾ।

(ਯਸਈਆਹ 9:6-7)

ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਬੈਥਲਹਮ ਿਵੱਚ ਘਰ �ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੰੂ
ਚਮਕਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ �ਥੇ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਨੰੂ ਸੋਨ� , ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ
ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੱਤੇ, ਿਜਸ ਨ�  ਿਨ�ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਅਚਾਨਕ �ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਥਤੀ ਦੁਆਰਾ

ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਸੁਪਨ�  ਨ�  ਉਨ� � ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ
ਕਰਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਨ�  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਿਲਆ।

ਇੱਕ ਦੂਤ ਨ�  ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਪਨ�  ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੰੂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ। ਦੂਤ ਨ�  ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸਨੰੂ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ �ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।  ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ।

ਮੈਿਥਊ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਆਪਣੇ ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨ�  ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਹੇਰੋਡ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਪੱੁਤਰ� ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ �ਾਸਨ ਨੰੂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਸੀ।

ਯਹੂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਫਲੇਵੀਅਸ ਜੋਸੀਫਸ ਨ�  ਬਦਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਫਲ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 36 ਸਾਲ� ਦੇ �ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਪਾਗਲ ਅਤੇ
ਬੇਰਿਹਮ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸਨ�  516 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਦੂਜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੰੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਿਹਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ

ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨ�  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ �ਤਰੀ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਐਟੋਂਨੀਆ ਿਕਲ�ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਲੇ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਟ�ਪਲ ਮਾ�ਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਦੱੁਗਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਿਕਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਮ�ਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਦਾ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸੀ, 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਰੋਮੀ ਹਮਲੇ ਦੇ
ਿਵਰੱੁਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟ�ਡ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਹੇਰੋਡ ਮਹਾਨ, ਇੱਕ ਇਦੁਮੀਅਨ ਿਪਤਾ ਤ�, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਜ�
ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਰੋਮ ਦੇ ਅਧੀਨ �ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਯਮ



ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ
His Boyhood

ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੰੁਡਾ �ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਭੱਜ ਕੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਗੱੁਸੇ ਤ� ਬਚ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਾਇਰੋ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ
ਯਹੂਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ �ੁਰੂਆਤੀ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਬਚਪਨ ਸੀ।  ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ �ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਿਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨ�  ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਤ ਨ�  ਯੂਸੁਫ਼ ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪ�ਮੇ�ਵਰ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸੁਪਨ�  ਿਵੱਚ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਆਰਕੇਲਾਉਸ ਨ�
ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ।

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮ�ਹੂਰ ਹੋ ਿਗਆ।  ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਬਲਡਰ,
ਕਾਰੀਗਰ, ਪੱਥਰ ਿਮਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿਯਸੂ (ਜੋ�ੂਆ)
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ (ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਜੈਕਬ), ਜੋਸਫ਼, ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ (ਜ� ਜੂਡ) ਪਿਰਵਾਰਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਿਯਸੂ
ਵ�ਗ ਬੱੁਧੀਮਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।  �ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੰੂ
ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਜ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇਮਜ਼
(ਜੈਕਬ) ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ (ਜੂਡ) ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਿਵਹਾਰਕ,
ਪੇਸਟੋਰਲ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ।



ਿਯਸੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਸੀ। �ਰਧਾਲੂ ਯਹੂਦੀ ਅਪ�ੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ
ਿਵੱਚ ਟੈਬਰਨ� ਕਲਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਤਉਹਾਰ�, ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਲਈ ਯਰੂ�ਲਮ
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਿਯਸੂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਜ� ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਸਾਲਾਨਾ ਿਤਉਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਿਦਨ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਸੀ, ਉਨ� � �ਾਸਤਰ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।  ਿਵਦਵਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਸਵਾਲ।

12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਹੁਣ ਵ�ਗ, ਆਪਣੇ �ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰ�� ਨੰੂ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੌਰਾਤ (ਮੂਸਾ
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਕਤਾਬ�) ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਬੀ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ� � ਤ� ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ
ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੇ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵ� ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਵਾਧੂ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਦੇ 'ਮਾਿਪਆਂ' ਨੰੂ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਈ ਜਦ� ਮਿਰਯਮ ਨ�  ਿਕਹਾ: “ਵੇਖੋ, ਮ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ।”

ਇੱਕ �ੱੁਧ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਲੜਕਾ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ
�ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ
ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਿਕ�ੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇ�ਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ।

ਉਹ ਉਨ� � ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜ�ਨ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ �ਕਤੀ�ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਦਇਆ ਨੰੂ ਯਾਦ
ਕੀਤਾ, ਸਗ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇ�ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂਚ 12 ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ।
ਏਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਏਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਹੇ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਏਹ ਬੋਲੋ ਿਕ ਏਸ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਦਸਵ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤ��

ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਵੇ।
ਅਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵ�ਢੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਅਰ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ

ਠਿਹਰਾਇਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤ� ਰਿਹਤ ਅਰ ਇੱਕ ਵਰਹੇ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸ� ਭੇਡ� ਯਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤ� ਿਲਓ।
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਏਸ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਚੌਧਵ� ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਅਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡ ਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ �ਾਮ

ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਟੇ।
ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ� ਲੈਕੇ ਉਨ� � ਘਰ� ਦੇ ਿਜੱਥੇ ਓਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹ� ਬਾਹ� ਅਤੇ ਸੇਰੂ �ਤੇ ਲਾਉਣ।



ਫੇਰ ਓਹ �ਾਮ ਨੰੂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੰੁਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲੇ ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ।
ਉਸ ਿਵੱਚ� ਕੱਚਾ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਰੰਿਨ� ਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਸਗ� ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੰੁਿਨਆ ਹੋਇਆ ਿਸਰੀ

ਅਤੇ ਪੈਰ� ਅਤੇ ਆਂਦਰ� ਸਣੇ।
ਅਰ ਤੁਸ� ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਿਖਓ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤ� ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਕੁਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤ� ਉਸ

ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਓ।
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਐ� ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨ�  ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱੁਤੀ ਪੈਰ� ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਿਕ�ਿਕ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ।
ਮ� ਉਸ ਰਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ�ਗਾ ਅਰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪਲੋਠ�  ਭਾਵ� ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਭਾਵ� ਡੰਗਰ ਦਾ

ਮਾਰ ਸੱੁਟ�ਗਾ ਅਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਿਨਆ� ਕਰ�ਗਾ। ਮ� ਯਹੋਵਾਹ ਹ�।
ਅਰ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ� �ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਹੋਵੋਗੇ ਿਨ�ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਮ� ਲਹੂ ਨੰੂ ਵੇਖ�ਗਾ ਮ�
ਤੁਹਾਡੇ �ਤ� ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵ�ਗਾ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮ� ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮਾਰ�ਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ

ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇ।
(ਖ਼ਰੋਜ 12:1-13)

14 ਨੀਸਾਨ ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲਾ ਉਸੇ �ਾਮ 15 ਨੀਸਾਨ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਜ� ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ
ਿਵੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਨਵ� ਿਦਨ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ।  ਉਹ ਿਦਨ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਯਰੂ�ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤ� �ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਖ�ਦੇ ਸਨ।

ਪਾਸਓਵਰ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ, �ਤਰੀ ਵਰਨਲ ਈਕਨੌਕਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
�ਤਰੀ ਗੋਿਲਸਫਾਇਰ ਿਵੱਚ 20 ਜ� 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭੂਮੱਧ ਸਮਰੂਪ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸੂਰਜ
�ਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੀਸਾਨ ਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਿਤਉਹਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 21 ਨੀਸਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵਚ) ਨੰੂ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।  ਸਾਰੇ ਖਮੀਰ, ਭਾਵ� ਰੋਟੀ ਜ� ਹੋਰ ਿਮ�ਰਣ ਿਵੱਚ, ਵਰਿਜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਖ�ਦੇ ਸਨ।  ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵਚ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਕੂਚ ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਦੀ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਸੀ।



ਿਯਸੂ ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਿਤਉਹਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਸਾਹ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਤੰਨ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ
ਵਾਰ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ�ਿਕ ਉਹ ਇਨ� � ਿਤਉਹਾਰ� ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ �ਰਧਾਲੂ ਆਦਮੀਆਂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਿਤਉਹਾਰ� ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਹਬਾਰ 23 ਿਵੱਚ
ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ� � ਿਤਉਹਾਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

1 ਪਸਾਹ (ਪੇਸਾਚ) - ਨੀਸਾਨ 14-15 (ਮਾਰਚ/ਅਪ�ੈਲ)
2 ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ (ਚਗ ਹਮੋਟਜ਼ੀ) - ਨੀਸਾਨ 15-22
3 ਪਿਹਲੇ ਫਲ (ਯੋਮ ਹਬੀਕੁਿਰਮ) - ਨੀਸਾਨ 16-17
4 ਪ�ਟੇਕੋਸਟ (�ਾਵੂਤ) - ਿਸਵਾਨ 6-7 (ਮਈ/ਜੂਨ)
5 ਤੁਰ�ੀਆਂ (ਯੋਮ ਤੇਰੂਹ) -   ਿਤ�ਰੀ 1 (ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ)
6 ਪ�ਾਸਿਚਤ (ਯੋਮ ਿਕਪੁਰ) - ਿਤ�ਰੀ 10
7 ਤੰਬੂ (ਸੁਕੋਟ) - ਿਤ�ਰੀ 15-22

۔1 ਪਸਾਹ. ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨ� (ਨੀਸਾਨ 14) ਦੇ 14ਵ� ਿਦਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਨਾਲ �ੁਰੂ

ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ� ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਜ�ਨ ਮਨਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨ�  ਲੇਲੇ ਦੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਘਰ� ਨੰੂ 'ਪਾਰ ਕੀਤਾ'। ਪੋਸਟ ਅਤੇ lintel. ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ।



۔2 ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ. ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ (ਨੀਸਾਨ 15) ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਚੱਿਲਆ।

ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਖਮੀਰ ਜ� ਖ਼ਮੀਰ ਤ� ਿਬਨ� ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਾਪ ਰਿਹਤ, ਿਨਰਦੋ�
ਅਤੇ �ੱੁਧ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ.

۔3 ਪਿਹਲੇ ਫਲ. ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜ� ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਫਸਲ� ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਅੱਗੇ

�ੀਿ�ਆਂ ਨੰੂ ਲਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ� � ਨ�  ਨੀਸਾਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੀ ਬਲੀ
ਿਦੱਤੀ, ਿਫਰ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 15 ਨੰੂ ਸਬਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਫਲ� ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਉਸ ਿਦਨ ਜੀ �ਿਠਆ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ।

۔4 ਪੰਤੇਕੁਸਤ. ਸੱਤਵ� ਸਬਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ (ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤ� 50 ਿਦਨ ਬਾਅਦ) ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਖਮੀਰ/ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵ� ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਭੇਟ� ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ
ਚੜ�ਾ�ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਤਝੜ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ

۔5 ਤੁਰ�ੀਆਂ. ਸੱਤਵ� ਮਹੀਨ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ (ਿਤ�ਰੀ 1) ਨੰੂ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਤੁਰ�ੀ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਲਈ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ, ਤੁਰ�ੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਭਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵ�ਗੇ। (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52)

۔6 ਪ�ਾਸਿਚਤ. ਇਹ ਸਭ ਤ� �ਚੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਸੱਤਵ� ਮਹੀਨ� ਦੇ 10ਵ� ਿਦਨ ਿਡੱਗੇ। ਵਰਤ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ� ਦਾ

ਿਦਨ, ਇਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨ� ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਰਿਹਮ ਸੀਟ �ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ। ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨ�  ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਪ�ਤੀਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਾਪ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ��
ਸਾਨੰੂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ �ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

۔7 ਤੰਬੂ. ਸੱਤਵ� ਮਹੀਨ� ਦੇ 15ਵ� ਿਦਨ ਬੂਥ� ਿਵੱਚ ਜ�ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ 40 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੇਹਰੇ ਦੇ �ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ

ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ (ਹਨੂਕਾਹ) 165 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ�ਨ
ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਜਦ� ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਮੈਕਾਬੀਅਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਠ ਿਦਨ�



ਤੱਕ ਬਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਯਸੂ ਅਗਲੇ ਅਪ�ੈਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤ�, ਚੌੜੀ
ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ �ਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਸਾਲਾਨਾ
ਿਤਉਹਾਰ� ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਦਨ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ  ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਖੇ
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਵੱਧ।

ਉਹ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ
ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੱੁਤਰ ਜੌਨ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਜਨਮ ਤ� ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ

ਿਯਸੂ �ਤੇ ਨਹ� ਆਇਆ ਜਦ� ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨ�  ਮਨੱੁਖੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਜੌਨ ਨ�  ਿਲਿਖਆ "ਅਸ� ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਵੇਖੀ ਹੈ ... ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।" ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਿਜਸ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨ�  ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ."  ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ
ਅੱਗੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਪ ਹੈ।”

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਿਲਆ। ਕਈਆਂ ਨ�  ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।  ਕਈਆਂ ਨ�  ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।



2 ۔ ਮੰਤਰਾਲਾ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
Ministry Begins

ਿਯਸੂ �ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਿਵਵਾਦਗ�ਸਤ ਸੀ।

ਉਹ ਹੱਿਤਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਿ��� ਤ� ਬਚ ਿਗਆ। ਦੋ ਰਾਜੇ, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ, ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ �ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ �ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ।  ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਗੱੁਸੇ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ।  ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ
ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜ਼� ਰਚੀ।

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਲੀਬ �ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮ�, ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਿਣਆ।

ਤਣਾਅ ਵਧ ਿਗਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ �ਤਰ ਿਵਚ ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਪ�ਡੂ
ਪਹਾੜੀਆਂ ਤ� ਮ�ਹੂਰ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਉਡੀਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ ਸੀ।
ਉਸ ਪ�ਾਚੀਨ ਿਖ਼ਤਾਬ ਮਸੀਹਾ (ਇਬਰਾਨੀ) ਜ� ਮਸੀਹ (ਯੂਨਾਨੀ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨ�  ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ� � ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ�।

ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ�ੀਲੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਰੋਮਨ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਇਨ� � ਿਵਦਰੋਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਅਰਥਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਪ�ਦਰ�ਨ ਵਜ� ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਲਾ �ਮਊਨ ਦ ਜ਼ੀਲੋਟ ਸੀ।

ਹੋਰ ਲੋਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਨ� ਤਾ, ��ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਿਵਨਾ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਹਾਕਮ� ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਬੀ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ
ਮੈਿਥਊ ਸੀ ਜੋ ਰੋਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਪ�ਿਸੱਧ ਨਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ�ਦੇ ਸਨ, ਿਕ�ਤੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਛੇਿਰਆਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨ� ਤਾ ਦੀ
ਿਗ�ਫਤਾਰੀ, ਤ�ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ�ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਤ� ਬਾਅਦ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।

ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਨ�  ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨ�  ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇ�ਵਾਵ� ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ
ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ �ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�  ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਸਖਤ
ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਦੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੈਰਾਨ, ਡਰੇ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਸਨ।



ਯਹੂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨ�  ਯਹੂਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਨੰੂ ਨ� ਟ
ਕੀਤਾ। The Testimonium Flavianum (Flavius   Josephus ਦੀ ਗਵਾਹੀ), ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ
ਪੁਰਾਤਨਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਬੀਤਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਨਾਮ, AD 93-94 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਿਕਤਾਬ 18, ਅਿਧਆਇ 3,
ਸੈਕ�ਨ 3 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (�ਾਇਦ ਸੰਪਾਿਦਤ):

ਇਸ ਸਮ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦਾ

ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਨੰੂ ਖੁ�ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ�, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਪ�ਮੱੁਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ �ਤੇ,

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ� ਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ,
ਨਹ� ਰੁਕੇ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਕ�ਿਕ

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨ�  ਇਹ ਗੱਲ� ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੋਰ ਅਚੰਿਭਆਂ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਸ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕ�ਮ ਅਕਸਰ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਪਸਾਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ�ੈਲ
ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਵਦਵਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� 'ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਉਦ� �ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ� ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ 40 ਿਦਨ� ਦੇ ਵਰਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ�  ਸਖ਼ਤ
ਪਰਤਾਵੇ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ।  ਜਾਰਡਨ ਗੈਲੀਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਤ�, ਸਮੰੁਦਰ ਤਲ ਤ� 210 ਮੀਟਰ
(700 ਫੱੁਟ) ਹੇਠ�, 100 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (60 ਮੀਲ) ਲਈ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (6 ਮੀਲ) ਚੌੜੀ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਤ�
ਿਮ�ਤ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤ� 430 ਮੀਟਰ (1400 ਫੱੁਟ) ਹੇਠ� ਵਗਦਾ ਹੈ।  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤ�
ਨੀਵ� ਸਥਾਨ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ �ਿਹਰ ਤ� ਲਗਭਗ 50km (35 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ
ਲਗਭਗ 750m (2,500 ਫੱੁਟ) ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਿਹਸਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਨਕ�ਾ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵ� ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ
ਉਪਯੋਗੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵਚਕਾਰ 100
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਜ� ਲਗਭਗ 70 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਸਾਲਾਨਾ ਿਤਉਹਾਰ� ਲਈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਿਹਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਲੰਕ ਨਾਲ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ�ਕਾ�ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times।

https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times%E0%A5%A4


ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸ ਆਨਲਾਈਨ

ਮ� ਇਹਨ� ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹ�:
1 ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
2 ਮੰਤਰਾਲਾ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
3 ਪਿਹਲੀ ਤ� ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ
4 ਦੂਜਾ ਤ� ਤੀਜਾ ਪਸਾਹ
5 ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਪਸਾਹ



ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ� � ਸਾਲ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਸਾਹ �ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕ�ਮ ਅਤੇ ਕਾਲਕ�ਮ ਹਨ।  ਇਕ ਕ�ਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਿਤੰਨ
ਪਸਾਹ �ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਿਹਲੀ ਤ� ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ

ਪਿਹਲਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ
ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ�  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਵਾਈਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਚੇਲੇ, ਿਫਰ ਗਲੀਲ ਝੀਲ �ਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਲਈ
ਯਰਦਨ ਦੀ ਿਵ�ਾਲ ਘਾਟੀ ਤ� ਹੇਠ� ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ �ਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜ�ਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ
ਹੋ ਗਏ। �ਥੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੋਵ� ਭੀੜ ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਨੰੂ ਿਵ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵ� ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ,
ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ।  ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨ�ਾਨੀ
ਵਜ� ਬਪਿਤਸਮਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ� ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ
ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨ�  ਿਪੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ
ਪਰਿਤਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ�  ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ �ਥੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ �ਤਰ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਫਰ ਉਸ
ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ�
ਵੀ �ਾਮਲ ਸਨ।

ਗਲੀਲ ਿਵਚ ਮੱੁਖ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਮ�ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ �ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਗਲੀਲ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੇਵਕਾਈ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਤ� ਤੀਜੀ ਪਸਾਹ

ਦੂਸਰਾ ਪਸਾਹ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦ� ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਭੀੜ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਸੀ, �ਤਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਿਬਮਾਰ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪ�ਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ� ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੁਿਰਆ, ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਿਕ�ਤੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੰਢੇ ਪਹੰੁਚ
ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ
ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਿਗਆ ਸੀ।



ਗਲੀਲ ਿਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੈਸਰੀਆ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪਹਾੜ� ਿਵਚ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਿਵਚ ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਨ� ੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�
ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਮ�ਨ 'ਤੇ
ਉਨ� � ਥਾਵ� 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਿਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਗਲੀਲੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਆ ਰਾਹ� ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੈਬਰਨ� ਕਲਸ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂ�ਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ
�ਾਮਲ ਸੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣ ਹਨੁਕਾਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਲਈ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅੰਿਤਮ
ਯਾਤਰਾ ਬੈਥਨੀ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਉਭਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇਰੀਕੋ ਿਵੱਚ ਬਾਰਟੀਮੇਅਸ ਅਤੇ ਜ਼ੱਕੀਅਸ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਹੋਈਆਂ।

ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵਚ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦੱਖਣੀ ਜਾਰਡਨ
ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨ� ੜੇ ਦੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਣਾ �ਾਮਲ
ਸੀ।

ਪਸਾਹ ਤ� ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ

ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ �ਾਮਲ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਹੋਣ
ਤੱਕ ਚਾਲੀ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ।

ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੰਤਮ ਸੇਵਕਾਈ, ਿਜਸਨੰੂ ਪੈ�ਨ ਵੀਕ ਜ� ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੇਤੂ
ਪ�ਵੇ� ਨਾਲ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ
ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਅੰਤਮ ਹਫ਼ਤੇ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ, ਜੀ �ਿਠਆ
ਪ�ਭੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਿਤੰਨ ਪਸਾਹ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜੌਨ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸੁਝਾਅ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ: ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਯੂਹੰਨਾ 6:4 ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣਾ) ਜੌਨ 11:55 ਿਵੱਚ;  12:1;  13:1;  18:28, 39;  ਅਤੇ 19:14.
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਉਸ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤ� ਪੰਜਾਹ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ, ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਆਗੂ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਨ�  ਸਖ਼ਤ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ
ਤੋਿੜਆ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕੈਸਰੀਆ ਿਵਚ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਰਨ� ਲੀਅਸ ਦੇ ਿਵ�ਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਪ�ਚਾਰ
ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਸਰਫ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ।
ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ�� ਸਾਰ ਿਦੱਤਾ:



ਤਦ ਪਤਰਸ ਨ�  ਮੰੂਹ ਖੋਲ� ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮ� ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
ਸਗ� ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚ� ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤ� ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨ�  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਜਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤ� ਜੋ ਸਭਨ� ਦਾ ਪ�ਭੁ
ਹੈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁ� ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ।

ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਮਗਰ� ਿਜਹ ਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਗਲੀਲ ਤ� ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਿਕਸ ਿਬਧ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤ� ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਜੋ �ਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਿਫਿਰਆ

ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਅਸ� ਉਨ� � ਸਭਨ� ਕੰਮ� ਦੇ ਗਵਾਹ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨ�  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ

ਉਨ� � ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਰੱੁਖ �ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ।

ਉਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਜਵਾਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ।
ਸਭਨ� ਲੋਕ� �ਤੇ ਨਹ� ਪਰ ਉਨ� � ਗਵਾਹ� �ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਿਗ� ਹੀ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ

ਸਾਡੇ �ਤੇ ਿਜਨ� � ਉਹ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛ� ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਲੋਕ� ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਿਨਆ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:34-42)

ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕ�ਮ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜੀਲ
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਸੁਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ।

ਇੰਜੀਲ ਲੇਖਕ ਸਾਨੰੂ ਇੰਜੀਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨੀ ਨਹ�।  ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇ�ਾ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਕ�ਮ ਨੰੂ ਸਪੱ�ਟ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  ਤੁਸ� ਇੰਜੀਲ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁਦ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਧਆਇ ਪੜ�ਨਾ
ਪ�ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਅਿਧਆਇ ਨਾਲ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੰੁਮਣਾ. ਮ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਤ� ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਨ� ਟ ਕਰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ�।

ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇ�ੁਰ
ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ �ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਕਾਈ
Early Ministry in Judea

ਜੌਹਨ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ��  ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿਹਨ�  ਹੋਏ ਉਜਾੜ ਦਾ ਨਬੀ, ਜੰਗਲੀ �ਿਹਦ
ਨਾਲ ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ��ੇਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਿਰਹਾ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਣ, ਪਾਪ ਤ� ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ� ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ� �ਪਰ ਆਇਆ ਤ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੱੁਗੀ ਵ�ਗ ਉਸ �ਤੇ ਆਇਆ।

ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਇਸਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ, ਿਪਆਰਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਮ� ਪ�ਸੰਨ
ਹ�।"

ਿਯਸੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਹੁਣ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, �ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ 40 ਿਦਨ�
ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਮਸਹ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ�
ਸੰਬੰਿਧਤ �ਾਸਤਰ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ �ੁਰੂ ਹੋਈ, �ਕਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਦਮੀ ਸੀ (ਸੁਪਰ-ਬੁਆਏ ਜ� ਸੁਪਰ-ਮੈਨ ਨਹ�)। ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ
ਪਰ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਿਗਆ। ਹੁਣ,
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ �ਕਤੀ ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ।  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ �ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨਾਲ �ੁਰੂ
ਹੋਈ, ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ �ਤਰ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਿਦੱਤਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਜਾਣੂ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਗਲੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਜੌਰਡਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।



ਗੈਲੀਲ ਝੀਲ ਤ� ਵਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵ�ਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਭੀੜ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਘੰੁਮਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੱੁਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸਾਲਾਨਾ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ।

�ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਜੌਨ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੋਵ� ਨ�  ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।  ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਮਸੀਹਾ ਿਕਹਾ।

ਅੰਿਦ�ਯਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ �ਮਊਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਤਰਸ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਨ�  ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਚਨ
�ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲੇ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਫ਼ਿਲਪੱੁਸ ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ
ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਿਥਆਸ।

ਜੌਨ ਖ਼ੁ� ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਵਧੀ।  ਉਸਨ�  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ, ਜੌਨ, ਨੰੂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿਹਲੇ
ਪਸਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤ� ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਨ� � ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਕੋਲ �ਰਾਬ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਭ
ਤ� ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜਦ� ਉਸਦੀ ਮ� ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਆਪਣੇ ਬਪਿਤਸਮੇ 'ਤੇ �ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਚੰਨ�  ਸੀ। ਉਸਨ�
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜਕੱਲ� ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਿਵਆਹ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵ� ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਝੀਲ �ਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਏ।

�ਤਰ ਵੱਲ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ
ਯਰੂ�ਲਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੰੂ
ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਿਵਚ �ਾਇਦ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ, ਇਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਾਲ ਮ�ਹੂਰ ਚਰਚਾ
�ਾਮਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ�  ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, �ਾਇਦ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤ� ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਨ�  ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾ� ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵ�ਵਾਸੀ, ਅਿਰਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।



ਲੋਕ� ਨ�  ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਆਈ. ਨੌਜਵਾਨ ਸਫ਼ਰੀ ਰੱਬੀ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ�  ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੰੂ ਆਕਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�
ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ
ਿਕਵ� ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇ�ਾ ਿਦ��ਟ�ਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ
ਆਸਾਨ ਸੀ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਨ� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਕਸਰ
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਅਸਲ
ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।

ਭਾਵ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਮ�ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵ�ਾਲ ਅਨੁਯਾਈ ਨੰੂ ਆਕਰਿ�ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ�
ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਵ�ਾਲ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨ�  ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ�
ਲਈ ਿਝੜਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਿਵੱਚ� ਮਹਾਨ ਜ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਕੁਰਬਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ।  ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ,
ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹ�, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਹ �ਚੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ�
ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ �ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ� ਿਵ�ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਹ, ਸਾਡੇ ਵ�ਗ, ਹੌਲੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਜ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ, ਜ� ਸਭ ਤ�
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਹਨ� ਦੇ ਧੂੜ ਭਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਨਹ� ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨ�  ਅਕਸਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਆਰਕਾਈਵ ਜੂਸੇਪ ਿਰਸੀਓਟੀ ਦੀ ਕਲਾਿਸਕ, ਿਵਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਿਕਤਾਬ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ਼

ਕ�ਾਈਸਟ (1947) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਿਵਸਿਤ�ਤ
ਕਾਲਕ�ਿਮਕ ਕ�ਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਇਟਾਲੀਅਨ ਤ� ਅਨੁਵਾਿਦਤ):
https://archive.org/details/thelifeofchrist_201911।

https://archive.org/details/thelifeofchrist_201911%E0%A5%A4


ਇਹਨ� ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਕ�ਮ ਬਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਮ� ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਿਵਕਲਪ ਵਜ� �ੁਰੂਆਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ�।



3 ۔ ਪਿਹਲੀ ਤ� ਦੂਜੀ ਪਸਾਹ
First to Second Passovers

ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਰਜ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਖੜ�ਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ (ਲਗਭਗ
950 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ) ਨੰੂ 586 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਿਵੱਚ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ�ੀਆ ਦੇ ਸਾਇਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ� ਿਰਹਾ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�
516 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤ� ਛੋਟਾ ਦੂਜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ।  ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਨ�  ਇਸਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹੇਰੋਡਜ਼ ਟ�ਪਲ, 20 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨ�  ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਕਨਾਰੇ �ਤੇ ਰੋਮਨ ਗੈਰੀਸਨ ਐਟੋਂਨੀਆ ਿਕਲ�ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ�ਪਲ ਮਾ�ਟ ਦੇ ਆਕਾਰ

ਨੰੂ ਲਗਭਗ 35 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੱੁਗਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 46 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਈਸਵੀ
26 ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਉਸਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ 30 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਲਗਭਗ 6 ਜ� 4 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਜ� ਪਛਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦੱਖਣੀ ਜਾਰਡਨ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੋਵ� ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।  ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਿਚੰਤਤ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨ�  �ੱਕ ਕੀਤਾ ਿਕ ਨਾਸਰਤ ਤ�
ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ।  ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� �
ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤ� ਉਹ ਚੱੁਪ-ਚਾਪ �ਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਤ� ਹਟ ਿਗਆ।

�ਥੇ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੂਹ �ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆਂ ਦੋ ਿਦਨ �ਥੇ ਿਰਹਾ।  ਇਸ ਗੱਲ ਨ�  ਹੈਰਾਨ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹ� ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਅਕਸਰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲੇ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਲਈ।

ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ �ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਇੱਕ �ਬਦ ਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ।  ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ�  ਉਸ 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਲੱਭ ਿਲਆ।

ਯੂਹੰਨਾ 5 ਪਸਾਹ ਦੇ 50 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਿਤਉਹਾਰ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਲਈ ਯਰੂ�ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ, ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਬੈਥੇਸਡਾ ਦੇ ਪੂਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।  ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤ� ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਰੋੜੀ ਹੋਈ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੰੂ ਨਹ�
ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਪਾਰ ਸੀ,
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ਗੈਲੀਲ ਦੀ �ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਦ� �ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ� ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।

ਜ� ਉਹ ਨ�  ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ।

ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ
ਬੰਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
(ਮੱਤੀ 4:12-13)

ਉਪਰੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛ� ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਰ ਉਸ ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਖੁ�
ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,

ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨ� ੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁ� ਖਬਰੀ �ਤੇ ਪਰਤੀਤ
ਕਰੋ।

(ਮਰਕੁਸ 1:14-15)

ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ �ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ ਅਰ ਉਹ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ਿਗਆ।

(ਲੋਕਾ 4:14)

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮ�ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨ�  �ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।  ਉਹ ਇੰਨ�  ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਝੀਲ �ਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਭਰਾ ਐਡਂਿਰਊ
ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨ�
ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, ਇੱਕ ਅ�ੱੁਧ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ
ਸੱਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਤ� ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰ� ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੈਿਥਊ (ਲੇਵੀ ਨਾਮ) ਨੰੂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਤ� ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਜੌਨ
ਦੋਹ� ਨ�  ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਉਨ� � ਸਫ਼ਰ� ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ।

ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਿਥਊ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾ�ਣ� ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲਾ (ਵੇਖੋ ਿਕੰਗਡਮ
ਲਾਈਫ ਇਨ ਮੈਿਥਊ, renewaljournal.com ਿਵੱਚ ਿਲੰਕ� 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ)। ਲੂਕਾ ਮੈਦਾਨ



ਿਵਚ ਉਪਦੇ� ਿਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮ� ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇ� ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੱੁਖ ਅੰ�� ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ�।  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

�ੁਭਕਾਮਨਾਵ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਲੋਕ� ਦਾ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ� � ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤ�
ਦੂਰ, ਸਦੀਵੀ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨੰਦਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁ�ਮਣ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ� � ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਤਾ�ਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਵ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਸੁਨਿਹਰੀ ਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਿਵਅਰਥ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹ�।
ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ� ਿਵੱਚ ਇਹ �ਬਦ �ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿਦਨ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਿਦਓ,
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਤ� ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਬੁਰਾਈ ਤ� ਬਚਾਓ,
ਿਕ�ਿਕ ਰਾਜ, �ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ.

ਉਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਾਮੀ ਰੂਪ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਬਾਵੂਨ ਦ'ਬਾ�ਮਾਯਾ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
"ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਹਰ ਥ� ਹੈ।"

ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ�ਦੇ
ਹ� ਤ� ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪੱਥਰ �ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵ�ਗ ਹੈ, ਰੇਤ �ਤੇ ਨਹ�।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਤ� ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ �ਚ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਵਜ� ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਵ�ਗ ਿਜਨ� � ਨ�  ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ।



ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਗਏ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਨ�  ਅ�ੱੁਧ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਜਾਜਕ ਬਲੀਆਂ ਚੜ�ਾਉਣਗੇ, ਅੱਠ ਿਦਨ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ
ਸੰੁਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ
ਿਪਆਰ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ।



ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰਾਲਾ
Main Ministry in Galilee

ਮੱੁਖ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇਵਕਾਈ, ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜੌਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ (ਮੱਤੀ 8-14) ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਦੇ ਅੰ�� ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ
ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਲੈਕ�ਨਰੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ।

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ (ਮੱਤੀ 4:12-23) ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇ� (ਮੱਤੀ 5-7)

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
ਲੇਵੀ/ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਾਲ (ਮੱਤੀ 9:9-13)
ਿਮ�ਨ ਉਪਦੇ� (ਮੱਤੀ 9:35-10:42)

ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ
ਸਧਾਰਨ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ (ਮੱਤੀ 11:25-30)
ਿਦ��ਟ�ਤ ਉਪਦੇ� (ਮੱਤੀ 13)

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚ �ਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
5000 ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ, ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ, ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ (ਮੱਤੀ 14-17)
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇ� (ਮੱਤੀ 18:15-35)

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਦਾ: ਅੰਿਤਮ ਪਸਾਹ 'ਤੇ
ਅੰਤਮ ਿਦ��ਟ�ਤ, �ਰਧ�ਜਲੀ, ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ (ਮੱਤੀ 20-24) ਅੰਤਮ ਉਪਦੇ� (ਮੱਤੀ 25)

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦ��ਟ�ਤ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰੇ�ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਮੋੜਦਾ ਿਰਹਾ। l ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�
ਚੰਗੀ ਸਾਮਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨ�  ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਰੀ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹ� ਸੀ) ਦੀ
ਪ��ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਤ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਮ�ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤ� ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਿਤੰਨ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ ਗੁਆਚੀਆਂ

ਭੇਡ�, ਗੁਆਿਚਆ ਿਸੱਕਾ, ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਪੱੁਤਰ (ਉਜਾੜੂ ਪੱੁਤਰ) ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਕ� ਸੁਣਾਈਆਂ? ਲੂਕਾ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ�।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਗੱਦਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਵੇ�ਵਾਵ� ਵੀ �ਾਮਲ
ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਖ�ਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ�  ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।



ਿਯਸੂ ਨ�  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ� ਕਈ ਿਦ��ਟ�ਤ ਜ� ਰੂਪਕ ਦੱਸੇ।  ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਨ�  ਸਖ਼ਤ, ਪੱਥਰੀਲੀ,
ਕੰਡੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ �ਤੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ�  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਠ� ਰ-ਿਦਲ ਲੋਕ�, ਜ� ਖੋਖਲੇ-ਿਦਲ ਲੋਕ�, ਜ� ਦੁਿਨਆਵੀ-ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ�, ਜ� ਖੱੁਲ�ੇ-ਿਦਲ ਲੋਕ�
�ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਬਾਰ� ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ, ਿਬਮਾਰ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅ�ੱੁਧ ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਸ�ਿਪਆ, ਿਜਵ� ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨ�  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਾਇਆ,
ਮੈਿਥਊ 10:2-4 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, '�ੀਵਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ' ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ, ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

�ਥੇ 12 ਚੇਲੇ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, �ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਅੰਿਦ�ਯਾਸ,
ਯਾਕੂਬ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ, ਿਫ਼ਿਲਪੱੁਸ, ਥੋਮਾ, ਮੱਤੀ, ਆਲਫੀਅਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਥੱਡੀਅਸ, �ਮਊਨ,

ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਥਲੋਿਮਊ।

ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।  ਅਸ� ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹ�।  ਮ� ਇੱਕ ਹ�;  ਕੀ
ਤੁਸ�?  ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।  ਅਸ� ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਉਸਦਾ

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਨ�  ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਅਮੀਰ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ� ਸਨ।

ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਜੌਹਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨ�  ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ
ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ

ਿਦਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।

ਅਤੇ ਜ� ਉਹ ਨ�  ਭੀੜ� ਵੇਖੀਆਂ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � �ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਿਕ� ਜੋ ਉਨ� � ਭੇਡ� ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਦਾ
ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵ� ਡੋਲ ਿਫਰਦੇ ਸਨ।

(ਮੱਤੀ 9:36)

ਪਰ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ �ਥ� ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਅਰ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� �
ਸਭਨ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

(ਮੱਤੀ 12:15)



ਅਰ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਿਪੰਡ� ਯਾ ਨਗਰ� ਯਾ ਗਰਾਵ� ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ ਸੀ �ਥੇ ਹੀ ਮ�ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬਜਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਆ
ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੋਹਣਾ ਪਾਉਣ ਅਰ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨ�

ਉਸ ਨੰੂ ਛੋਿਹਆ ਸੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।
(ਮਰਕੁਸ 6:56)

ਅਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ �ਕਤੀ ਉਸ ਤ� ਿਨ�ਕਲ ਕੇ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ
ਸੀ।

(ਲੋਕਾ 6:19)

ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਜੀ�ਦਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸਨ�  ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆਂ ਅਤੇ
ਿਪੰਡ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।  ਉਸ ਨ�  ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ �ਬਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕੀਤੀ।  ਨ� ਨ ਿਵਖੇ ਉਸਨ�  ਇੱਕ
ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਉਭਾਿਰਆ।

ਉਸਨ�  ਝੀਲ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੰੂ ��ਤ ਕੀਤਾ ਜਦ� ਉਸਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੀ ਨ�ਦ ਤ�
ਜਗਾਇਆ। ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਉਸਨ�  ਦੋ ਭੂਤ-ਪ�ੇਤ ਪਾਗਲ� ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।  ਵਾਪਸ ਕਫ਼ਰਨਾਉਮ ਿਵਖੇ
ਉਸਨ�  ਹੋਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੋਸਤ� ਦੁਆਰਾ ਛੱਤ ਤ� ਹੇਠ� ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਭੀੜ ਿਵੱਚ�
ਅੰਦਰ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਨ�  ਪਾਪ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ
ਨੰੂ ਕੁਫ਼ਰ ਿਕਹਾ। ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨ� ੜੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਿਯਸੂ ਨ�
ਮੈਿਥਊ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਰ� ਸਾਲ� ਤ� ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਆਗੂ ਜੈਰੁਸ ਦੀ 12 ਸਾਲ� ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ� ਿਨਕਿਲਆ ਤ� ਦੋ
ਅੰਨ��  ਆਦਮੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਵ�ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੰੂਗੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਏ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸਨ�  ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਨ�  ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ�
ਲਗਾਇਆ।

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਅੰਨ��  ਅਤੇ ਗੰੂਗੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨ�  ਉਸ �ਤੇ
ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ �ਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਦੋ� ਨਾ ਲਾਉਣ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਾਦ



ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁ�ਟ ਜ� ਅ�ੱੁਧ ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਨ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਕਈ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਸਮ� ਕੱਢਣ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਖਸਕ ਜ�ਦਾ
ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕੱਲੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ �ਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨਾਲ ਗੂੜ�ੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਸੀ।

ਜੌਨ ਨ�  ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਸੱਤ �ਕਤੀ�ਾਲੀ ਿਚੰਨ� � ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ �ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ �ਕਤੀ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨ� ਿਚੰਨ� � ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ:
1. ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਵਾਈਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ (2:1-12)
2. ਨ� ਕੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ (4:46-54)
3. ਬੈਥੇਸਡਾ ਿਵਖੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ (5:1-47)
ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ:
4. 5000 ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ (6:1-4)
5. ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ (6:15-21)
6. ਅੰਨ��  ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ (9:1-41) ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ:
7. ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਉਭਾਰ (11:1-57) ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ (2:18-22; 20;21)

ਜੌਹਨ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇਹਨ� ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਚੰਨ�  ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਿਯਸੂ ਨ�
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਜ� ਉਸ ਦੀ ਬ�ਹਮਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੱਲ ਇ�ਾਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਜੌਨ ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ 'ਮ� ਹ�' ਕਥਨ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਉਸਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਈਓਮੀ - ਮ� ਇਕੱਲਾ ਹ�, ਜ� ਮ� ਖੁਦ ਹ�। ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ� ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਦਾਅਵੇ ਹਨ।  ਉਹ ਤਸਵੀਰ� ਜ� ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰੇ�ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. ਮ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ� ... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਮ� ਕਦੇ ਵੀ ਜੌਹਨ 6:35, ਦੂਜੇ
ਪਸਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਭਜਾਵ�ਗਾ)।

2. ਮ� ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹ�।  ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਚੱਲੇਗਾ
ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋ�ਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੌਨ 8:12, ਟੈਬਰਨ� ਕਲਸ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ)।



3. ਮ� ਭੇਡ� ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ/ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹ�... ਮ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ/ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹ�। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵੇ�
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹ ਲੱਭੇਗਾ
ਜੌਨ 10: 7, 9, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ, ਦਸੰਬਰ)।

4. ਮ� ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਹ�।  ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਭੇਡ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੌਨ 10:11, ਸਮਰਪਣ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ, ਦਸੰਬਰ)।

5. ਮ� ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ�।  ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ,
ਉਹ ਿਜ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹ�
ਮਰੇਗਾ।  ਕੀ ਤੁਸ� ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?  ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26, ਅੰਤਮ ਪਸਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੈਥਨੀਆ ਿਵਖੇ)।

6. ਮ� ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ�।  ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਜੌਨ 14: 6,
ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ)।

7. ਮ� ਸੱਚੀ ਵੇਲ ਹ�, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਵੇਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ... ਮ� ਵੇਲ ਹ�, ਤੁਸ� ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੋ।
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ
ਤੁਸ� ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਹੰਨਾ 15: 1, 5, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ)।

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸਨ�  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
"ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਮ� ਹ�" ਜੌਨ 8:58)।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਗੱੁਸਾ ਆਇਆ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ 'ਤੇ
ਸੱੁਟਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਚੱੁਕੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ� � ਤ� ਿਖਸਕ ਿਗਆ।



4 ۔ ਦੂਜੇ ਤ� ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ

Second to Third Passovers

ਗਲੀਲ ਿਵਚ ਅੰਤਮ ਸੇਵਕਾਈ
Final Ministry in Galilee

ਅੰਤਮ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਸੇਵਕਾਈ ਜੌਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੇ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਔਗਸਟਸ ਨ�  ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਤੰਨ ਪੱੁਤਰ� ਿਵੱਚ
ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ।  ਅਰਚਲੇਅਸ ਨ�  ਸਾਮਰੀਆ, ਜੂਡੀਆ ਅਤੇ ਇਡੂਮੀਆ �ਤੇ ਲਗਭਗ ਨ�  ਸਾਲ� ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮਰਾਟ ਔਗਸਟਸ ਨ�  ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਰੋਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ� ਨੰੂ ਨਹ� ਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ੋਿਕਊਰੇਟਰ
ਪ�ਟੀਅਸ ਿਪਲਾਟ ਵੀ �ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸਨ�  26-36 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ �ਤੇ �ਾਸਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ।  ਹੇਰੋਦੇਸ ਐਟਂੀਪਾਸ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਪੇਰੇਆ ਦਾ �ਾਸਕ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ।

ਿਫਿਲਪ, ਜੋਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ �ਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਡੀਆਸ

ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਿਫਰ ਐਟਂੀਪਾਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੌਹਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨ�  ਐਟਂੀਪਾਸ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਝੜਿਕਆ ਿਜਸ ਨ�  ਿਵਰੋਧ ਜ� ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�  ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜੌਨ
ਦਾ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਨਮਿਦਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਡ�ਸ ਨ�  ਐਟਂੀਪਾਸ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਖੁ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ� ਦੇ ਿਨਰਦੇ�� 'ਤੇ ਉਸਨ�  ਜੌਨ ਦਾ
ਿਸਰ ਮੰਿਗਆ। ਐਟਂੀਪਾਸ ਨ�  ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਹੰੁ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤ� ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ �ਤਰ ਿਵਚ ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ
ਇਕੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ 70 ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ
ਿਮ�ਨ 'ਤੇ ਜੋਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਥਾਵ� 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਨ� ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਗਲੀਲ ਤ� ਯਰੂ�ਲਮ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ
ਦੇ �ਤਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਿਬਮਾਰ�
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ 5,000 ਤ� ਵੱਧ ਭੀੜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ�
ਖੁਆਇਆ, ਦੋ ਵਾਰ� ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ�  ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੰੂ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।



ਉਸ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜ� �ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ
ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ �ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ� � ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਿਜਵ� ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਡੱੁਬ ਿਗਆ ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ। ਜਦ� ਉਹ ਇਕੱਠ�  ਿਕ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ
ਤ� ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਨ।  ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, "ਸੱਚਮੱੁਚ ਤੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹ�।"

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  �ਤਰ ਵੱਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਿਵਚ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨ�
ਕਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵ� ਿਕ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਮ�ਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਿਫਰ
ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸਨ�  ਚਮਤਕਾਰੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ 4,000 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਤ� ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਸ
ਕਸਬੇ ਡੇਕਾਪੋਿਲਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਪਦੇ� ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਭੀੜ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ
ਿਵਜੇਤਾ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਰੋਮੀ �ਾਸਨ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ
(ਯੂਹੰਨਾ 6:15; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6)।  ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਸੀ।

ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮ, ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ� �ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ� ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੱੁਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਨ�  ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ�, �ਕਤੀ�ਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖੀ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਿਦਲ� ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
Jesus prophesied his death three times

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹ� ਸਮਝੇ।
ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ:
ਪਿਹਲ�, ਕੈਸਰੀਆ ਿਫਿਲਪੀ ਿਵਖੇ (ਮੱਤੀ 16:21-28; ਮਰਕੁਸ 8:31-38; ਲੂਕਾ 9:21-27)।  ਦੂਜਾ, ਗਲੀਲ
ਿਵੱਚ (ਮੱਤੀ 17:22-23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂਕਾ 9:43-45)।
ਤੀਜਾ, ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਨ� ੜੇ (ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ 18:31-34)।

(1) ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਲੀਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੀੜ ਤ� ਦੂਰ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ �ਤਰ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਲੈ
ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਕੈਸਰੀਆ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਿਵਖੇ, ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ ਵੱਲ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ। ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਪ�ਿਸੱਧ
ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਏਲੀਯਾਹ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੰੂ



ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤ� ਪੀਟਰ, ਉਨ� � ਦੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਗੂ ਨ�  ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ, ਮਸੀਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�
ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਰੂ�ਲਮ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਟਰ ਨ�  ਇਸ ਿਵਚਾਰ �ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਤੱਖੀ
ਿਝੜਕ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਛੇ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਚੜ� ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ
ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਿਗਆ।  ਉਸ ਨ�  ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਨ� ੜੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੋਵ� ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।  ਮੂਸਾ ਨ�  ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਬੋ ਦੇ ਪਹਾੜ� ਤ� ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ� ਦੇਿਖਆ, ਜਦ� ਉਸਨ�  ਚਾਲੀ ਸਾਲ� ਤੱਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਯਹੋ�ੁਆ ਨੰੂ ਸ�ਪੀ, ਿਜਸ ਨ�
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ� ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਸਨ�  ਉਸਦੀ ਲਾ� ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਮੂਸਾ, ਰੂਪ�ਤਰਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਹਾੜ �ਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ,
ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਏਲੀਯਾਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਥ
ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਲੀ�ਾ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਫਰ ਿਚੰਨ� � ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ �ਕਤੀ�ਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਲੀਯਾਹ �ਥੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਮੌਤ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਿਮ�ਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨ�  ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਤ� ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ, ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ

ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਮ� ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ�;  ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣੋ. (ਮੱਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁਸ 9:2-8 ਦੇਖੋ; ਲੂਕਾ 9:28-36; 2
ਪਤਰਸ 1:16-18)।



ਪਿਰਵਰਤਨ, ਇੰਜੀਲ� ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ, ਯਰੂ�ਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ।  (ਮੱਤੀ 16:21; cf. ਮਰਕੁਸ 8:31-32;
ਲੂਕਾ 9:21-22)

(2) ਰੂਪ�ਤਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜ�ਦੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ। “ਉਹ �ਥ� ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਮਨੱੁਖ�
ਦੇ ਹੱਥ� ਸ�ਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।  ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ�
ਬਾਅਦ ਜੀ �ਠ� ਗਾ।’ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ। (ਮਰਕੁਸ
9:30-32)

ਮੈਿਥਊ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਲੂਕਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ,
ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਨ� � ਤ� ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਮੱਤੀ 17:22-23; ਲੂਕਾ 9:43-45)

(3) ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਦ� ਉਹ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ �ਥੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ� ਉਸਨ�  ਬਾਰ� ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ, ਅਸ� ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਪ�ਧਾਨ ਜਾਜਕ� ਅਤੇ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। , ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਏ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ

ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'  (ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ
18:31-34)

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ,
ਸਗ� ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਸਰਲੇਖ ਵੀ ਸੀ।  �ਥੇ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨੰੂ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆ ਿਵਚ ਮੰਤਰਾਲੇ
Later Ministry in Judea

ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ 70 ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ, ਿਬਮਾਰ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅ�ੱੁਧ ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤ� ਅੱਗੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ �ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਜਵ�
ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।



ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਭੀੜ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਵਧਦਾ ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਿਤਉਹਾਰ� ਿਵੱਚ ਿ�ਰਕਤ
ਕੀਤੀ, ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ।

(1) ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਸੱਤ ਿਦਨ� ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਜ� ਬੂਥ� ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ (ਸੁਕੋਟ)
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਜ�ਨ ਮਨਾ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਤ� ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਤ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�
ਆਪਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ� ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਤ� ਦੂਰ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ।  ਉਸ ਸਮ� ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵ�ਵਾਸ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ।
ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਦੋ ਨ�  ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਡ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ।

ਿਯਸੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ�ਸੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਦਾਅਵਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਨ�  ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ
ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਉਸਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਜਾਜਕ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ �ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦਾ ਡੋਲ� ਿਦੰਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ� ਪਾਣੀ ਡੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ) ਿਯਸੂ ਨ�  ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਦਓ।
ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰ� ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, "ਉਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਨ�
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।  ਹੈਕਲ ਦੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਤ� ਿਬਨ� ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਆਏ ਿਕ ਉਸ ਵ�ਗ ਕੋਈ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ। ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨ�  ਪਿਹਰੇਦਾਰ� �ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।  ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ
ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ �ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤ� ਨਹ� ਆਵੇਗਾ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇ� ਿਦੱਤਾ ਤ� ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨ� ਮ
ਦੇ ਉਪਦੇ�ਕ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਲਆਏ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿਯਸੂ ਨ�
ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨ�
ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਸੱੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਥਨ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੱਚ ਦੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਨਹ� ਸੱੁਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।  ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ. ਮ� ਹੈਰਾਨ ਹ� ਿਕ
ਉਸਨ�  ਕੀ ਿਲਿਖਆ! ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ �ਾਸਤਰ ਿਲਖੇ ਹਨ।



ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਸੱੁਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਤ� �ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ �ਾਇਦ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ
ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਿਪਆਰ ਿਦਖਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ
ਦੋ�ੀ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਨ�  ਲਗਾਤਾਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇੱਕ ਿਭਖਾਰੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਤ� ਅੰਨ� ਾ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ, ਿਚੱਕੜ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਤੇ ਮਿਲਆ। ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਧੋਣ ਲਈ ਿਸਲੋਆਮ ਦੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। ਇਹ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱੁਸੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ�
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ।  ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ

ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

(2) ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ (ਹੁਣ ਹਨੁਕਾਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਨ�  165 ਈਸਾ
ਪੂਰਵ ਿਵੱਚ ਸੈਿਲਊਸੀਡ-ਯੂਨਾਨੀਆਂ �ਤੇ ਮੈਕੇਬੀਨ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਜ�ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਦ� ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਠ
ਿਦਨ� ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਜ�ਨ� ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਪਲਾਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੇਨ� ਰਾਹ �ਤੇ ਅੱਠ ਦੀਵੇ
(ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ) ਜਗਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੈ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਿਕ ਕੀ
ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਸੀਹਾ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਜੋ
ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਨ�  ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ
ਵਜ� ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋ� ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ
ਚੱੁਕੇ।  ਉਹ ਉਨ� � ਤ� ਿਖਸਕ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ
ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ
ਸੁਨ� ਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਬੈਥਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ�
ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਉਭਾਿਰਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵ�ਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਨ�  ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਨ� ਤਾਵ�
ਨੰੂ ਗੱੁਸੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਦ� ਤ�, ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।  ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕਾਇਫ਼ਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾ� ਹੋਣ ਨਾਲ� ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨ�  ਸਾਮਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ
ਦਸ ਕੋੜ�ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਅਤੇ
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।  ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ, ਿਯਸੂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।



ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ�  ਅੰਨ��  ਬਰਿਤਮਈਅਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ�
ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੱਕੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ।  ਜਦ� ਉਹ ਯਰੂ�ਲਮ ਵੱਲ
ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਤ� ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ।  ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜ� ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਹ� ਤੁਰੰਤ ਆਵੇਗਾ।  ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਵ� ਉਨ� � ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਹ�।

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣ �ਤੇ ਬੈਥਨੀਆ
ਪਹੰੁਚੇ, ਤ� ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣ� ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ �ਥੇ ਠਿਹਰਦੇ ਸਨ।
ਉਤਸੁਕ, ਿਪਆਰੀ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। �ਥ� ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ

ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਿਲਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੈਥਨੀਆ ਵਾਪਸ
ਆ�ਦਾ ਸੀ।

ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਦੰਗੇ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਮ�ਹੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਨ� � ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ
ਸ�ਪਣਾ ਚੁਿਣਆ।



5 ۔ ਪਸਾਹ ਤ� ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ

Passover to Pentecost

ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ� ਪੈ�ਨ ਵੀਕ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪ�ਵੇ�, ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਨ� ਤਾਵ� ਨਾਲ
ਬਿਹਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ, ਬੈਥਨੀ ਿਵਖੇ ਭੋਜਨ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਗਥਸਮੇਨ�  ਿਵੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ,
ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਨ� ਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇ�, ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣਾ,
ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸ� ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�।

ਮ� renewaljournal.com 'ਤੇ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਕ�ਸੀਫਾਈਡ ਐਡਂ ਰਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਬਾਈਬਲੀ ਵਰਣਨ ਿਦੰਦਾ ਹ�।

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ �ਾਸਤਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀ
ਿਵਦਵਾਨ ਇਸਨੰੂ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਦ�
ਤੱਕ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜ�ਨ �ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ
�ਿਹਰ ਅਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਾਟਕੀ ਹਫ਼ਤਾ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ

ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਖੱੁਲ�ੇਆਮ ਿਵਵਾਦ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਆ। ਉਨ� � ਨ�  ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਤੇਿਜਤ ਭੀੜ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, "ਹੋਸਨਾ," ਭਾਵ, "ਪ�ਭੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਓ।"  ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਜੋ
ਉਨ� � ਨੰੂ ਰੋਮ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੰਿਦਰ ਦੇ �ਤਰੀ ਪਾਸੇ ਐਟੋਂਨੀਆ ਿਕਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਰੋਮਨ ਗੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅ��ਤੀ ਜ� ਿਵਦਰੋਹ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਿਤਉਹਾਰ� ਦੇ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਰਹੀ।

ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨ� ਨ�  ਿਬਰਛ� ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ
ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆਂ।

ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੱੁਤ� ਨੰੂ ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪ�ਭੁ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸੰਨਾ!

ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਤ� ਸਾਰਾ �ਿਹਰ ਏਹ ਆਖ ਦੇ ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤ� ਲੋਕ� ਨ�  ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ।

(ਮੱਤੀ 21:8-11; ਦੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 11:1-10; ਲੂਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)



ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ �ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ� ਤ�, ਿਕਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਸਨ�  ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9:9 (ਮੱਤੀ 21:5) ਦੀ ਇੱਕ ਮ�ਹੂਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ:

ਹੇ ਸੀਯੋਨ੦ ਖੁ�ੀ ਮਨਾ੦ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ੦ ਖੁ�ੀ ਚ ਲਲਕਾਰੋ੦ ਵੇਖੋ੦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤ�ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ੦ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪਾਤ�ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਪਂੁਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ ਜਦ� ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ:

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ�  �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਅਤੇ ਅੜਬ ਪੀਹੜੀ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹ�ਗਾ ਅਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹ�ਗਾ ? ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ� ਨੰੂ ਐਥੇ ਿਲਆ।

ਉਹ ਅਜੇ ਆ�ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਰੋਿੜਆ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸ ਿਭ��ਟ
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤਾ।

ਅਰ ਸਭ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜ� ਸਭ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮ� ਤ� ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ
ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤ� ਓਨ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,

ਇਨ� � ਗੱਲ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ� ਨਾਲ ਸੁਣ ਛੱਡੋ ਿਕ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਹੱਥ� ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣ ਨੰੂ ਹੈ।
(ਲੋਕਾ 9:41-44)

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ।  ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ 70 ਿਵੱਚ, ਰੋਮਨ ਫ਼ੌਜ� ਨ�  �ਿਹਰ
ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ
ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤ� ਹੈਕਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ
ਬਲੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਵਸਫੋਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ
ਉਤ�ਾਿਹਤ ਭੀੜ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਪਦੇ� ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਅੰਨ��  ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਦਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਿਮਕ ਲੜੀ
ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਰੋਮ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਪੱੁਛਣਾ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਮੱੁਲ� ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨ�  ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ�ਕੜੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�
ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ।



ਸਦੂਕੀਆਂ ਨ�  ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ, ਦੂਤ� ਅਤੇ ਭੂਤ� ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ
ਪੂਰਵਜ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਉਲਝਾਇਆ, ਉਨ� � ਦੇ ਿਵ�ਵਾਸ� ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ� � ਦੇ
�ਾਸਤਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕੇ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਬਲਡਰ� ਦੁਆਰਾ

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੱਥਰ ਕੈਪਸਟੋਨ ਜ� ਕੋਨਸਟੋਨ ਬਣ ਿਗਆ, ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਥਰ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ� ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਇਕਲੌਤੇ
ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨ�  ਉਨ� � ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।  ਮਾਲਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਨ�
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਉਨ� � 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਉਦੇ� ਸੀ.

ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਥਨੀਆ ਗਏ ਅਤੇ �ਥੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ
ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।  ਉਨ� � ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਵੀ �ਾਮਲ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਨ�  ਉਸ �ਤੇ ਬਹੁਤ
ਮਿਹੰਗਾ ਸੁਗੰਿਧਤ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ।  ਕੁਝ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਉਸਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�
ਉਸਦੇ �ਾਨਦਾਰ ਿਪਆਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ) ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਮਿਹਕ ਕਈ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਕਮ� ਦੀ ਖੁ�ੀ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਨ�  ਭੀੜ ਤ� ਦੂਰ, ਚੱੁਪ-ਚਾਪ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ। �ਾਸਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਦੰਗੇ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ
ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਦ� ਹੈ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦ�
ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਅਗਲੇ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ
ਤੱਕ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾ� ਨ� ੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ, ਤ�ੱਦਦ ਅਤੇ ਫ�ਸੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨ�  ਜੋ� ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦ� ਮ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਲੱਖ� ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ� ਦੇ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈ�ਟ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ 'ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੂਜੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹਨ।



ਚੰਗਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਅਤੇ ਲੋੜ� ਤ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹ�।  ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਅਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਿਣਆ। ਉਸ ਨ�
ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਲਈ. ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਦੋ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥ� ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ।

ਿਫਰ ਉਹ ਮੌਤ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਿਦ�ੜ� ਸਨ।  ਉਸਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਦਰੋਹ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਰੋਮੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਮਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੰੂ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।  ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਦ� ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਮਰਨਾ ਚੁਿਣਆ ਜਦ�
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਸਕਲ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�। ਉਹ ਖੁਦ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਸਾਹ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਸੇ ਯਹੂਦੀ ਿਦਨ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਦ� ਉਹ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਉਸਨ�  ਪਸਾਹ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਅਗਲੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ
ਦੇ ਿਨਰਦੋ� ਲੇਲੇ ਵਜ� ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।

ਉਸਨ�  ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਨਵ� ਅਰਥ ਿਦੱਤਾ।  ਅਸ� ਇਸਨੰੂ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�। ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੋਟੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਸਨ�  ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ �ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸ�
ਹੁਣ ਕਿਮਊਨੀਅਨ ਜ� ਯੂਕੇਿਰਸਟ (ਥ�ਕਸਿਗਿਵੰਗ) ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ �ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਬਿਹਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਸਭ
ਤ� ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ�� ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ� , ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਪੈਰ
ਪੰੂਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਚੱੁਪ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ।  ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ� �



ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਟਰ ਨ�  ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਨ�  �ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇ�ਾ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।

ਉਹ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।  ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸਤਤ ਦੇ
ਿਹਲੇਲ ਜ਼ਬੂਰ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ, ਜ਼ਬੂਰ 115-118 ਦੇ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। �ਾਇਦ ਉਨ� � ਨ�  ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਗੀਤ, ਜ਼ਬੂਰ 115 ਗਾਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ! ਉਹ ਓਹਨ� ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨ� ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ! ਉਹ ਓਹਨ� ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨ� ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤ� ਡਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ! ਉਹ ਓਹਨ� ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨ� ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ!
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤ� ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ!
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ� ਨੰੂ ਵੀ!

ਤੁਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ� ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾ� ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾ� ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਕਾ� ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਮਾਤ� ਦੇ ਵੰਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਨਾ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਖਮੋ�ੀ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ�ਗੇ, ਹੁਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ। ਹਲਲੂਯਾਹ!।

(ਜ਼ਬੂਰ 115:9-18)

ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਨ�  ਯਹੂਦਾ ਨੰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ� � ਦੇ ਭੋਜਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ, �ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਢਲਾਣ� 'ਤੇ ਗੈਥਸਮੇਨ�  ਦੇ ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਗਰੋਵ ਤੱਕ ਿਕਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਆ।

�ਥੇ ਗੈਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਜ� ਗਰੋਵ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੱੁਖ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਕੇ
ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਸ� ਗਏ।  ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ� ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਹਾ, "ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹ�, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।"  ਥੋੜ�ੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦ� ਪਤਰਸ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਉਹ
ਿਪਆਲਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ ਗੈਥਸਮੇਨ�  ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੰੂ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੌਤ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ
ਵਜ� ਦੇਖਦੇ ਹਨ।  ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:



ਉਹ ਨ�  ਉਨ� � ਿਦਨ� ਜਦ� ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹ� ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵ� ਪੱੁਤ� ਸੀ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨ�  ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਉਨ� � ਤ� ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ।

ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਧ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨ� ਸਭਨ� ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।

ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ� ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ ਿਗਆ।

(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:7-10)

ਯਹੂਦਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੀ �ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰੂ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਪੀਟਰ ਨ�
ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਲਚਸ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਿਟਆ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪੀਟਰ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਦੁ�ਮਣ� ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ�

The Trials

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਤੰਨ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਸਵਲ ਅਜ਼ਮਾਇ�� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕੱੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਨ�ਜੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ �ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸਨੰੂ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ, ਉਹ ਿਜੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵ�ਗ ਆਪਣੀ ਫ�ਸੀ ਤੱਕ ਕ�ਾਸਬੀਮ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਇਹ
ਸੰਖੇਪ ਉਹਨ� ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਅੰ�ਕ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਦੇਰ-ਰਾਤ ਤ� ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ �ਾਮਲ ਹੈ। 70 ਪਾਦਰੀਆਂ
ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨ�  ਰੋਮ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ।  ਅੰਨਾਸ, ਇੱਕ
ਸਾਬਕਾ ਪ�ਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਕੈਫਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ, ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਸਦੂਕੀ ਪੁਜਾਰੀ
ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਰੋਮਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

(1) ਅੰਨਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ

ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਦੇਰ ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਬੰਨ�  ਿਦੱਤਾ।  ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਅੰਨਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਿਜਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਤ� ਉਸਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਅੰਨਾਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਖੱੁਲ� ਕੇ ਅਤੇ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਅੰਨਾਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ।  ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ� , ਇਸ ਜਵਾਬ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਤ� ਿਝੜਿਕਆ ਿਜਸ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ, ਦੁ�ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ
�ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।  ਅੰਨਾਸ ਨ�  ਿਫਰ ਬੰਨ��  ਹੋਏ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ (ਯੂਹੰਨਾ 18:12-14, 19-24)।

(2) ਕਾਇਫ਼ਾ, ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ



ਉਸ ਮੁਢਲੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਤ� ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ

ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਫਾ, ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਉਹ ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ ਅਜ਼ਮਾਇ�� ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਇੱਕ, ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ (ਸੰਭਵ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਿਜਸਨ�  ਮਹਾਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ) ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ
ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਨ�  ਪੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੀਟਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਤ� ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੇਿਕਆ।  ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸਨੰੂ �ਥੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਜੌਨ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
18:10-11, 14;  ਲੂਕਾ 22:49-62)।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ

ਿਕ ਿਕਵ� ਲੇਸਸ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੱੁਕੜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬ�ਗ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੀਟਰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਲੇਸਸ ਤ�
ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੱੁਕੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬ�ਗ 'ਤੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੱੁਟ-ਫੱੁਟ ਕੇ ਰੋਇਆ (ਲੂਕਾ
22:61-62)।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱੁਖ ਜਾਜਕ�, ਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਚੱੁਪ
ਿਰਹਾ ਿਕ�ਿਕ ਗਵਾਹ� ਨ�  ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸਿਹਮਤ ਸੀ।
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕਾਇਫ਼ਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ

ਿਬਆਨ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨ�  ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ

ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ।  ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ।  ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ 'ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ�
'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ�  ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਫਰ ਪਿਹਰੇਦਾਰ� ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਕੱੁਿਟਆ (ਮਰਕੁਸ 14:53-65)।

ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਦੋ ਕੋਿੜਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ�� ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ:

ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ� ਪਰੇ ਇਕ ਦੋ�ੀ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਰੋਮੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਯਹੂਦੀ ਟ�ਪਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕੱੁਿਟਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਰੋਮੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।  ਰੋਮੀ

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ “ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ” ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਕੱੁਟਣ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੰੂ
ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ ਿਗਆ, ਅੱਖ� 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ� ੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ �ਾਹੀ ਰਾਜਦੰਡ

ਵਜ� ਵਰਤੀ ਗਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ (ਮੱਤੀ 27:27-31, ਯੂਹੰਨਾ 19:1-3)।
ਯਹੂਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ �ੁਰੂਆਤੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਥਾਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ, ਐਮ.ਡੀ., ਯਹੂਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਦੇ
ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੱੁਟਣ ਲੱਗੇ।”  (ਲੂਕਾ 22:63). ਲੂਕਾ "ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੱੁਟੋ"
ਵਾਕੰ� ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕ�ਆ ਡੇਰ�ਟੇਸ (δέροντες) ਵਰਤਦਾ ਹੈ।  ਇਸ �ਬਦ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਚਮੜੀ,

ਡਰਮਾ (δέρμα) ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ "ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਭੜਕਾਉਣਾ" ਦਾ ਮੱੁਖ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  "ਹਰਾਉਣ
ਲਈ" ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ �ਬਦ ਕੱੁਟਣ ਜ� ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ



ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਕੱੁਟਣ ਅਤੇ ਕੱੁਟਣ ਦੀ ਇੱਕ �ਚੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਲੂਕਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱੁਟਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਿਕ�ਿਕ ਮਹਾਸਭਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੰੁਦਾ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ,
ਇਸ ਤਰ�� ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟ�ਪਲ ਗਾਰਡ ਵੱਲ� ਉਸ ਦੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੀ।  ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੰੂਨ
ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਚਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀ (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:3)। ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤ� ਨੰੂ

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਮੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।  ਰੋਮਨ ਿਸਪਾਹੀ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ�ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱੁਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ
ਸਨ, ਿਸਰਫ ਇਹ �ਰਤ ਸੀ ਿਕ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਰਆ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਹਲੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਕੈਫਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪ�ਟੀਅਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਰੋਮੀ

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।

[ਬਰਗਰੋਨ, ਜੋਸਫ਼ ਡਬਲਯੂ.. ਜੀਸਸ ਦੀ ਸਲੀਬ: ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸ�ਟ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਪਬਿਲਿ�ੰਗ ਹਾਊਸ। ਅਿਧਆਇ 6: ਿਯਸੂ ਦੀ ਫ�ਸੀ।]

(3) ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੱੁਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨ�  ਬਜ਼ਰੁਗ�, ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ 70-ਮ�ਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ
ਦਾ ਇੱਕ ਅੰ�ਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਉਹ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਦੇ �ਬਦ� ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ।  ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਨ�
ਉਸਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।  ਅਿਰਮਾਥੀਆ ਤ� ਜੋਸਫ਼ ਉਹਨ� ਕੁਝ ਕ�ਸਲ ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਸਨ।

ਪਿਹਲ�, ਇੱਕ ਗਰਮ ਮਹਾਸਭਾ ਬਿਹਸ ਿਵੱਚ, ਕਾਇਫਾ ਨ�  ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਰੋਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ
ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ �ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਿਬਹਤਰ
ਹੈ (ਲੂਕਾ 22:63-71; 23:1, 50-51)

(4) ਿਪਲਾਤੁਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸਭਾ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਬੰਿਨ� ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 15:1)।

ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਯਹੂਦਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚ�ਦੀ ਦੇ 30 ਿਸੱਕੇ ਵਾਪਸ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਜਾਜਕ� ਨ�
ਉਸਨੰੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਿਲਆ
(ਮੱਤੀ 27:1-10)।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਭਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।  ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ �ਤੇ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਨ, ਲੋਕ� ਨੰੂ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ, ਰਾਜਾ ਘੋਿ�ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ� ਲਾਇਆ।  ਿਪਲਾਤੁਸ



ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ
ਕੀਤੀ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਤ� ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਜਾਜਕ� ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਗਲੀਲ ਤ� �ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਉਪਦੇ� ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 23:1-5)। ਗਲੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨ�
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਗਲੀਲ ਦੇ �ਾਸਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਿਨਰਣੇ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ।

(5) ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਐਟਂੀਪਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਹੇਰੋਡੀਸ ਐਟਂੀਪਾਸ, ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।  ਹੇਰੋਦੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ�
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।  ਉਸਨ�
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਕੁਝ ਨਹ� ਿਕਹਾ।  ਮੱੁਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਨ�  ਉਸ �ਤੇ
ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।  ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ �ਾਨਦਾਰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।  ਉਸ ਿਦਨ ਹੇਰੋਦੀਸ ਅਤੇ
ਿਪਲਾਤੁਸ, ਜੋ ਦੁ�ਮਣ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ (ਲੂਕਾ 23:6-12)।

ਪਿਹਲ� ਹੀਰੋਡੀਜ਼ ਨ�  ਜੌਹਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦਾ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ
(ਲੂਕਾ 13:31-33) ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ, ਿਯਸੂ,
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਯਰੂ�ਲਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੇਰੋਡੀਜ਼ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੇ� ਆਇਆ।  ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੋ� ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਨਰਾ�,
ਗੱੁਸੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨ� , ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.

(6) ਿਪਲਾਤੁਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇ�

ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਰਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਟੜ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਿਕਲ�ੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋਏ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਉਨ� � ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ
ਸਨ। ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਤ� ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਦੇ� ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਿਕ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ।



ਿਫਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਉਸਨ�  ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੰੂ
ਿਰਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ।  ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਬਰੱਬਾਸ ਨ� ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੈਦੀ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਿ�ਕਾਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ।  ਮੱੁਖ ਜਾਜਕ� ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨ�  ਭੀੜ ਨੰੂ ਬਰੱਬਾਸ ਲਈ ਰੌਲਾ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।  ਇੱਕ ਦੰਗਾ �ੁਰੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ,
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ
ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਏ (ਮੱਤੀ 27:15-26)।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਮੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਜ� ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਤ� ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਲੀਬ ਦੇਣ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੀੜਤ� ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਅਿਭਆਸ ਸੀ। ਿਫਲਮ ਿਦ ਪੈ�ਨ ਗ�ਾਿਫਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਨੰੂ
ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਿਚੱਤਰਣ ਪੀੜਤ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਪੈਰ� ਤੱਕ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਭਆਨਕਤਾ ਨੰੂ ਨਹ�
ਦਰਸਾ�ਦਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੂਿਰਨ ਦੇ ਕਫਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ  ਮੋਢੇ ਤ� ਪੈਰ� ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ.

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਕੋਿੜਆਂ (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:3) ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਮਨ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰਨ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਫਲੈਗੈਲਮ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ
ਸੀਸੇ ਜ� ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।  ਉਨ� � ਨ�  ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਿਯਸੂ ਦੇ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਾ ਬੇਰਿਹਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜ� ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਹੈ�ਡਕੁਆਰਟਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 480 ਿਸਪਾਹੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ,
ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ �ਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ 'ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।  ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ �ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਗਏ (ਮੱਤੀ 27:27-31)।

(7) ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਜ਼ਮਾਇ�

ਤੇਜ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇ�� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮ� ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਮ, ਸਦੀਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ
�ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�. ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ �ੱੁਧ, ਸੰਪੂਰਨ ਭੇਟ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜ� ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤਾ।  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: “ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਉਸ
ਨੰੂ ਪਾਪ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਣ
ਸਕੀਏ।

(2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:21)



ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੀਤ ਨ�  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

ਪਰ ਉਸਨ�  ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ� ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਿਲਆ। ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਬਰਦਾ�ਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਅਸ� ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਉਸਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ

ਅਮਲ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸ� ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ

ਕਰਜ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਸ� ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸ�। ਸਾਨੰੂ ਅਰੋਗਤਾ ਿਮਲੀ (ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੀ) ਤ� ਉਸਦੇ ਦੱੁਖ ਕਾਰਣ।

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡ� ਵ�ਗ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਉਦ� ਕੀਤਾ
ਜਦ� ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਂਮੇ ਲੈ ਿਲਆ।

(ਯਸਈਆਹ 53:4-6)

ਫ਼ੇਰ ਮ� ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮ� ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ�, ਜੀਿਵਤ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।  ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਗਣਤੀ 10,000 ਗੁਣਾ 10,000 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਹਜ਼ਾਰ� ਸੀ

ਤ� ਮ� ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਓਹਨ� ਜੰਤੂਆਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੂਤ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਓਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਖ� ਅਤੇ ਕਰੋੜ� ਸੀ।

(ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ 5:11)

ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion

ਰੋਮੀਆਂ ਨ�  ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।  ਉਨ� � ਨ�  ਹਜ਼ਾਰ� ਿਵਦਰੋਹੀ ਗੁਲਾਮ� ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵ� ਿਕ 70 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਪਾਰਟਾਕਸ ਿਵਦਰੋਹ ਿਵੱਚ 6,000 ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 70 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਿਵਦਰੋਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 500 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਰੋਮਨ ਨ�  ਛੇ
ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਮਰਾਟ ਕ�ਸਟ�ਟੀਨ ਨ�  313 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ
ਨੰੂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਜੇਤੂ ਰੋਮੀਆਂ ਨ�  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਪੀੜਤ� ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਲੀਬ� 'ਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕ�ਟ ਅਤੇ
ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ� � ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਹ ਤੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਦਰਦ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ।  ਇਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ �ਬਦ excruciate (ex-crux -
out of the cross) ਅਤੇ ਗ�ੀਕ �ਬਦ ਐਗੋਨ (ਸੰਘਰ� ਜ� ਮੁਕਾਬਲਾ) ਤ� ਪੀੜਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਰੋਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਇਆ ਿਗਆ। ਪਿਹਲ� ਮਜ਼ਬੂਤ   ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਉਸਨੰੂ ਿਭਆਨਕ ਦਰਦ,



ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੀੜਤ�
ਵ�ਗ ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਸਕੇ।  ਉਸ ਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਿਦਨ ਿਤੰਨ ਪੀੜਤ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਕਰਾਸਬੀਮ (ਪੈਿਟਬੂਲਮ) ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਫ�ਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਲਆ। ਿਯਸੂ
ਉਦ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  �ਮਊਨ ਜੋ ਿਕ ਕ�ੇਨ ਦੇ ਦੇ� ਤ� ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। �ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਸਲੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਸਬੀਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਿਭਆਨਕ ਬਣਤਰ ਦੋਵ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਆਮ ਟਾਊ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੀ। ਪੀੜਤ� ਨੰੂ
ਕਰਾਸਬੀਮ 'ਤੇ ਮੇਖ� ਨਾਲ ਬੰਿਨ� ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਜ� ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ� � ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ 'ਤੇ ਿਕੱਲੇ ਜੜੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਪੈਰ� ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਪਰ ਰੋਮਨ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਇਸਨੰੂ ਨਹ� ਜੋਿੜਆ।  ਇਕ ਹੋਰ ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ
ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਢ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਇਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਲੀਬ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ
ਿਦਨ ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ� ਨੰੂ ਿਵਚਕਾਰ� ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। ਰੋਮਨ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਸਬੇ ਜ�
ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮੱੁਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਉਨ� � ਨ�
ਦਰਖਤ� ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪੀੜਤ� ਨ�  ਕਰਾਸਬੀਮ ਨੰੂ ਿਭਆਨਕ ਫ�ਸੀ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਾਸਬਾਰ 'ਤੇ ਿਕੱਲ� ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ, ਰੱੁਖ ਦੇ ਤਣੇ, ਜ� ਇੱਕ ਸੂਲੀ
'ਤੇ ਲਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ।  ਪੀਟਰ ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ
ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਿਲਆ ਸੀ। ਓਲਡ ਿਸਟੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ� ਅਤੇ ਕਬਰ� ਹਨ।

ਦਰ�ਕ� ਨ�  ਕ�ਦਰੀ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਤਾਅਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਜਸ ਦੇ �ਪਰ ਅਰਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਘੋ�ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨ�  ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ� ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਟਊਿਨਕ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਿਡਆ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵ�ਗ
ਬੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।  ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵਜ� ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੰੂ ਨ�  ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤ� ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹਨ� ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਪ�ਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ� ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਗ ਪਾਸਕਲ ਲੇਲੇ ਨੰੂ
ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।



ਚ�ਮਦੀਦ� ਨ�  ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਤਮਾ�ਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ।  ਜੌਨ, ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ. ਉਹ �ਥੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਔਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮ� ਮਿਰਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਮੀ, ਜੌਨ ਦੀ ਮ� ਵਜ�
ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ), ਕਲੋਪਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਮੈਗਡੇਲੀਨੀ �ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਉਨ� � ਿਬਆਨ� ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕ�ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਛੇ ਦੁਖਦਾਈ
ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 22:1 ਅਤੇ 31:5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ �ਾਮਲ ਹੈ।

1. ਿਪਤਾ ਜੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਹੇ ਿਪਤਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਹ�
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ" (ਲੂਕਾ 23:34)। ਉਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

2. ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ�, ਅੱਜ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਿਯਸੂ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਓ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।"  ਿਯਸੂ ਨ�
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, "ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹ�, ਅੱਜ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ" (ਲੂਕਾ 23:43)।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋ�ੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ।
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਿਕਰਪਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�
ਮਰਦੇ ਸਮ� ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੁਆਰਾ।

3. ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖੋ;  ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਮ� ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨ�
ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਅਰਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, "ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਮ� ਹੈ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27)  ).  ਉਹ ਚੇਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ।

4. ਮੇਰੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ, ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਕ� ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?

ਦੁਪਿਹਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਨ� ਰੇ ਨ�  ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਪਸਾਹ
ਦੇ ਲੇਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨ�  �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ:
"ਏਲੀ, ਏਲੀ, ਲੇਮਾ ਸਬਕਥਨੀ?"  -"ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਕ� ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?"  ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਅੱਗੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: "ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ�ਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੱੁਲ� ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰ
ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਨ�  ਯਹੋਵਾਹ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇ' ...
ਉਨ� � ਨ�  ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੰਨ�  ਿਦੱਤੇ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ...ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ



ਿਵੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।"  ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  (ਮੱਤੀ 27:45-49; ਮਰਕੁਸ 15:34; ਜ਼ਬੂਰ 22:1, 7-8, 16-18)

5. ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਸ ਲਗੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਹ ਿਲਆ, "ਮ� ਿਪਆਸਾ ਹ�" (ਯੂਹੰਨਾ 19:28)।  ਨ� ੜੇ ਹੀ
ਖੱਟੀ ਵਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੀ ਤ� ਿਕਸੇ ਨ�  ਜ਼ਫ਼ੂ ਦੀ ਟਿਹਣੀ �ਤੇ ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸਪੰਜ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਯੂਹੰਨਾ 19:28-29;  ਜ਼ਬੂਰ 22:15; 69:3,21)।  ਇਹ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ
ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨ�  ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ �ਤੇ ਲਹੂ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਫ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਸੀ।

6. ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ ਮੈਅ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।"  ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ."  ਯੂਹੰਨਾ 19:30)

7. ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮ� ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਸ�ਪਦਾ ਹ�।

ਿਯਸੂ ਨ�  �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ, "ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮ� ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਸ�ਪਦਾ ਹ�" (ਲੂਕਾ
23:46; ਜ਼ਬੂਰ 31:5, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਨਗਰਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨ�  ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕ�ਦਰੀ ਪੀੜਤ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਸਲੀਬ ਤ� ਉਨ� � �ਬਦ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।



1 ਿਪਤਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਲੂਕਾ 23:34)
2 ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ�, ਅੱਜ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵ�ਗੇ। (ਲੂਕਾ 23:43)
3 ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖ;  ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਵੇਖੋ।  (ਯੂਹੰਨਾ 19:26-27)
4 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ, ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਕ� ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? (ਮੱਤੀ 27:46; ਮਰਕੁਸ 15:34; ਜ਼ਬੂ
22:1)
5 ੫ਮ� ਿਪਆਸ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:28; ਜ਼ਬੂਰ 21:15-16; 69:21)
6 ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 19:30)
7 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮ� ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਸ�ਪਦਾ ਹ�।
(ਲੂਕਾ 23:46; ਜ਼ਬੂਰ 31:5)

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨ� ਸੱਤ ਕਥਨ� ਨੰੂ ਦੇ �ਬਦ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
1. ਮੁਆਫ਼ੀ,
2. ਮੁਕਤੀ,
3. ਿਰ�ਤਾ,
4. ਿਤਆਗ,
5. ਪ�ੇ�ਾਨੀ,
6. ਟ�ਾਇੰਫ, ਅਤੇ
7. ਰੀਯੂਨੀਅਨ।

ਆਖਰਕਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਦੋ ਪੀੜਤ� ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ�ਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਤੱਖੇ ਪੈਰ� ਤ� �ਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਰਹੇ।
ਪਸਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਪਿਹਲ� �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤ� ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਕ�ਦਰੀ ਪੀੜਤ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਿਵੰਿਨ� ਆ।  ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਿਹ ਿਗਆ।



ਰਹੱਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੰੂਘਾ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ। ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ �ਪਰ ਤ� ਹੇਠ� ਤੱਕ
ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।  ਧਰਤੀ ਿਹੱਲ ਗਈ, ਚੱਟਾਨ� ਫੱੁਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰ� ਖੱੁਲ� ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ, ਜੀ�ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਬਰ�
ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।

ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੀਤ� ਿਵਚ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅਿਤਅੰਤ ਦੱੁਖ� ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨ�
ਗੀਤ� ਿਵੱਚ� ਆਖ਼ਰੀ ਗ�ਾਿਫਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਿਖਰਕਾਰ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਿਜਨ� � ਗੱਲ� ਦਾ ਅਸ� ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਿਕਸਨ�  ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਿਕਸਨ�  ਸੱਚਮੱੁਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਵ�ਗ ਉਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁ�ਕ ਧਰਤੀ �ਤੇ �ਗਣ ਵਾਲੀ ਜ� ਵ�ਗ
ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਤਾਪ ਨਹ� ਸੀ। ਜੇ ਅਸ� ਉਸ ਵੱਲ
ਦੇਖਦੇ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹ� ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਸੀ ਦੇਣੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ

ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸਨੰੂ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਵੀ ਨਹ� ਸਨ ਿਦੰਦੇ ਿਕ

ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਸ� ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਉਸਨ�  ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ� ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਿਲਆ। ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਬਰਦਾ�ਤ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ� ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਉਸਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਉਸਨੰੂ
ਉਸਦੇ ਅਮਲ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸ� ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ

ਕਰਜ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਸ� ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸ�। ਸਾਨੰੂ ਅਰੋਗਤਾ ਿਮਲੀ (ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੀ) ਤ� ਉਸਦੇ ਦੱੁਖ ਕਾਰਣ।

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡ� ਵ�ਗ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਉਦ� ਕੀਤਾ
ਜਦ� ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਂਮੇ ਲੈ ਿਲਆ।

ਉਸ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ�
ਆਿਖਆ - ਿਜਵ� ਭੇਡ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨ ਿਲਜਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਦ� ਜ਼ਰਾ ਿਜੰਨਾ
ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਜਦ� ਕੋਈ ਉਸਦੀ �ਨ ਲਾਹਂੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਮੰੂਹ ਨਹ� ਖੋਿਲ�ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ

ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਲੋਕ� ਨ�  ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲੈ ਗਏ - ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਿਨਆਂ ਨਹ�

ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ� ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਿਜ�ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਸੀ ਬੋਿਲਆ - ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ

ਇਹ ਗੱਲ� ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।



ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਦੱੁਖ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕ ਨ�  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ
ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਪਾਸ�

ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕ�ਟ ਭੋਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ� � ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ

ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ�ਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਸੰਤੁ�ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ� � ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਰਣ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਉਸਨੰੂ ਇਨਾਮ ਦੇਵ�ਗਾ। ਉਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ�
ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਮ� ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ�ਗਾ ਿਕ� ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।ਲੋਕ� ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੁਜਿਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਲੈ ਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤੇ

ਹਨ।"
(ਯਸਈਆਹ 53:1-12)

ਮ� ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਸਦਾ ਹ�, renewaljournal.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ PDF ਦੇ ਨਾਲ।  �ਥੇ ਮ� ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਮੇਤ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰ�� ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਅੰ� �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ�।  ਮੈਿਥਊ ਅਤੇ ਜੌਨ
ਨ�  ਇਨ� � ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ।  ਮਰਕੁਸ ਨ�  ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੂਕ ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਿਕਤਾਬ�, ਲੂਕ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਲਈ ਅੱਖ� ਦੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ�
ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਿਰਮਾਥੇਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼, ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤ� ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾ� ਨੰੂ ਨ� ੜੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਵ� ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। ਉਸਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਿਲਨਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ। ਉਸ ਨ�  ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਪੱਥਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੱੁਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨ�  ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਲਾ�
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection

ਅਫਵਾਹ� ਫੈਲਣੀਆਂ �ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਿਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ.

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਿਵ�ਵਾ�ਯੋਗ ਅਫਵਾਹ� ਅਸੰਭਵ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ.

ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜ�ੇ ਹੀ, ਪਿਹਲ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਚੜ�ਾਇਆ ਿਗਆ ਮਸੀਹਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ
ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ �ੱਕ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ੰਦਾ ਸੀ।



ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਏ ਗਏ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਨ, ਉਨ� � ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਿਫਰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤ�
40 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲ� ਤ� ਪਰੇ ਉਸਦੇ ਚੜ�ਨ ਤੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ।

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ �ਾਮ ਉਸ ਨ�
ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ �ਾਸਤਰ ਿਕਵ� ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।

ਇਹਨ� ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾਵ� ਨ�  �ਾਮਲ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ
ਆਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਇਸ ਨ�  ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮ� �ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਣਿਗਣਤ
ਲੱਖ� ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਐਤਵਾਰ
Resurrection Sunday

(1) ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16:9;  ਯੂਹੰਨਾ 20:11-18

(2) ਔਰਤ� - ਮੱਤੀ 28:9-10

(3) ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਐਮੌਸ ਰੋਡ - ਮਰਕੁਸ 16:12-13;  ਲੂਕਾ 24:13-34

(4) �ਮਊਨ ਪਤਰਸ - ਲੂਕਾ 24:34; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:5

(5) ਚੇਲੇ - ਮਰਕੁਸ 16:14;  ਲੂਕਾ 24:36-49;  ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:5

(1) ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਲੀਨੀ
Mary Magdalene

ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਿਰਯਮ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਮੀ ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਮੈਗਡਲੀਨੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਲਾ� ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜੀ�ਦਾ ਸੀ: “ਉਹ ਜੀ
�ਿਠਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ।”



ਦੂਤ ਨ�  ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨ�  ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ
ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸਦੇ ਨ� ੜੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਰ�ਦੀ ਹੋਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।  ਉਸਨ�  ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਤ� ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ
ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕ� ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ।  ਿਫਰ ਉਸਨ�  ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਬਾਗੀ
ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕ� ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤ� ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ
ਉਸਨ�  ਲਾ� ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮਰੀਅਮ।”

ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨ�  ਅਰਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਿਰਆ, 'ਰੱਬੋਨੀ!' (ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅਿਧਆਪਕ')। ਿਯਸੂ ਨ�
ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵੇ।

(2) ਔਰਤ�
The Women

ਔਰਤ� ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੂਤ ਨ�  ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵ�ਗ ਹੋ ਗਏ।

ਦੂਤ ਅਕਸਰ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ
ਖੰਭ� ਨਾਲ ਨਹ�।  ਕਰੂਬੀਮ ਅਤੇ ਸਰਾਫੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ ਖੰਭ� ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਔਰਤ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਦੂਤ ਨੰੂ ਕਬਰ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ।

(3) ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਐਮੌਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ
Cleopas and Friend on the Emmaus Road

ਉਸੇ ਿਦਨ ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਐਮੌਸ ਨੰੂ ਗਏ। ਜਦ� ਉਹ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਸਨ ਤ� ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ ਨਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ
�ਤੇ ਚੜ�ਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤ� ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ ਸੀ।  ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਭੱਜੇ।

(4) �ਮਊਨ ਪੀਟਰ
Simon Peter



ਕਲੀਓਪਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ। ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ �ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

(5) ਬੰਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੇਲੇ
The Disciples behind locked doors

ਉਸ �ਾਮ ਜਦ� ਚੇਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਏ ਤ� ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਿਹਲ� ਤ�
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, "�ਾਲੋਮ" ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਾਸਾ ਿਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ
ਿਜ਼ੰਦਾ ਸੀ।  ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਉਨ� � ਨਾਲ ਖਾਧੀ।  ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁ� ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ
ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ, ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ� ਿਵਚ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨ� ਿਵਚ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸਨ�  ਉਨ� � �ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਿਲਆ, "ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।"  ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ �ਚੇ ਤ� �ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਪਿਹਨ�  ਜ�ਦੇ।

40 ਿਦਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:3)
40 Days (Acts 1:3)

(6) ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ - ਯੂਹੰਨਾ 20:24-29.
(7) 500 ਇੱਕੋ ਵਾਰ - 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:6.
(8) ਯਾਕੂਬ - 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:7.
(9) ਗਲੀਲ ਕੰਢੇ - ਯੂਹੰਨਾ 21:1-25.
(10) ਗਲੀਲ ਪਹਾੜ - ਮੱਤੀ 28:16-20.
(11) ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ - ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-5.
(12) ਅਸ��ਨ - ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ - ਲੂਕਾ 24:50-51;  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-9.

(6) ਟੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
The Disciples with Thomas, one week later

ਥਾਮਸ ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਖੰੁਝ ਿਗਆ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ� ਨੰੂ ਛੂਹ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ�
ਇਸ 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲੇ।
ਭਾਵ� ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “�ਾਲੋਮ।” ਉਸਨ�  ਥਾਮਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ
ਅਤੇ �ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਥਾਮਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ



ਪਰਮੇ�ੁਰ!" ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸ� ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ;  ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਨ� �
ਨ�  ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ।”  (ਯੂਹੰਨਾ 20:24-29)

(7) 500 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ
500 at once

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ, “ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਪੰਜ ਸੌ ਤ� ਵੱਧ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ
ਹੋਇਆ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਸ� ਗਏ ਹਨ।”

(8) ਯਾਕੂਬ (ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰ�ਣ)
James (and Paul’s vision)

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ, "ਿਫਰ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ� ਨੰੂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਅਖੀਰ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।"  ਜੇਮਜ਼, ਿਯਸੂ ਦਾ ਭਰਾ,
ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਆਗੂ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਹੁਣ �ਾਸਤਰ
ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ।

(9) ਗਲੀਲੀ ਿਕਨਾਰੇ
Galilee Shore

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ।  �ਮਊਨ ਪੀਟਰ,
ਥਾਮਸ, ਨਥਾਨ� ਲ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਿਯਸੂ ਕੰਢੇ �ਤੇ ਖੜ�ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸੱੁਟਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੈਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨ� �ਟ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਪ�ਭੂ ਹੈ!"  ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਨ�  ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ
ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਲ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਮਗਰ
ਗਏ। ਿਕਨਾਰੇ �ਤੇ ਉਨ� � ਨ�  �ਥੇ ਬਲਦੇ ਕੋਿਲਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖੀ ਿਜਸ �ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਨ� � ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ 153
ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਲ ਨਹ� ਫਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਇਕੱਠ�  ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।

ਜਦ� ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਪਤਰਸ ਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਤ� ਪਤਰਸ ਦੁਖੀ
ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡ� ਜ� ਲੇਲੇ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ� ਪੀਟਰ ਬੱੁਢਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ �ਥੇ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੀਟਰ ਿਕਵ�



ਮਰੇਗਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੀਟਰ ਨੰੂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਵ�ਗ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਹ� ਮਰੇਗਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� ਿਕਹਾ। ਜਦ� ਪਤਰਸ ਨ�  ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ, ਤ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਮ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜੀ�ਦਾ ਰਹੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਹੈ?

(10) ਗਲੀਲੀ ਪਹਾੜ: ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ
Galilee Mountain: The great commission

ਜਦ� ਿਗਆਰ� ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ �ਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲੇ, ਭਾਵ� ਿਕ ਕੁਝ �ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨ�
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸ� ਮਹਾਨ ਕਿਮ�ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�:

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤ� ਯੂਸੁਫ਼ ਜੰਿਮਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਿਜਹ ਦੀ ਕੱੁਖ� ਿਯਸੂ ਜੰਿਮਆ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਕਹਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕਰ ਸੱਭੋ ਚੌਦ� ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤ� ਲੈਕੇ ਬਾਬੁਲ ਨੰੂ �ਠ ਜਾਣ
ਤੀਕਰ ਚੌਦ� ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨੰੂ �ਠ ਜਾਣ ਤ� ਲੈਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕਰ ਚੌਦ� ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇ� ਹੋਇਆ ਿਕ ਜ� ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤ�
ਉਨ� � ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਪਿਵੱਤ� ਆਤਮਾ ਤ� ਗਰਭਵੰਤੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨ�  ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੰੂ ਕਲੰਕਣ
ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਚੱੁਪ ਕੀਿਤਆਂ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ।

ਪਰ ਜ� ਉਹ ਇਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ� ਵੇਖੋ, ਪ�ਭੁ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨ�  ਸੁਫਨ�  ਿਵੱਚ ਉਹਨੰੂ
ਦਰ�ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਤੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਨਾ

ਡਰ ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੱੁਖ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵੱਤ� ਆਤਮਾ ਤ� ਹੈ।
(ਮੱਤੀ 28:16-20)

(11) ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
Eating with disciples

ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � 40 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ
ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ �ਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਦ� ਤੱਕ
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ �ਕਤੀ ਉਨ� � �ਤੇ ਨਹ� ਆ ਜ�ਦੀ।

ਅਰ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਯਰੂ�ਲਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸ� ਮੈਥ� ਸੁਿਣਆ।

ਿਕ� ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਤ� ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਿਦਨ� ਿਪੱਛ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤ� ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-5)



(12) ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ
Ascension

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ �ਤੇ ਬੈਥਨੀਆ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
ਜਦ� ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ।

�ਥੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ, ਜੋ ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਜ� ਤਾਰੀਖ� ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ
ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ:

ਪਰ ਜਾ ਪਿਵੱਤ� ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਤੁਸ� �ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਗ� ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨ�  ਤੀਕੁਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ।

(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:8)

ਤਦ ਉਹ ਚਿੜ�ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਤ� ਛੁਪਾ ਿਲਆ। ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਿਖਆ, ਤ� ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਉਸੇ
ਤਰ�� ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜ�ਦੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ� ਪੀਟਰ ਨ�  ਉਸ ਿਦਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤ�
ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕ� ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਆ.

ਿਵ�ਵਾਸੀ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਿਤਆਚਾਰ� ਨ�
ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ �ਹੀਦ� ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲੇ,
ਨੰੂ �ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।  ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਉਨ� �
ਨ�  ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਉਨ� � ਨ�  ਨਵ� ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਫ਼ਿਲਪੱੁਸ
ਨ�  ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ �ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ� � �ਤੇ ਵੀ
ਆਇਆ।  ਸਾਮਰੀ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸਨ।

�ਾਊਲ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਰੋ�ਨੀ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਅੰਨ� ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸਨ�  ਸੀਰੀਆ ਿਵੱਚ ਦਿਮ�ਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ
ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਉਨ� � ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ, ਹਨਾਨੀਆ, ਨ�  �ਾਊਲ ਲਈ
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਦ� ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਪ�ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਮ�ਨਰੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਸਦਾ ਨ� ਬਦਲ ਕੇ ਪੌਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਜੋ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਪੀਟਰ ਨ�  ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਰਨ� ਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਪੀਟਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਉਨ� � �ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ।  ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ ਖ਼ੁ� ਖ਼ਬਰੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ।

ਉਨ� � ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁ�ਟ ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਕੱਢਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਿਸੱਿਖਆ। ਸੀਰੀਆ ਿਵੱਚ ਐਟਂੀਓਕ ਿਵਖੇ ਬਹੁ-ਰਾ�ਟਰੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਈਸਾਈ, ਮਸੀਹ-ਅਨੁਯਾਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਿਵ�ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਿਯਸੂ ਜ� ਦੂਤ� ਦੇ ਦਰ�ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ� ਿਜਵ� ਯੂਹੰਨਾ ਨ�
ਪਾਤਮੁਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰ�ਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ�ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਖੁਲਾਸੇ �ਾਮਲ
ਹਨ:

ਮ� ਓਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭਿਵੰਆ ਅਤੇ ਜ� ਭਿਵੰਆ ਤ� ਸੋਨ�  ਦੇ ਸੱਤ
�ਮਾਦਾਨ ਵੇਖੇ।

ਅਤੇ ਓਹਨ� �ਮਾਦਾਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਕੋਈ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਪੈਰ� ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ
ਪਿਹਨ�  ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨ�  ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ��  ਹੋਏ ਸੀ।

ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੀ �ਨ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਸਗ� ਬਰਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਗਨੀ
ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਸਨ ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ।

ਉਹ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੁਧਾਰੀ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ
ਿਨ�ਕਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁਖ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।

ਜ� ਮ� ਉਹ ਨੰੂ ਿਡੱਠਾ ਤ� ਉਹ ਦੀ ਪੈਰ� ਮੁਰਦੇ ਵ�ਙੁ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤ� ਉਹ ਨ�  ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ �ਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਮ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲਾ ਹ�।

ਅਤੇ ਜੀ�ਦਾ ਹ�। ਮ� ਮੁਰਦਾ ਸ� ਅਰ ਵੇਖ, ਮ� ਜੱੁਗੋ ਜੱੁਗ ਜੀ�ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰੁਜੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।

(ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ 1:12-18)

ਮ� ਅਕਾ� ਨੰੂ ਖੁਿਲ�ਆ ਹੋਇਆ ਿਡੱਠਾ, ਤ� ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹ� ਭਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਵਾਰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆ� ਅਤੇ ਜੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ
ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਛੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਿਹਨ�  ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ �ਬਦ
ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹੈ।



ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਫੌਜ� ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ ਓਹ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਨੁਕਿਰਆਂ ਘੋਿੜਆਂ �ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨ�ਕਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਓਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ� ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ
ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਓਹਨ� �ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਸਰਬ �ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ਕ�ੋਧ ਦੀ ਮੈ

ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਤਾੜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ �ਤੇ ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ �ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, — ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ

ਪ�ਭੁਆਂ ਦਾ ਪ�ਭੁ।
(ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ 19:11-16)

ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ �ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮ� ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਨਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹ�, ਅਤੇ ਓਨ
ਆਿਖਆ, ਿਲਖ, ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਿਨਹਚਾ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸਤ ਹਨ।

ਅਤੇ ਓਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ! ਮ� ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹ�। ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ ਮ�
ਉਹ ਨੰੂ ਅੰਿਮ�ਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਿਵੱਚ� ਮੁਖਤ ਿਪਆਵ�ਗਾ।

ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ� � ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਅਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮ� ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਹੋਵ�ਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ� ਹੋਵੇਗਾ।

(ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ 21:5-7)

'ਇਹ ਮ�, ਿਯਸੂ ਹ�, ਿਜਸਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਲਈ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।  ਮ�
ਡੇਿਵਡ ਦੀ ਜੜ� ਅਤੇ ਵੰ� ਹ�, ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ।'

ਮ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯ� ਦੇ ਲਈ ਇਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਿਲਆ ਹੈ। ਮ� ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜ� ਅਤੇ ਅੰਸ ਹ�। ਮ� ਸਵੇਰ ਦਾ �ਜਲ ਤਾਰਾ ਹ�।

ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ! ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਆਵੇ। ਿਜਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਜਲ ਮੁਖਤ ਲਵੇ।

(ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ 22:16-17)



ਿਸੱਟਾ

Conclusion

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਇ�ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਬਚਨ।

ਮ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਿਟੱਪਣੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਿਵਤ �ਬਦ
ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇ�ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ� ਮ� ਇਹਨ� ਇੰਜੀਲ� ਦੀ ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤ� ਇਸ ਨ�
ਮੈਨੰੂ ਨਵ� ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਪੰਜ ਿਪਆਰ ਭਾ�ਾਵ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੁ�ਟੀ, ਸੇਵਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਸਮ� ਅਤੇ
ਛੋਹ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨ�  ਿਵ�ਵਾਸ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ��ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ. ਉਸ ਨ�  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ।

ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।  ਉਸਦੀ ਛੋਹ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ।

ਮੈਨੰੂ ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ: “ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ

ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨ�ਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ
ਪੱੁਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ� ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
(ਯੂਹੰਨਾ 20:31)

ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੰੂਜਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ�
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸ�, ਡਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ,
ਸਾਡੇ ਮਨ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤ� ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਰ ਅਤੇ

ਨ� ੜੇ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਯੋਗ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਿਲਆ ਿਪਆਰੇ, ਛੱਿਡਆ ਦਰਦ ਅਤੇ
ਹਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਿਦਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਜ� ਰੋਣ, ਜ� ਅੱਥਰੂ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਤਲ ਵ�ਗ, ਅੰਨ� ਾ,

ਗੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰੀ ਿਵੱਚ.
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨ�  ਪਾਪ ਨੰੂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ



ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੀ �ਿਠਆ
ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਾਡੀ ਿਗਰਾਵਟ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਿਦਨ ਉਸ ਿਵੱਚ

ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਅਸ� ਿਜੱਤਦੇ ਹ�
ਡਰ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਤ� ਜੀਵਨ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਪੱਤ ਤ� ਮੁਕਤ.



ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
Discussion Questions

ਅਿਧਆਇ 1: ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
1. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਿਕ�ਸਮਸ ਕੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ�?
2. ਿਕ�ਸਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਤ� ਹੈਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
3. ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਤੁਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ?

ਅਿਧਆਇ 2: ਸੇਵਕਾਈ �ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
1. ਤੁਸ� ਿਕ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ?
2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤ� ਹਨ?  (ਿਜਵ� ਿਕ ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣਾ)
3. ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ?

ਅਿਧਆਇ 3: ਪਿਹਲੇ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ
1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵਚ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਇੰਨਾ ਮ�ਹੂਰ ਅਤੇ ਮ�ਹੂਰ ਿਕ� ਹੈ?
2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?  (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਕੋਦੇਮਸ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ,
ਚੇਲੇ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ)
3. ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਹੁਣੇ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੇਗੀ?

ਅਿਧਆਇ 4: ਦੂਜੇ ਤ� ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ
1. ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
2. ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
3. ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?  ਹੁਣੇ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ?

ਅਿਧਆਇ 5: ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਨੰੂ ਪਸਾਹ
1. ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ?
3. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਹੁਣ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?



ਅੰਿਤਕਾ 1
Appendix 1

ਯਰੂ�ਲਮ ਿਤਉਹਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕ�ਮ
Chronology with Jerusalem Festivals

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੜਕਾਪਣ
Birth and Boyhood of Jesus

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ

ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ�ਹਮਤਾ.  ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 5

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 5-25

ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਦਾ ਿਵਆਹ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱਤੀ 1 ਅਿਧਆਇ 18, ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 27

ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 26 ਤ� 38

ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ (190 ਿਕਲੋਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਇਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਨਾਲ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 39-55

ਲਗਭਗ 120 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਉਸਦੀ ਨਾਸਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 56

ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱਤੀ 1 ਅਿਧਆਇ 20-25

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਚਪਨ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 1 ਅਿਧਆਇ 57-80

ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ - ਨਾਜ਼ਰੇਥ ਤ� ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ 5 ਮੀਲ
(8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ)।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਬੈਤਲਹਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 7



ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੁਆਰਾ �ਰਧਾ - ਬੈਤਲਹਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 8-16

ਸੰੁਨਤ - ਬੈਤਲਹਮ - ਮੱਤੀ 1 ਅਿਧਆਇ 25, ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 21

ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਸੱੁਖਣਾ ਅਤੇ �ੱੁਧਤਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 22-29

ਵੰ�ਾਵਲੀ - ਮੱਤੀ 1 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 17, ਲੂਕਾ 3 ਅਿਧਆਇ 23 ਤ� 38

ਲਗਭਗ 5 ਮੀਲ - ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਮਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ - ਬੈਥਲਹਮ - ਮੱਤੀ 2 ਅਿਧਆਇ 1-12

ਕੂਚ - ਿਮਸਰ - ਮੱਤੀ 2 ਅਿਧਆਇ 13-15

ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ - ਬੈਤਲਹਮ - ਮੱਤੀ 2 ਅਿਧਆਇ 16-18

ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ (160 ਿਕਲੋਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਨਾਸਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ - ਨਾਸਰਤ - ਮੱਤੀ 2 ਅਿਧਆਇ 19-23, ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 39

ਿਯਸੂ ਦੀ ਬਚਪਨ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 40

ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ (145 ਿਕਲੋਮੀਟਰ) - ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 41 ਤ� 50 ਤੱਕ

ਲਗਭਗ 90 ਮੀਲ — ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ - ਨਾਸਰਤ - ਲੂਕਾ 2 ਅਿਧਆਇ 51-52

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤੱਕ
From John the Baptist to the First Passover

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ



ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲਾ - ਬੈਥ ਬਰਾਹ - ਮੱਤੀ 3 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 4, ਮਰਕੁਸ 1
ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 8, ਲੂਕਾ 3 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 6, ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਇ 6 ਤ� 15

ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ - ਲੇਲਾ - ਮੱਤੀ 3 ਅਿਧਆਇ 5, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 5, ਲੂਕਾ 3 ਅਿਧਆਇ 7

ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗਵਾਹੀ - ਲੇਲਾ - ਮੱਤੀ 3:11-12, ਮਰਕੁਸ 1:7-8, ਲੂਕਾ
3:15-18

ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ - ਲੇਲਾ - ਮੱਤੀ 3 ਅਿਧਆਇ 13-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 9-11,
ਲੂਕਾ 3 ਅਿਧਆਇ 21-22

ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ - ਯਹੂਦੀਆ - ਮੱਤੀ 4:1-11, ਮਰਕੁਸ 1:12-13, ਲੂਕਾ
4:1-3

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ - ਲੇਲਾ - ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਇ 19-35

ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ - ਲੇਲਾ - ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਇ 35-51

ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਿਵਖੇ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 11

ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ ਦੀ ਫੇਰੀ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਜੌਨ 2 ਅਿਧਆਇ 12

ਪਿਹਲਾ ਪਸਾਹ: ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 2 ਅਿਧਆਇ 13-23

ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 21 ਤੱਕ



ਪੁਲਾੜ ਤ� ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਿਦ��
ਗਲੀਲ ਦੀ ਸਾਗਰ, ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਤ� ਿਮ�ਤ ਸਾਗਰ ਦੇ �ਤਰੀ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਮ�ਤ

ਸਾਗਰ ਤੱਕ।

ਪਿਹਲੇ ਪਸਾਹ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ ਤੱਕ
From the First Passover to the Second Passover

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ

ਏਥਨ� ਲੋਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ - ਆਇਨਨ - ਜੌਨ 3 ਅਿਧਆਇ 22 ਤ� 36

ਿਯਸੂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸੋਚਰ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਿਧਆਇ 1-42

ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਿਧਆਇ 43-46



ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਗਲੀਲ ਦਾ ਕਾਨਾ - ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਿਧਆਇ 46-54

ਯਰੂ�ਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 5 ਅਿਧਆਇ 1-47

ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਪੂਲ 'ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 5 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 47

ਜੇਲ ਿਵਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ - ਮੱਤੀ 4, 12, 17, ਮਰਕੁਸ 1, 14, 15

ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 14,15

ਿਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ - ਨਾਸਰਤ - ਮਰਕੁਸ 6:1, ਲੂਕਾ 4:15-30

ਿਯਸੂ ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 13-16, ਲੂਕਾ 4
ਅਿਧਆਇ 31

ਅੰਿਦ�ਯਾਸ, ਪੀਟਰ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਕਾਿਲੰਗ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 4:18-22, ਮਰਕੁਸ 1:16-20,
ਲੂਕਾ 5:1-11

ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਡਰਾਫਟ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਲੂਕਾ 5 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 11

ਭੂਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 23-27, ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 33-36

ਪੀਟਰ ਦੀ ਸੱਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 14,15, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 29-31,
ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 38, 39

ਸਭ ਤ� ਿਬਮਾਰ� ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 16-17, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 32-34,
ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 40-41

ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 35, ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 42

ਗਲੀਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 35-39, ਲੂਕਾ 4 ਅਿਧਆਇ 42-44

ਕੋੜ� ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 1-4, ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 40-45, ਲੂਕਾ 5
ਅਿਧਆਇ 12-16

ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 1 ਅਿਧਆਇ 45, ਲੂਕਾ 5 ਅਿਧਆਇ 16



ਅਧਰੰਗੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 1-8, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਿਧਆਇ 1-12,
ਲੂਕਾ 5 ਅਿਧਆਇ 18-26

ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੱਤੀ ਦਾ (ਲੇਵੀ ਦਾ) ਭਾ�ਣ - ਕੁਫ਼ਰ ਨਹੂਮ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 9 ਤ� 17, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਿਧਆਇ 13
ਤ� 22, ਲੂਕਾ 5 ਅਿਧਆਇ 27 ਤ� 39

ਚੇਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱੁਟਦੇ ਹਨ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 12:1-8, ਮਰਕੁਸ 2:23-28, ਲੂਕਾ 6:1-5

ਸੱੁਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 12 ਅਿਧਆਇ 9-14, ਮਰਕੁਸ 3
ਅਿਧਆਇ 1-6, ਲੂਕਾ 6 ਅਿਧਆਇ 6-11

ਇਕ ਉਜਾੜ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 6 ਅਿਧਆਇ 12

ਬਾਰ�� ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਕਾਲ - ਹੈਿਟਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ?  - ਮੱਤੀ 10 ਅਿਧਆਇ 2-4, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਿਧਆਇ 13-19,
ਲੂਕਾ 6 ਅਿਧਆਇ 13-16

ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਉਪਦੇ� - ਹੈਿਟਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ?  - ਮੱਤੀ 5 ਅਿਧਆਇ 7 ਤ� 29, ਲੂਕਾ 6 ਅਿਧਆਇ 17 ਤ� 49

ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਰੇਤ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਹੈਿਟਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ?  - ਮੱਤੀ 7 ਅਿਧਆਇ 24 ਤ� 29, ਲੂਕਾ 6
ਅਿਧਆਇ 47 ਤ� 49

ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਹੈਿਟਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ?  - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 5 ਤ� 13, ਲੂਕਾ 7 ਅਿਧਆਇ 1
ਤ� 10

ਨ� ਨ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਪਰਵਿਰ� - ਨ� ਨ - ਲੂਕਾ 7 ਅਿਧਆਇ 11-17

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇ� - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 11 ਅਿਧਆਇ 2 ਤ� 19, ਲੂਕਾ 7 ਅਿਧਆਇ

18 ਤ� 35

ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱਤੀ 11 ਅਿਧਆਇ 2-19, ਲੂਕਾ 7
ਅਿਧਆਇ 18-35

ਪਾਪੀ ਔਰਤ - ਅਿਵ�ਵਾਸ?  — ਲੂਕਾ 7 ਅਿਧਆਇ 36 ਤ� 50

ਦੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਅਿਵ�ਵਾਸ?  — ਲੂਕਾ 7 ਅਿਧਆਏ 41-42



ਬਾਰ�� ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ - ਗਲੀਲ - ਲੂਕਾ 8 ਅਿਧਆਇ 1-3

ਭੂਤ-ਪ�ੇਤ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 12 ਅਿਧਆਇ 22

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੁਫ਼ਰ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱਤੀ 12 ਅਿਧਆਇ 24-37, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਿਧਆਇ 22-30

ਅ�ੱੁਧ ਆਤਮਾ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱਤੀ 12 ਅਿਧਆਇ 43-46

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 12 ਅਿਧਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 3 ਅਿਧਆਇ 31

ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 1-9, 18-23, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 1,
14-20, ਲੂਕਾ 8 ਅਿਧਆਇ 4, 11-15

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 24

ਰਾਈ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13:31, ਮਰਕੁਸ 4:30

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਖਮੀਰ ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 33, ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 20-21

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਦੀਵੇ ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 5 ਅਿਧਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 21, ਲੂਕਾ 8 ਅਿਧਆਇ 16

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਦੀਵੇ ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 5 ਅਿਧਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 21, ਲੂਕਾ 11 ਅਿਧਆਇ 33

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਖਜ਼ਾਨ�  ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 44

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਮੋਤੀ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 45

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਜਾਲ ਦਾ - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 13 ਅਿਧਆਇ 47

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਬੀਜ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ - ਗਲੀਲ - ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 26-29

ਿਯਸੂ ਨ�  ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ - ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 24-27, ਮਰਕੁਸ 4 ਅਿਧਆਇ 37-41,
ਲੂਕਾ 8 ਅਿਧਆਇ 23-25

ਿਗਡਰੀਨ ਦੇ ਭੂਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਿਗਡਰਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਦੇ� - ਮੱਤੀ 8 ਅਿਧਆਇ 28-34 ਮਰਕੁਸ 5
ਅਿਧਆਇ 1-15, ਲੂਕਾ 8 ਅਿਧਆਇ 27-35



ਿਦ��ਟ�ਤ: ਲਾੜਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 15

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਖਾਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੈਚ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 16, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਿਧਆਇ 21, ਲੂਕਾ 5
ਅਿਧਆਇ 36

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਪੁਰਾਣੀ �ਰਾਰਤ ਿਵੱਚ ਨਵ� - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 17, ਮਰਕੁਸ 2 ਅਿਧਆਇ 22,
ਲੂਕਾ 5 ਅਿਧਆਇ 37-38

ਲਹੂ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ - ਗਨ� ਸਰੇਟ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 18, ਮਰਕੁਸ 5 ਅਿਧਆਇ 22, ਲੂਕਾ 8
ਅਿਧਆਇ 41

ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 18, ਮਰਕੁਸ 5 ਅਿਧਆਇ 22, ਲੂਕਾ 8
ਅਿਧਆਇ 41

ਦੋ ਅੰਨ��  ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 27-30

ਇੱਕ ਗੰੂਗੇ ਭੂਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ - ਕੁਫ਼ਰ - ਮੱਤੀ 9 ਅਿਧਆਇ 32-33

ਬਾਰ�� ਰਸੂਲ� ਦਾ ਿਮ�ਨ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 10 ਅਿਧਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 6 ਅਿਧਆਇ 7-12, ਲੂਕਾ 9
ਅਿਧਆਇ 1-6

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ - ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ - ਮੱਤੀ 14:1-12, ਮਰਕੁਸ 6:14-29, ਲੂਕਾ
9:7

ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਖੁਆਉਣਾ।  ਦੂਜੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕੱਠ - ਬੈਤਸੈਦਾ - ਮੱਤੀ 14 ਅਿਧਆਇ 13-21,
ਮਰਕੁਸ 6 ਅਿਧਆਇ 30-44, ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ 12-17, ਯੂਹੰਨਾ 6 ਅਿਧਆਇ 1-13

ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ - ਗਲੀਲ ਦੀ ਸਮੰੁਦਰ - ਮੱਤੀ 14:25, ਮਰਕੁਸ 6:48, ਯੂਹੰਨਾ 6:19

ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 14 ਅਿਧਆਇ 34, ਯੂਹੰਨਾ 6 ਅਿਧਆਇ 26-70

ਦੂਜੇ ਤ� ਤੀਜੇ ਪਸਾਹ ਤੱਕ
From the Second Passover to the Third Passover

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ

ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 15:1



ਪ�ਦੂ�ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 15 ਅਿਧਆਇ 2-20, ਮਰਕੁਸ 7 ਅਿਧਆਇ 1-23

ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ - ਤੁਰ�ੀਆਂ - ਮੱਤੀ 15:21-29, ਮਰਕੁਸ 7:24-30

ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੰੂਿਗਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਸੂਰ, ਸੈਦਾ - ਮਰਕੁਸ 7:32

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ.  ਬਾਰ�� - ਮੱਤੀ 15 ਅਿਧਆਇ 30-31

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ ਖੁਰਾਕ - ਗੇਨ� ਸਾਰਟ - ਮੱਤੀ 15:32-39, ਮਰਕੁਸ 8:1-9

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਗਨ� ਸਰੇਟ - ਮੱਤੀ 16 ਅਿਧਆਇ 1-12, ਮਰਕੁਸ 8 ਅਿਧਆਇ 14-22

ਅੰਨ��  ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਬੈਥਸੈਦਾ - ਮਰਕੁਸ 8 ਅਿਧਆਇ 23-27

ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ - ਕੈਸਰੀਆ ਿਫਿਲਪੀ - ਮੱਤੀ 16:13-21, ਮਰਕੁਸ 8:27-30

ਪਿਹਲੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ - ਕੈਸਰੀਆ ਿਫਿਲਪੀ - ਮੱਤੀ 16 ਅਿਧਆਇ 21-28, ਮਰਕੁਸ 8 ਅਿਧਆਇ

31-38, ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ 22-27

ਰੂਪ�ਤਰਨ - ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ - ਮੱਤੀ 17 ਅਿਧਆਇ 1-8, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਿਧਆਇ 2-8, ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ

28-36

ਭੂਤ-ਪ�ਾਪਤ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ - ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ - ਮੱਤੀ 17:14-21, ਮਰਕੁਸ 9:14-27, ਲੂਕਾ
9:37-42

ਦੂਜੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ - ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ - ਮੱਤੀ 17:22-23, ਮਰਕੁਸ 9:31, ਲੂਕਾ 9:43-44

ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਕਾ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 17 ਅਿਧਆਇ 27

ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਸਬਕ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 18 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 14, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਿਧਆਇ 33 ਤ� 37, ਲੂਕਾ
9 ਅਿਧਆਇ 46 ਤ� 48

ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬਕ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 18 ਅਿਧਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 9 ਅਿਧਆਇ 43

ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਬਕ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 18 ਅਿਧਆਇ 18



ਿਨਰਦਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਅਿਵ�ਵਾਸ - ਮੱਤੀ 18 ਅਿਧਆਇ 23 ਤ� 35

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਸਾਮਿਰਯਾ - ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ 51-52

ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ - ਸਾਮਿਰਯਾ - ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ 53
'ਗਰਜ ਦੇ ਪੱੁਤਰ' ਦਾ ਕ�ੋਧ - ਸਾਮਰੀਆ - ਲੂਕਾ 9 ਅਿਧਆਇ 54-56

ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 7 ਅਿਧਆਇ 2-10

ਗੱਲਬਾਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 7 ਅਿਧਆਇ 10 ਤ� 46 ਤੱਕ

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 7 ਅਿਧਆਇ 30, 46

ਿਵਭਚਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 8 ਅਿਧਆਇ 3

ਗੱਲਬਾਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 8 ਅਿਧਆਇ 12

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 8 ਅਿਧਆਇ 59

ਅੰਨ��  ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਜੌਨ 9 ਅਿਧਆਇ 1

ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 10 ਅਿਧਆਇ 1

ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 10 ਅਿਧਆਇ 22-42

ਯਰੂ�ਲਮ ਤ� ਰਵਾਨਗੀ।

ਸੱਤਰ ਦਾ ਿਮ�ਨ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 10 ਅਿਧਆਇ 1-16

ਸੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 10 ਅਿਧਆਇ 17-24

ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 10 ਅਿਧਆਇ 30-37

ਮਾਰਥਾ, ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ - ਬੈਥਨੀਆ - ਲੂਕਾ 10 ਅਿਧਆਇ 38-42

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਸਖਾਈ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 11 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 13



ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੋਸਤ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 11 ਅਿਧਆਇ 5-8

ਭੂਤ-ਪ�ਾਪਤ ਗੰੁਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਯਹੂਦੀਆ - ਮੱਤੀ 12:22-45, ਲੂਕਾ 11:14

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨ�  ਿਝੜਿਕਆ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਮੱਤੀ 12:22-45, ਲੂਕਾ 11:14-26

ਵਾਰਤਾਲਾਪ: ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਨਵਾਹ - ਯਹੂਦੀਆ - ਮੱਤੀ 12:41, ਲੂਕਾ 11:29-36

ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਫੱੁਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 12 ਅਿਧਆਇ 1-12

ਅਮੀਰ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 12 ਅਿਧਆਇ 13-21

ਜਾਗਦੇ ਸੇਵਕ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 12 ਅਿਧਆਇ 35-40

ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 12 ਅਿਧਆਇ 42-48

ਗਲੀਲੀਅਨ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 1-5

ਬੰਜਰ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੱੁਖ - ਯਹੂਿਦਯਾ - ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 6-9

ਬੀਮਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਯਹੂਦੀਆ - ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 10-17

ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 10 ਅਿਧਆਇ 22-30

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 10 ਅਿਧਆਇ 31

ਿਯਸੂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪੇਰੀਆ - ਯੂਹੰਨਾ 10 ਅਿਧਆਇ 40

ਕੀ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਨ?  - ਪਿਰਯਾਹ - ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 23 ਤ� 30

ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੰੂ ਸੰਦੇ� - ਪਿਰਯਾਹ - ਲੂਕਾ 13 ਅਿਧਆਇ 31 ਤ� 33

ਿਮਰਗੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਪੈਰੀਆ - ਲੂਕਾ 14 ਅਿਧਆਇ 1-6

ਮਹਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਆਹ - ਲੂਕਾ 14 ਅਿਧਆਇ 15-24

ਿਕਲੇ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ, ਯੋਧਾ ਰਾਜਾ - ਪਿਰਆਹ - ਲੂਕਾ 14 ਅਿਧਆਇ 28 ਤ� 33



ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਮੱਤੀ 18 ਅਿਧਆਇ 12,13, ਲੂਕਾ 15 ਅਿਧਆਇ 1-7

ਗੁਆਚੇ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਆਹ - ਲੂਕਾ 15 ਅਿਧਆਇ 8-10

ਉਜਾੜੂ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਆਹ - ਲੂਕਾ 15 ਅਿਧਆਇ 11 ਤ� 32

ਜ਼ਾਲਮ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਯਾਹ - ਲੂਕਾ 16 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 13

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਆਹ - ਲੂਕਾ 16 ਅਿਧਆਇ 19 ਤ� 31

ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੇਵਕ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਪਿਰਯਾਹ - ਲੂਕਾ 17 ਅਿਧਆਇ 7-10

ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ - ਬੈਥਨੀ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 10

ਿਯਸੂ ਪੇਿਰਆ ਤ� ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਪੀਰੀਆ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਇ 11-16

ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਭਾਰ - ਬੈਥਨੀ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਇ 17-46

ਕ�ਸਲ: ਕਾਇਫ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਇ 47-53

ਿਯਸੂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ - ਇਫ਼ਰਾਈਮ - ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਇ 54

ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 19 ਅਿਧਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਿਧਆਇ

1, ਲੂਕਾ 17 ਅਿਧਆਇ 11

ਦਸ ਕੋੜ�ੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਲੂਕਾ 17 ਅਿਧਆਇ 12-19

ਬੇਰਿਹਮ ਜੱਜ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਲੂਕਾ 18 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 8

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਲੂਕਾ 18:9-14

ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 19 ਅਿਧਆਇ 3-12, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਿਧਆਇ 2-12

ਮਸੀਹ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 19 ਅਿਧਆਇ 13-15, ਮਰਕੁਸ
10 ਅਿਧਆਇ 13-16, ਲੂਕਾ 18 ਅਿਧਆਇ 15-17



ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ �ਾਸਕ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 19 ਅਿਧਆਇ 16-22, ਮਰਕੁਸ 10 ਅਿਧਆਇ

17-22, ਲੂਕਾ 18 ਅਿਧਆਇ 18-23

ਿਦ��ਟ�ਤ: ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 20 ਅਿਧਆਇ 1-16

ਤੀਜੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ - ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 20:17-19, ਮਰਕੁਸ 10:32-34, ਲੂਕਾ
18:31-34

ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਪਟੀ�ਨ - ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ - ਮੱਤੀ 20:20-28, ਮਰਕੁਸ 10:35-45

ਅੰਨ��  ਬਰਥੋਲੋਿਮਊ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨ� ੜੇ - ਮੱਤੀ 20:29-34, ਮਰਕੁਸ 10:46-52, ਲੂਕਾ
18:35-43

ਜ਼ੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਿਯਸੂ - ਯਰੀਹੋ - ਲੂਕਾ 19 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 10

ਮਾਗੀ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਰੀਹੋ - ਲੂਕਾ 19 ਅਿਧਆਇ 11 ਤ� 28 ਤੱਕ

ਯਰੂ�ਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ �ਿਹਰ ਅੱਜ ਟ�ਪਲ ਮਾ�ਟ ਸ�ਟਰਲ ਹੈ।



ਿਕਡਰੋਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਫੋਰਗਰਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ �ਿਹਰ, ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ
ਪਹਾੜ, �ਤਰ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣਾ �ਿਹਰ।

ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤਾ: ਝੜਪ
Holy Week: Confrontation

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ

�ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ - ਬੈਥਨੀ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 6-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 3-9, ਯੂਹੰਨਾ 12
ਅਿਧਆਇ 1-9

ਮਿਰਯਮ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 7-13, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 3-8,
ਯੂਹੰਨਾ 12 ਅਿਧਆਇ 3-8

�ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਦਾ ਪ�ਵੇ� - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 21:1-11, ਮਰਕੁਸ 11:1-10, ਲੂਕਾ 19:29-44, ਯੂਹੰਨਾ
12:12-19

ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 11 ਅਿਧਆਇ 11

ਬੈਥਨੀਆ ਤ� ਰਵਾਨਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱਤੀ 11 ਅਿਧਆਇ 11

ਬੰਜਰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੱੁਖ ਦਾ ਸੱੁਕਣਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 21:18-19, ਮਰਕੁਸ 11:12-14

ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਫ਼ਾਈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 21:12-17, ਮਰਕੁਸ 11:15-19, ਲੂਕਾ 19:45-48

ਬੈਤਅਨੀਆ ਤ� ਿਵਦਾਇਗੀ - ਬੈਥਨੀਆ - ਮੱਤੀ 21 ਅਿਧਆਇ 17, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਿਧਆਇ 19

ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੱੁਖ ਦਾ ਸਬਕ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 21:20-22, ਮਰਕੁਸ 11:20-25

ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਉਪਦੇ� - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 11 ਅਿਧਆਇ 26

�ਾਸਕ� ਦਾ ਸਵਾਲ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 21 ਅਿਧਆਇ 23-27, ਮਰਕੁਸ 11 ਅਿਧਆਇ 27-33, ਲੂਕਾ 20
ਅਿਧਆਇ 1-8

ਦੋ ਪੱੁਤਰ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 21:28-32

ਦੁ�ਟ ਿਕਸਾਨ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 21:33-46, ਮਰਕੁਸ 12:1-12, ਲੂਕਾ 20:9-19



ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 22 ਅਿਧਆਇ 1-14

ਸੂਖਮ ਸਵਾਲ:-

1) ਫ਼ਰੀਸੀ - �ਰਧ�ਜਲੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 22:15-22, ਮਰਕੁਸ 12:13-17, ਲੂਕਾ 20:20-26

2) ਸਦੂਕੀ - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 22:23-33, ਮਰਕੁਸ 12:18-27, ਲੂਕਾ 20:27-39

3) ਿਲਖਾਰੀ - ਮਹਾਨ ਕਿਮ�ਨ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 22:34-40, ਮਰਕੁਸ 12:28-34

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 22:41-46, ਮਰਕੁਸ 12:35-37, ਲੂਕਾ 20:41-44

ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨੰਿਦਆ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 23:13-33

ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਤੋਬਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 12 ਅਿਧਆਇ 41-44, ਲੂਕਾ 21 ਅਿਧਆਇ 1-4

ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 12 ਅਿਧਆਇ 20-36

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 24 ਅਿਧਆਇ 1-3, ਮਰਕੁਸ 13 ਅਿਧਆਇ 1-3

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ 1: ਯਰੂ�ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 24:3-28, ਮਰਕੁਸ 13:3-23, ਲੂਕਾ 21:5-24

ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੱੁਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ� ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 24:32-33, ਮਰਕੁਸ 13:28-29, ਲੂਕਾ
21:29-32

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ 2: ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 24:28-51, ਮਰਕੁਸ 13:23-37, ਲੂਕਾ 21:24-36

ਗ�ਿਹਸਥੀ ਦਾ ਿਦ��ਟ�ਤ - ਜੈਤੂਨ - ਮਰਕੁਸ 13 ਅਿਧਆਇ 34

ਿਦ��ਟ�ਤ: - ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 25 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 13

ਿਦ��ਟ�ਤ: - ਪ�ਿਤਭਾ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 25 ਅਿਧਆਇ 14 ਤ� 30

ਿਦ��ਟ�ਤ: - ਭੇਡ� ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ - ਜੈਤੂਨ - ਮੱਤੀ 25 ਅਿਧਆਇ 31 ਤ� 46



ਸਭਾ ਿਵਚ ਮਹਾਸਭਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 3-5, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 1-2, ਲੂਕਾ 22
ਅਿਧਆਇ 1-2

ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 14-16, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 10-11,
ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 3-6

ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ
The Last Supper

ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26:17-19, ਮਰਕੁਸ 14:12-16, ਲੂਕਾ 22:7-13

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 17

ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 26, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 22, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 19

"ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ" - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 21, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 18,
ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 21, ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਿਧਆਇ 21

'ਕੀ ਉਹ ਮ� ਹ�?'  - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26:22-25, ਮਰਕੁਸ 14:19

ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ: 13 ਅਿਧਆਇ 26-27

ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਿਧਆਇ 30

ਪਤਰਸ ਨ�  ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 30, ਲੂਕਾ 22
ਅਿਧਆਇ 34, ਯੂਹੰਨਾ 13 ਅਿਧਆਇ 38

ਕੱਪ ਦੀ ਬਰਕਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 27-28, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 23-24, ਲੂਕਾ
ਅਿਧਆਇ 17

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾ�ਣ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 14 ਅਿਧਆਇ 1 ਤ� 16 ਅਿਧਆਇ 34

ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ� ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 17 ਅਿਧਆਇ 1-17 ਅਿਧਆਇ 26

ਗੀਤ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 30, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 26



ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚ ਟ�ਪਲ ਮਾ�ਟ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ

ਗਥਸਮੇਨ�  ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ�
Gethsemane and Trials

ਦੱੁਖ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 33, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 39, ਯੂਹੰਨਾ
18 ਅਿਧਆਇ 1

ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮੱਤੀ 26:39-44, ਮਰਕੁਸ 14:36-39, ਲੂਕਾ 22:42

ਖੂਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਗਥਸਮੈਨ - ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 43-44

ਰਸੂਲ� ਦੀ ਨ�ਦ - ਗਥਸਮੈਨ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 40-45, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 37-41, ਲੂਕਾ 22
ਅਿਧਆਇ 45-46

ਯਹੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 47 ਤ� 50, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ

34 ਅਤੇ 44, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 47 ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 2 ਤ� 5



ਪੀਟਰ ਬੀਟਸ ਮਲਚਸ - ਗਥਸਮੇਨ�  - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 47, ਲੂਕਾ 22
ਅਿਧਆਇ 50, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 10

ਿਯਸੂ ਿਟੱਡੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਥਸਮਨੀ - ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 51

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ - ਗਥਸਮਨੀ - ਮੱਤੀ 26:56, ਮਰਕੁਸ 14:50

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਅੰਨਾਸ - ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 12-13

ਕਾਇਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 57, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਿਧਆਇ 53, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 54, ਯੂਹੰਨਾ ਅਿਧਆਇ 15

ਪੀਟਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 58, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 54,
ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 55, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 15

ਮਹ� ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 63, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ 61

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੱੁਿਟਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 66-67, ਮਰਕੁਸ 14
ਅਿਧਆਇ 64-65, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 63-65

ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 26 ਅਿਧਆਇ 69-75, ਮਰਕੁਸ 14 ਅਿਧਆਇ

66-72, ਲੂਕਾ 22 ਅਿਧਆਇ 54-62, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 17-27

ਪਲੈਟੋ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਯਸੂ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 1-2, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 1, ਲੂਕਾ 23
ਅਿਧਆਇ 1, ਯੂਹੰਨਾ 18 ਅਿਧਆਇ 28

ਯਹੂਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 3

ਪਲੈਟੋ ਲੋਕ� ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਜੌਨ 18 ਅਿਧਆਇ 29

ਪਲੈਟੋ ਨ�  ਇਕੱਲੇ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਜੌਨ 18 ਅਿਧਆਇ 33

ਪਲੈਟੋ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15, ਜੌਨ 19:1

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27:29, ਮਰਕੁਸ 15:17, ਯੂਹੰਨਾ 19:2



"ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਵੇਖੋ" - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਿਧਆਇ 5

ਿਯਸੂ ਨ�  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 11, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 2,
ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 2

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਲੈਟੋ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 6-11

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ, ਜਾਮਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ�  - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 6-11

"ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ" - ਯਰੂ�ਲਮ - ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਿਧਆਇ 14

ਪਲੈਟੋ ਉਸਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 15, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 6, ਲੂਕਾ
23 ਅਿਧਆਇ 17, ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਿਧਆਇ 12

ਪਲੈਟੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇ� - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 19

ਪਲੈਟੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੈਿਥਊ 27 ਅਿਧਆਇ 24

ਪਲੈਟੋ ਨ�  ਬਰੱਬਾਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 26

ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27:26, ਮਰਕੁਸ 15:15,
ਲੂਕਾ 23:25, ਯੂਹੰਨਾ 19:16

ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ
Crucifixion

�ਮਊਨ ਸਲੀਬ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 32, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 21, ਲੂਕਾ 23
ਅਿਧਆਇ 26

ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਸਰਕਾ ਅਤੇ ਗਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 34, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ

23 ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 36

ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੇਖ ਮਾਿਰਆ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27:35, ਮਰਕੁਸ 15:24-25, ਲੂਕਾ 23:33,
ਯੂਹੰਨਾ 19:18

ਟੈਬਲੇਟ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 37, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 26, ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 38,
ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਿਧਆਇ 19



1) ਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ - ਿਗਲਿਗਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 34

ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਲਾਟ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 35, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ

24, ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 34, ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 23

ਰਾਹਗੀਰ� ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚੋਰ� ਦੀ ਗੱਲ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 39 ਤ� 44, ਮਰਕੁਸ 15
ਅਿਧਆਇ 29 ਤ� 32, ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 35

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ - ਿਗਲਿਗਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 40

2) ਅੱਜ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ - ਿਗਲਿਗਤ - ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 43

3) ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖੋ - ਿਗਲਿਗਤ - ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 26-27

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹਨ� ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 45, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 33,
ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 44-45

4) ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਿਕ�...?  - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 46, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 34

5) ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਸ - ਿਗਲਿਗਟੀਆ - ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 28

ਿਸਰਕਾ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 48, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 36, ਯੂਹੰਨਾ 19 ਅਿਧਆਇ 29

6) ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ - ਿਗਲਿਗਤ - ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 30

7) ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ� .. - ਿਗਲਿਗਤ - ਲੂਕਾ 23
ਅਿਧਆਇ 46

ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਿਗਆ ਹੈ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 51, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 38, ਲੂਕਾ 23
ਅਿਧਆਇ 45

ਕਬਰ� ਖੋਲ�ੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਉਠਾਏ ਗਏ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 52

ਸ�ਚੁਰੀਅਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 54, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 39, ਲੂਕਾ 23
ਅਿਧਆਇ 47



ਔਰਤ� ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ - ਿਗਲਿਗਤ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 55, ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 40, ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ

49

ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਿਵੰਨ� ਣਾ - ਿਗਲਿਗਤ - ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 34

ਸਲੀਬ ਤ� ਹੇਠ� ਉਤਾਰਨਾ - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 27:57-60, ਮਰਕੁਸ 15:46, ਲੂਕਾ 23:53, ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42

ਜੋਸਫ਼ ਰਾਮਾਥੀ ਅਤੇ ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 57 ਤ� 60,
ਮਰਕੁਸ 15 ਅਿਧਆਇ 47, ਲੂਕਾ 23 ਅਿਧਆਇ 53, ਜੌਨ 19 ਅਿਧਆਇ 38 ਤ� 42

ਸੀਲਬੰਦ ਪੱਥਰ �ਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 27 ਅਿਧਆਇ 65-66

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
Resurrection

ਵਰਣਨ - ਸਥਾਨ - �ਾਸਤਰ

ਔਰਤ� ਕਬਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 1, ਮਰਕੁਸ 16
ਅਿਧਆਇ 1-2, ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ 1

ਦੂਤ ਨ�  ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 2

ਔਰਤ� ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 8, ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ

9-10, ਯੂਹੰਨਾ 20 ਅਿਧਆਇ 1-2

ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ - ਬਾਗ - ਲੂਕਾ 24:12, ਯੂਹੰਨਾ 20:3

ਔਰਤ� ਕਬਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਗ - ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ 1

ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਮੱੁਖ ਜਾਜਕ� ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 11 ਨੰੂ

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਦੱਖ
Resurrection Appearances

ਮੈਰੀ ਮਗਦਾਲੀਨੀ ਨੰੂ - ਬਾਗ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਿਧਆਇ 9-10, ਯੂਹੰਨਾ 20 ਅਿਧਆਇ 14-18

2) ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� - ਬਾਗ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 9-10



3) ਦੋ ਚੇਲੇ ਇਮਾਉਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਐਮੌਸ ਦਾ ਰਾਹ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਿਧਆਇ 12, ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ

13

4) ਪਤਰਸ ਤ� ਪਿਹਲ� - ਯਰੂ�ਲਮ - 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15 ਅਿਧਆਇ 5, ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ 34

5) 10 ਚੇਿਲਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਲੂਕਾ 24:33, ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23

6) 11 ਚੇਿਲਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਮਰਕੁਸ 16:14, ਜੌਨ 20:26-29

7) ਪੰਜ ਸੌ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕੱਠ�  - ਅਣਜਾਣ - 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15 ਅਿਧਆਇ 6

8) ਯਾਕੂਬ ਤ� ਪਿਹਲ� - ਅਣਜਾਣ - 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15 ਅਿਧਆਇ 6

9) ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 7 ਚੇਿਲਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� - ਗਲੀਲ - ਯੂਹੰਨਾ 21 ਅਿਧਆਇ 1-11

10) ਪਹਾੜ �ਤੇ 11 ਚੇਿਲਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� - ਗਲੀਲ - ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 18-20

11) ਚੇਲੇ ਇਕੱਠ�  ਖਾਣਾ ਖ�ਦੇ ਹਨ - ਯਰੂ�ਲਮ - ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1 ਅਿਧਆਇ 4-5

12) ਅਸ��ਨ - ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬੈਥਨੀ - ਮਰਕੁਸ 16 ਅਿਧਆਇ 19, ਲੂਕਾ 24 ਅਿਧਆਇ 50-51,
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1 ਅਿਧਆਇ 6-9

ਇਹ ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬੇਲੀਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ

http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm

ਪ�ਾਚੀਨ ਕਬਰ

http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm


ਅੰਿਤਕਾ 2
Appendix 2

ਿਵਕਲਿਪਕ ਇਿਤਹਾਸ
Alternative Chronology

ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ� ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਵਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਬਤ, �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਾਸਓਵਰ ਸਬਤ ਅਤੇ �ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਸਬਤ।

ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ:
ਿਕ�ਿਕ ਿਜਵ� ਯੂਨਾਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ।  (ਮੱਤੀ 12:40)

ਤਦ ਉਸ ਨ�  ਬਾਰ�� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ, ਅਸ� ਯਰੂ�ਲਮ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਗਾਲ� ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਥੱੁਕਣਗੇ।  ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ �ਠ� ਗਾ।  (ਲੂਕਾ 18:31-33)

ਜੇਮਜ਼ ਟੈਬਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜੀਸਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼: ਏ ਫਾਈਨਲ "ਮਸੀਯਾਿਨਕ" ਭੋਜਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ
ਿਬਬਲੀਕਲ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ
ਬਾਈਬਲੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਜ�ਚ 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 ਿਲਖਦਾ ਹੈ:

ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤ� ਹੇਠ�
ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ
"ਸਬਤ" ਨ� ੜੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ" �ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਸਾਹ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ "ਸਬਤ" ਜ� ਆਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜ�
ਨਹ�। 30 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ, �ੱੁਕਰਵਾਰ, ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਨੀਸਾਨ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ,
ਇਸਲਈ ਦੋ ਸਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, �ੱੁਕਰਵਾਰ ਅਤੇ �ਨੀਵਾਰ ਸਨ। ਮੈਿਥਊ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/the-last-days-of-jesus-a-final-messianic-meal/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/the-last-days-of-jesus-a-final-messianic-meal/


ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ �ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ “ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ” ਆਈਆਂ ਸਨ।  (ਮੱਤੀ 28 ਅਿਧਆਇ 1 ਆਇਤ)

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਕਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਿਬਰਤ�ਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਜੌਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ� "ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ" ਸੀ।  ਉਹ ਨ� ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੋ� ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਬ ਲਈ ਪੇ� ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਹ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਗਏ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅ�ੱੁਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ �ਾਮ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਨਹ� ਖਾ
ਸਕਦੇ ਸਨ (ਯੂਹੰਨਾ 18:28)। ਜੌਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਵੀਰਵਾਰ �ਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਡਰ ਭੋਜਨ
ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਮੱਤੀ 28:1 ਿਵਚ ਦੋ ਸਬਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਜ� ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੱਤੀ 12:1 ਿਵੱਚ।  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ� ਨ�  ਇਕਵਚਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨ�  ਬਹੁਵਚਨ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਿਥਊ 12
ਅਿਧਆਇ 1 ਆਇਤ ਅਤੇ 28 ਅਿਧਆਇ 1 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ।

ਉਸ ਸਮ� ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤ ਿਵੱਚ� ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੱੁਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋੜ
ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ।

ਨਵ� ਮੈਿਥਊ ਬਾਈਬਲ, ਰੂਥ ਮੈਗਨਸਨ (ਡੇਿਵਸ) ਦੁਆਰਾ © 2016

ਉਸ ਸਮ� ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ� ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਭੱੁਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਕੰਨ�
ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਰਾਬਰਟ ਯੰਗ ਦੁਆਰਾ ਯੰਗ ਦਾ �ਾਬਿਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਿਜਸਨ�  ਯੰਗ ਦੀ ਿਵ�ਲੇ�ਣਾਤਮਕ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਸੰਕਿਲਤ
ਕੀਤਾ।

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ।

ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਿਮਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ, © 1995-2014 ISVFoundation ਦੁਆਰਾ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਵਚਨ ਜ�
ਬਹੁਵਚਨ, ਔਰਤ� ਨ�  ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਪਾਇਆ।

ਉਹ �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ �ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਨਹ�, ਸਗ� ਪਸਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਿਕ�ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ



ਿਦਨ ਲਾ�� ਨੰੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ� � ਨ�  ਪਲੈਟੋ ਨੰੂ ਲੱਤ� ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾ�� ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
(ਯੂਹੰਨਾ 19:31)

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਦਵਾਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਸਬਤ ਨੰੂ �ਨੀਵਾਰ ਵਜ� ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਵੀਰਵਾਰ ਕੁਇਿਨਸਨ 14 ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 30 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਨੀਸਾਨ 14 ਆਕਾ�ੀ ਕੈਲੰਡਰ� ਤ�
�ੱੁਕਰਵਾਰ 7 ਅਪ�ੈਲ ਸੀ, ਅਤੇ 33 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ �ੱੁਕਰਵਾਰ 3 ਅਪ�ੈਲ, ਤਾਰੀਖ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਲਈ
ਸਭ ਤ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤਾਰੀਖ� ਹਨ। ਇਹਨ� ਸਾਲ� ਦੇ ਨਵ� ਚੰਦ ਤ�.

ਿਦਨ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ�
ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਯਹੂਦੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

31 ਈਸਵੀ ਨੰੂ ਨੀਸਾਨ 14 ਨੰੂ ਬਲੱਡ ਮੂਨ

ਕੇਿਵਨ ਵੁਡਿਰਜ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ 14 ਨੀਸਾਨ, ਬੱੁਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਲਡ ਮੂਨ ਸਮੇਤ, ਵੀਰਵਾਰ
ਨੰੂ ਨੀਸਾਨ 14 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ 31 ਈ. �ੱੁਕਰਵਾਰ 15 ਨੀਸਾਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ, �ਨੀਵਾਰ 16
ਨੀਸਾਨ ਨੰੂ ਆਮ ਸਬਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 17 ਨੀਸਾਨ ਨੰੂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਪਿਹਲੇ ਫਲ� ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸੀ।

ਉਸਦਾ PDF ਲੇਖ ਹੈ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਦ� ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?  ਸਬੂਤ 31 ਈ. ਉਸਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ: ਉਸਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

ਿਕਸ ਸਾਲ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 29 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 34
ਈਸਵੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਮਿਰਆ ਸੀ। ਬੱੁਧਵਾਰ 25 ਅਪ�ੈਲ 31 ਈ: (ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਨੀਸਾਨ ਦੇ
14ਵ� ਿਦਨ �ਾਮ/ਰਾਤ) ਨੰੂ ਇੱਕ ਅੰ�ਕ ਚੰਦਰ ਗ�ਿਹਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸ�ਟ ਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ
ਿਨ�ਜੀ ਹੰੁਦਾ। "ਪਸਾਹ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ" ਦਾ ਭੋਜਨ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਾਧਾ ਿਗਆ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਗੈਥਸਮੇਨ�  ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵੀਰਵਾਰ 26 ਅਪ�ੈਲ 31 ਈਸਵੀ (ਿਨਸਾਨ ਦੇ 14ਵ�
ਿਦਨ) ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਵ� ਨ� ਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15ਵ� ਿਦਨ ਪਸਾਹ ਲਈ "ਿਵ�ੇ� ਸਬਤ" ਹੰੁਦਾ, ਤ� ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਬਤ
ਨੀਸਾਨ ਦਾ 16ਵ� ਿਦਨ, ਿਫਰ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17ਵ� ਿਦਨ (ਪਿਹਲੇ ਫਲ� ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ) ਨੰੂ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ� ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਤੇ "�ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਜੀਰ" ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:



ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ �ਬਦ "ਸੱਬਤ" - ਯੂਨਾਨੀ �ਬਦ σαββάτων (ਸੈਬਟਨ) ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ (ਨ� ਸਲੇ ਐਟ ਅਲ., 1988) - ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ�
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯੰਗ ਦੇ ਿਲਟਰਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ:
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ ਤੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮ�, ਸਬਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਈਆਂ।” (ਮੱਤੀ 28:1)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਸਲੋਮੀ ਨ�  ਮਸਾਲੇ
ਖਰੀਦੇ ਤ� ਜੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ, ਉਹ ਕਬਰ ਕੋਲ
ਆਈਆਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ�ਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, 'ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ� ਪੱਥਰ
ਨੰੂ ਹਟਾਏਗਾ?' (ਮਰਕੁਸ 16:1-3)
“ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਨ� ੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ� ਗਲੀਲ ਤ�
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ� � ਨ�  ਕਬਰ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਨ� � ਨ�  ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਤਰ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨ� ਨ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ [ਹੋਰ ਵੀ] ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਨ�  ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਕਬਰ ਤ� ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾ� ਨਹ�
ਿਮਲੀ।  (ਲੂਕਾ 23:54-24:3)
“ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ �ਤੇ ਤੜਕੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ (ਅਜੇ ਹਨ� ਰਾ ਸੀ) ਅਤੇ
ਉਸਨ�  ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ �ਮਊਨ
ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਈ।  ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 'ਉਨ� � ਨ�  ਪ�ਭੂ
ਨੰੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ।' (ਯੂਹੰਨਾ
20:1-2) ...
ਇਹ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਤ �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ "ਿਵ�ੇ� ਸਬਤ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 15ਵ� ਿਦਨ ਦਾ ਿਦਨ), ਿਜਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਨਯਮਤ ਜ� ਆਮ ਕੰਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਸੀ (ਲੇਵੀਆਂ 23:  6-7), ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਨੀਵਾਰ (ਿਨਸਾਨ ਦੇ 16ਵ� ਿਦਨ) ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਸਬਤ।  ਇਹ ਲੂਕਾ 23:54-24:1 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਿਤਆਰ

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� (ਿਜਸ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅਿਰਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਅਤੇ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ), �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ।  , ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ (ਿਚੱਤਰ 3)। ਇਹ ਉਹ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਿਨਯਮਤ ਜ� ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ
ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ "ਆਮ" ਕੰਮ ਨਹ� ਸੀ.
ਅਗਲੇ ਿਦਨ, �ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਬਤ, ਔਰਤ� ਨ�  ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਿਫਰ
ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ, ਦੋ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ (ਬਾਈਬਲੀਕਲ ਹਰਮੇਨ� ਿਟਕਸ, 2016)। ਇਸ ਤ�
ਇਲਾਵਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ�ਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ
ਿਦਨ ਇੱਕ "ਿਵ�ੇ� ਸਬਤ" ਸੀ: "ਹੁਣ ਇਹ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਤ ਹੋਣਾ
ਸੀ। ਿਕ�ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਲਾ�� ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ
ਉਨ� � ਨ�  ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੰੂ ਲੱਤ� ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾ�� ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 19:31)। ਇਸ ਿਵ�ੇ�



ਸਬਤ (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:22-23) ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਚੜ�ੀਆਂ ਲਾ�� ਨੰੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਰਿਹਣ
ਦੇਣਾ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਈਸਾ ਨੰੂ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਅਪ�ੈਲ 31 ਈ. (ਿਨਸਾਨ ਦੇ 14ਵ� ਿਦਨ) ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 29
ਅਪ�ੈਲ 31 ਈ. (ਨੀਸਾਨ ਦੇ 17ਵ� ਿਦਨ) ਨੰੂ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਦਵਾਨ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਵ�ੇ� ਪਸਾਹ ਸਬਤ ਨੰੂ �ਨੀਵਾਰ ਵਜ� ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੀਸਾਨ 14 ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਆਕਾ�ੀ ਕੈਲੰਡਰ� ਤ� ਿਨਸਾਨ 14 30
ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ �ੱੁਕਰਵਾਰ 7 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਅਤੇ 33 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ �ੱੁਕਰਵਾਰ 3 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਿਡੱਿਗਆ, ਤਾਰੀਖ� ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੂਲੀ ਚੜ�ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤਾਰੀਖ� ਹਨ।  ਉਨ� � ਸਾਲ� ਦੇ ਨਵ� ਚੰਦ ਤ�।

ਿਦਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ�
ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਅਗਲੇ ਯਹੂਦੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਅੰਿਤਕਾ 3
Appendix 3

ਇੰਜੀਲ

The Gospels

ਇੰਜੀਲ ਜੀਵਨੀ ਨਹ� ਹਨ ਹਾਲ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਜੀਵਨੀ ਹਨ।  ਉਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਹੋਏ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮਤੀ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
Matthew tells the love story

ਰੋਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀ, ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭਾ�ਾ
ਅਰਾਮੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖੀ ਸੀ।

ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ �ਾਸਤਰ (ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ) ਨੰੂ ਿਹਬਰੂ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ�, ਲਗਭਗ 538 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਉਹ ਅਰਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਹਬਰੂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਾਮੀ ਭਾ�ਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੂਲ
ਭਾ�ਾ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਇਬਰਾਨੀ �ਾਸਤਰ�
ਿਵੱਚ� ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ, ਜੋ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਿਥਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਿਜੱਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮ� ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ।

ਪ�ਚਾਰਕ ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਿਲਿਖਆ।  ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਡੇਿਵਡ ਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਜ� ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਮਹਾਨ
ਕਿਮ�ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਨ� ਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ�ਚਾਰਕ ਿਮ�ਨਰੀ ਇੰਜੀਲ ਨ�  ਰਵਾਇਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਿਥਊ ਜ਼ੋਰ ਦੇ
ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਉਡੀਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਨਹ�
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।



ਇਸ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਿਮ�ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁ� ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ। ਮੈਿਥਊ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ
ਦੇ ਿਵ�ਵ-ਿਵਆਪੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਜੌਹਨ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇ�ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਿਧਆਇ 5-7 ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇ� ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ �ਬਦ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲ�
ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਨ� ਿਤਕਤਾ। ਅਿਧਆਏ ਜੋ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਮੈਿਥਊ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਾ�ਣ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।  ਉਹ
ਅਕਸਰ "ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ" �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਮ ਯਹੂਦੀ �ਰਧਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ
�ਬਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਮੱਤੀ 4:23 ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ ਉਪਦੇ� ਦੇਣ, ਰਾਜ ਦੀ
ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਥਨ ਅਿਧਆਇ 5-9 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ �ਬਦ� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੱਤੀ 9:35 ਿਵਚ ਵੀ
ਉਹੀ ਿਬਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਿਮ�ਨ ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਮ�ਨ ਭਾ�ਣ, ਮੱਤੀ 9:35 ਤ� �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।  ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਿਮ�ਨ ਦੇ ਭਾ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਿਧਆਏ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਭੇਤ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਿਜਆਂ ਤ�
ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਿਧਆਇ 13 ਦੇ ਿਦ��ਟ�ਤ ਭਾ�ਣ� ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

'ਚਰਚ' �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੰਜੀਲ ਲੇਖਕ ਮੈਿਥਊ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਚ ਕੋਲ
ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।  ਚਰਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ� ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਫਲੈ� ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਉਬਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਿਥਰ ਸੈਿਟੰਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਨੰੂ ਦਬਾਇਆ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੇਵਕਾਈ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਕੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ
ਪਿਹਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਸਪੱ�ਟ ਹਾਰ ਿਫਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ
ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ�।  ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹ�।



ਮਾਰਕ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
Mark tells the love story

�ਾਇਦ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਰਕੁਸ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦਾ ਸੀ।  ਉਸਦੀ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰ�ਕ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਕੈਬ ਹੈ।  ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਿਥਊ ਅਤੇ ਲੂਕ ਦੋਵ� ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ

ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣ ਿਤੰਨ ਿਸਨ� ਪਿਟਕ ਇੰਜੀਲ
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕ �ਾਇਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਲਨਨ
ਦੀ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਗਥਸਮੇਨ�  ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੇਰ ਰਾਤ
ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨ�
ਪਸਾਹ ਖਾਧਾ ਸੀ।  ਮਾਰਕ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਮਾਰਕ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਦੇ
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਮ�ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� 'ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਿਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।  ਉਸਨ�  ਪੀਟਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸਨ�  ਉਸਨੰੂ 'ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ'
ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ
ਸੀ।  �ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਜੇਰੋਮ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਮਾਰਕ ਨ�  ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਲੈਗਜ਼�ਡਰੀਆ
ਿਵੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਮਰਕੁਸ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ, ਸੰਖੇਪ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਿਬਰਤ�ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸੰਖੇਪ ਪ�ੋਲੋਗ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀਵਨ ਪੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨੰੂਨ ਿਬਰਤ�ਤ ਵਜ�
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਵਜ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਿਧਆਇ 1-8 ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਫਰ ਨਾਟਕ 8ਵ� ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ,
ਮਸੀਹਾ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਅਿਧਆਇ 11-16 ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵਚ ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਇਸ ਤਰ�� ਸੰਖੇਪ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ



ਇੰਜੀਲ, ਖੁ�ਖਬਰੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕ�ਮ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਮਾਰਕ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ - ਪ�ਦਰ�ਨ ਦਾ ਿਦਨ
ਮਰਕੁਸ 11:1-11 (ਜ਼ਕ 9:9) - ਿਯਸੂ ਯਰੂ�ਲਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ

ਸੋਮਵਾਰ - ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਿਦਨ
ਮਰਕੁਸ 11:12-19 - ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ, ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਮੰਗਲਵਾਰ - ਸੰਘਰ� ਦਾ ਿਦਨ
ਮਰਕੁਸ 11:20 - 13:36 - ਨ� ਤਾਵ� ਨਾਲ ਬਿਹਸ

ਬੱੁਧਵਾਰ - ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਮਰਕੁਸ 14:1-11 - ਬੈਥਨੀ ਿਵਖੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਵੀਰਵਾਰ - ਿਵਦਾਇਗੀ ਦਾ ਿਦਨ ਮਾਰਕ 14:12-42 - ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ

ਗੱੁਡ ਫਰਾਈਡੇ - ਸਲੀਬ ਦਾ ਿਦਨ ਮਰਕੁਸ 14:43 - 15:47 - ਅਜ਼ਮਾਇ�� ਅਤੇ ਮੌਤ

�ਨੀਵਾਰ - ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਮਰਕੁਸ 15:46-47 - ਕਬਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਿਦਨ ਮਾਰਕ 16: 1-18 - ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਿਦੱਖ

ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੰੂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਦੀਵੀ ਸਮ� ਿਵੱਚ। ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨ�ਹ ਤ� ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ �ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।  ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹ� ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਲੂਕਾ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
Luke tells the love story

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ, ਲੂਕਾ ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ �ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕਲੌਤਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੇਖਕ, ਉਸਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਿਕਤਾਬ�, ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲ, ਆਪਣੇ

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੋਸਤ ਥੀਓਿਫਲਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ।  ਉਹ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ



ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੱੁਤਰ ਦੇ
ਮ�ਹੂਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਿਦ��ਟ�ਤ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਲੂਕ ਨ�  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ� ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ� ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੌਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਿਮ�ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਿਵੱਚ ਟੀਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਾਵ� ਿਕ ਤੁਰਕੀ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਏ�ੀਆ ਜ�
ਏ�ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਗ�ੀਸ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਮਾਲਟਾ �ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ �ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵਚ 'ਅਸ� ਹਵਾਲੇ' ਿਵਚ
ਉਨ� � ਸਾਹਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਲੂਕਾ ਨ�  ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ� ਤ� ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ�
ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ।

ਲੂਕਾ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਘਟਨਾਵ� ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਤ� ਬਾਹਰ
ਨਹ� ਹੈ।  ਗਰੀਬ, ਤੱੁਛ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ) ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ) ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ (ਰਸੂਲ� ਦੇ
ਕਰਤੱਬ) ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਪ�ਟ, ਕ�ਮਬੱਧ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਲੂਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵ� ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ "ਯਾਤਰਾ" ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਥੀਮ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂ�ਲਮ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ
ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਪੀਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹਾ ਸੀ।  ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ �ਾਮਲ ਸੀ।

ਲੂਕਾ ਿਮ�ਨਰੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ �ਕਤੀ�ਾਲੀ �ਕਤੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ� ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਚਰਚ ਦੇ ਿਮ�ਨਰੀ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ।
ਲੂਕਾ ਆਪਣੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।

ਲੂਕਾ ਡਾਕਟਰ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ �ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ।  ਉਸਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਉਸ ਿਵਚ ਗਰੀਬ� ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਿਬਰਤ�ਤ �ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੂਕਾ ਪ�ਚਾਰਕ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ �ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਮ�ਹੂਰ
ਿਦ��ਟ�ਤ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੂ ਪੱੁਤਰ, ਗੁਆਚੇ

ਿਸੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਿਦ��ਟ�ਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਖੁ�ਖਬਰੀ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਸਾਮਰੀ ਕੋੜ�ੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰ� ਨੰੂ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਜ਼ੱਕੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਹਨ।  ਇਹ ਤੱੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕ�ਨ ਿਸਰਲੇਖ� ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗੱੁਡ ਿਨਊਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਿਨਊ
ਿਰਵਾਈਜ਼ਡ ਸਟ�ਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਕ�ਾਸ ਰੈਫਰ�ਸ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਲਈ
ਿਵਲੱਖਣ ਅੰ�� ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ� ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੰਦਰਭ ਨਹ� ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਬਾਰੇ ਖ਼ੁ� ਖ਼ਬਰੀ ਦੱਸਣ ਿਵਚ ਲੂਕਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੀਸਸ ਟ�ਪਲ ਮਾ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਯਰੂ�ਲਮ ਦਾ ਮਾਡਲ
�ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧ� ਦੇ �ਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਐਟੋਂਨੀਆ ਿਕਲ�ਾ

ਜੌਨ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
John tells the love story

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਫਲ ਮਛੇਰੇ ਜ਼ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ, ਿਜਸਨ�  ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਐਡਂਿਰਊ ਨਾਲ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ
ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਜੌਨ ਦੀ ਮ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਮ� ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਚਰਚ ਦੇ �ੁਰੂਆਤੀ

ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਸਲੋਮੀ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਨੰੂ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ

ਮ� ਨੰੂ ਜੌਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ�ਿਪਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਉਸ ਚੇਲੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜੌਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਵਰਗੀਆਂ ਮ�ਹੂਰ ਆਇਤ� ਉਸ ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:



ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਨ�  ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨ�  ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤ� ਬਖ਼� ਿਦੱਤਾ ਤ� ਜੋ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ।

ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਇਸ ਤ� ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਭਰਾਵ�
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਦੇਈਏ।

1 ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਚ�ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨ� ਤਾ ਪੀਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ �ਾਇਦ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੌਨ ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ� , ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੋਗੋਸ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ
ਜੀਵਤ ਬਚਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ।

ਜੌਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਬੇਿਮਸਾਲ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਤ� ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਿਯਸੂ, ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ।

ਿਯਸੂ ਨ�  ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਿਨ�ਾਨ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਖਾਏ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਗਏ
ਪਰ ਏਹ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਤੁਸ� ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇ�ੁਰ ਦਾ

ਪੱੁਤ� ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਜੀਉਣ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
(ਯੂਹੰਨਾ 20:30-31)


