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ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਨਾਸਯਤ ਦੇਯਮਸ਼ੂ, ਜ ਆਭਤਯ ਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਰਗਬਗ 2000 ਸਾਰ ਯਹਰਾਾਂ
ਇਜ਼ਯਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਯਿੱਚ ਹਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ33 ½ ਸਾਰ ਯਹੇ,ਯਜ਼ਆਦਾਤਯ ਨਾਸਯਤ ਸ਼ਯਹਯ ਯਿੱਚ,ਯ ਆਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਆਖੀਯਰੇ
3 ½ ਸਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਯਦਿੰਦੇ ਹਏ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਯਕ “ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਯਾਜ ਦੇ ਫਾਯੇ ਯਿੱਚ ਚਿੰਗੀ ਖਫਯ ਹੈ”, ਅਤੇ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਿੱਰੋਂ ਉਸਨੂ ਿੰ ਯਦੱਤੀਗਈ ਚਭਤਕਾਯੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਰ ਕਈ ਰ ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਨੇ ਮਹੂਦੀ ਅਯਧਕਾਯੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਨਯਾਸ਼ ਕਯ ਯਦੱਤਾ , ਅਤੇ ਯਭ ਦੇ ਰ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਯਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸੂਰੀ
ਤੇ ਚੜ੍੍ ਾ ਯਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਯਦਨਾਕ ਭਤ ਯਦੱਤੀ । ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਪਨਾਇਆ ਯਗਆ ਸੀ , ਯ ਯਤਿੰਨ ਯਦਨ ਫਾਅਦ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭੜ੍ ਜੀਿਤ ਕਯ ਯਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਯਪਯ ਚਾਰੀ ਯਦਨਾਾਂ ਫਾਅਦ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਿਯਗਯਿੱਚ ਫਰਾ ਯਰਆ ।
ਫਾਈਫਰ ਯਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਕ ਯਭਾਤਭਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ “ਯਾਯਜਆਾਂ ਦੇ ਯਾਜਾ ਅਤੇ ਯਭਾਤਿਾਿਾਾਂਦੇ ਯਭਾਤਭਾ” ਦੇ ਯੂ ਯਿੱਚ ੂਯੀ ਦਨੀਆਾਂ ’ਤੇ
ਯਾਜ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤੇ ਆਣੇ ਰ ਕਾਾਂ ਦੀ ਭਕਤੀ ਰਈ ਿਾਯਸ ਧਯਤੀ ਤੇ ਬੇਜੇਗਾ ।
ਯ ਅਸਰ ਯਿੱਚ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਕਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਕਤਾਫ ਇਸ ਸਿਾਰ ਤੇ ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਜਿਾਫ ਯਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਯਿਭ ਗਾਰਫਰੇਥ

ਯਮਸ਼ੂਯਿਰੱਖਣਹੈ
ਇਸ ਯਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਕ ਫਾਈਫਰ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਫਹਤ ਹੀ ਿਧੀਆਇਨਸਾਨ ਦੇ ਯੂ ਯਿੱਚ ੇਸ਼ ਕਯਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਣੇ
ਚਭਤਕਾਯਾਾਂ ਦੇ ਯਿੱਚ ਅਸਧਾਯਨ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਫੂਤ ਯਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਨਿ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ਿਾਸ, ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ੂਜਾ ਦੇ
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ਫਾਯੇ ਦੇ ਯਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਬੇਦਕ ਯਿੱਮੀਆਾਂ ਫਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੂ ਿੰ ਜੀਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਤਯ ਸਯਤ ਹਣ ਦਾ ਦਾਿਾ ਕਯਦੇ ਹਨ,
ਅਯਜਹਾ ਦਾਿਾ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਕਈ ਿੀ ਯਹਿੰਭਤ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ।
ਉਹਨਾਾਂ ਦਆਯਾ ਆਣੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਯਧਕਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਹੱਥ ਯਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਭਾਤਭਕ
ਦੂ ਤ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਿਚਾਯ ਫਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨਭਾਨ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦੇ ਯਿੱਚ ਦੱਯਸਆ ਯਗਆ
ਹੈ: “ ਤਸੀਂ (ਭਾਨਿ ਜਾਤ) ਯਜਥੇਿੀ ਚਰੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਯ ਸੱਚੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ਿੰ ਅਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਨੂ ਿੰ ਜਾਣ ਰਿ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜੀਿਨ ਅਯਥੂਯਨ
ਹ ਜਾਿੇਗਾ,” (ਜਾਨ 17:3)। ਜਾਹਯ ਹੈ, ਸਾਨੂ ਿੰ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਫਾਯੇ ਯਿੱਚ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ੍ ਹੈ । ਫਾਈਫਰ ਦੇ ਅਨਸਾਯ ਸਾਨੂ ਿੰ
ਬਯਿੱਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕਈ ਉਭੀਦ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਫਰ ਇਕਰ ਤਾ ਅਯਜਹਾ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜ ਸਿੈ-ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਸਾਨੂ ਿੰ ਬੇਯਜਆ ਹੈ
ਸਸ਼ਿ ਯੂ ਨਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰਈ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ ਕਣ ਹੈ।
ਫਾਈਫਰ ਕੀ ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਤੋਂ ਯਹਰਾਾਂ, ਓਰਡ ਿੇਸ੍ਿਾਭੈਂਿਦਾ ਰੇ ਖਨ (ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਯਹਰਾ ਬਾਗ ) ਭਨੱਖ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਫਾਯੇ ਸੱ ਚਾਈ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ । “ਸਣ , ਹੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ , ਯਭਾਤਭਾ ਸਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ਿਯ ਹੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਇੱਕ ਹੈ” (ਯਫਿਸਥਾ 6: 4): ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਯਭਸਰਯ ਤੋਂ
ਫਚਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਸ਼ਿ ਕਥਨ ਹੈ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਯਕਹਾ ਹੈ ।
ਫਾਈਫਰ ਦੇ ਯਸੱਯਖਆ ਯਿੱਚ ਯਸਯਪ ਇੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਇਸ ਭਯਰਕ ਯਸੱਯਖਆਯਿੱਚ ਕਈ ਸਭਝਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਯਕ ਇਸ ਜੀਿਨ ਅਤੇ
ਭਤ, ਕਦਯਤ ਅਤੇ ਇਯਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਫਰਾਾਂ ਦੇ ਯੱਛੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ, ਸ਼ਯੀਯਕ ਅਤੇ ਅਯਧਆਤਭਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਯਭ ਯਚਨਾਤਭਕ ਸਰਤ

ਹੈ । ਸਾਨੂ ਿੰ ਦੱਯਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਮਹਿਾ ਹੈ ।
ਓਰਡਿੈਸਿਾਭੈਂਿ ਿੀ ਇੱਕ ਬਯਿੱਖ ਦੀ ਦਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਯਜਸਨੂ ਿੰ ਯਭਾਤਭਾ ਰਦਾਨ ਕਯੇਗਾ ਅਤੇ ਯਜਸਨੂ ਿੰ ਯਭਾਤਭਾ “ ਭੇਯਾ ੱਤਯ “
ਕਯਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਫਾਯੇ ਯਿੱਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਿੱਰੋਂ ਕਈ ਿਾਅਦੇ ਯਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਜਨ ਦ ਯਿੱਚ ਅਸੀਂ ੜ੍੍ ਦੇ ਹਾਾਂ: “ਤੂ ਿੰ ਭੇਯਾ ੱਤਯ ਹੈਂ, ਇਸ ਯਦਨ ਭੈਂ
ਤੈਨੂਿੰ ਭੇਯੇ ਤੋਂ ੈਦਾ ਹਇਆ ਭੇਯੇ ਤੋਂ ਭਿੰਗ, ਅਤੇ ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਿਯਾਸਤ, ਅਤੇ ਤੇਯੇ ਕਫਜੇ ਦੇ ਰਈ ਧਯਤੀ ਦੇ ਸਾਯੇ ਬਾਗਾਾਂ ਦੇ ਰਈ
ਤੈਨੂਿੰਯਾਸ਼ਿਯ ਦੇ ਦੇਿਾਾਂਗਾ” (ਬਜਨ 2:7 -8) ।
ਇਸ ਕਯਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਸ਼ਿ ਹੈ ਯਕ ਧਯਤੀ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ’ਤੇ ਆਣੇ ਿੱਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਯਕਸੇ ਨੂ ਿੰ ਯਨਮਕਤ ਕੀਤਾ ਯਗਆ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੱਤਯ ਯਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਕਓਂਯਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਯਹਣਾ ਹੈ ਯਕ “ ਭੇਯੇ ਤੋਂ ੈਦਾ ਹਏ ਹ “ (ਉਸਨੇ ਜਨਭ ਯਦੱਤਾ
ਹੈ) । ਇਹ ਕਯਿਤਾ ਫਾਈਫਰ ਦੇ 13:33 ਸਭੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਜੱਥੇ ਸਾਨੂ ਿੰ ਇਹ ਦੱਯਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਯਕ ਇਹ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਫਾਯੇ ਗੱਰ ਹ ਯਹੀ
ਹੈ।
ਓਰਡਿੈਸਿਾਭੈਂਿ ਦੇ ਯਿੱਚ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਭ ਦਾ ਯਿਸ਼ਾ ਅਫਰਾਹਭ ਅਤੇ ਡੇਯਿਡ ਦੇ ਿਾਅਦੇ ਤੋਂ ਿੀ ਯਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਯਨ ਨਿਾਾਂ ਆਦੇਸ਼
“ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਡੇਯਿਡ ਦੇ ੱਤਯ, ਇਫਰਾਹਭ ਦੇ ੱਤਯ ਦੀ ੀੜ੍ੀ (ਜਾਾਂ ਜਨਭ ) ਦੀ ਯਕਤਾਫ “ (ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਦੂ ਸਯਾ ਬਾਗ) ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ
ਆਯਿੰਬ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ( ਭੈਯਥਮੂ 1:1) ।

ੱਤਯ ਦੀ ਉਤਤੀ
ਯਮਸ਼ੂ ਯਕਿੇਂ ਹੋਂਦ ਯਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਰਮੂਕ ਦੇ ਸ-ਸਭਾਚਾਯ ਆਸਾਨ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਯਿੱਚ ਸਭਝਾਇਆ ਯਗਆ ਹੈ । ਭੈਯੀ, ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਯਿੱਚ
ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਡਯਨ ਿਾਰੀ ਕਿੰਿਾਯੀ ਦੇ ਰਈ, ਖੱਦ ਯਾਜਾ ਡੇਯਿਡ ਦੇ ਿਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਈ, ਇੱਕ ਫਹਤ ਹੀ ਅਨ ਖੇ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਰ ਇੱਕ ਦੂ ਤ
ਯਦਖਾਈ ਯਦੱਤਾ: “ ਜੈ ਹਿੇ, ਤੂ ਿੰ ਹੈ ਯਕ ਕਰਾ ਫਹਤਭਫਾਯਕ, ਹੇ ਯਭਾਤਭਾ ਤੇਯੇ ਨਾਰ... ਤੂ ਿੰ ਗਯਬਿਤੀ ਹੈਂ ਤੇਯੇ ੇਿ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਿੇ ਨੂ ਿੰ ਅੱਗੇ
ਯਰਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਯਮਸ਼ੂ ਯੱਖਣਾ ਉਹ ਭਹਾਨ ਹ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਯਭਰਧਾਨ ਦਾ ੱਤਯ ਕਹਾਿੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ
ਯਭਾਤਭਾ, ਉਸ ਦੇ ਯਤਾ ਡੇਯਿਡ... ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਹਿੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਯਾਜ ਦਾ ਕਈ ਅਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹਿੇਗਾ” (ਰੂ ਕਾ 1:2833) ।
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ਹੈਯਾਨੀ ਦੇ ਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਿੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦਆਯਾ ਰੇਯਯਤ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਇੱਕ ਰ ਯਕ। ਉਸਨੂ ਿੰ 900
ਸਾਰ ਯਹਰਾਾਂ ਡੇਯਿਡ ਨੂ ਿੰ ਕੀਤਾ ਿਾਅਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਮਾਦ ਸੀ । ਡੇਯਿਡ ਦੇ ਿਿੰਸ਼ (ੱਤਯ ) ਰਿੰਫੀ ਉਭੀਦ ਦੇਭਸੀਹਾ ਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਅਸਰ ਯਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਾਂ ਹ ਯਗਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਫੱਚੇ ਨੂ ਿੰ ਡੇਯਿਡ ਦੇ ਯਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਯਨ ਯਗਆ ਸੀ !
ਯ ਪੇਯ ਭੈਯੀ ਯੇਸ਼ਾਨ ਸੀ । ਹਾਰਾਾਂਯਕ ਇਸਯਾਈਰ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਡਯਨ ਿਾਰੇ ਇੱਕ ਮੂਸਫ਼ ਨਾਭ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਿੰਗਣੀ
ਹਈ ਸੀ, ਯ ਹਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਯਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੱਚੇ ਦਾ ਕਈ ਸਿਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ੈਦਾ ਹਇਆ । ਤਾਾਂ
ਯਕਿੇਂ, ਭੈਯੀ ਨੇ ਸਿਯਗਦੂ ਤਤੋਂ ਯੱ ਛਆ ਯਕ, ਇਹ ਿਾਧਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਿੰਸ਼ ਤੱਕ ਯਕਿੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂ ਤ ਆਣੇ ਜਿਾਫ ਯਿੱਚ ਕਾਪੀ ਸਸ਼ਿ
ਹੈ: “ ਯਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤੇਯੇ ਯਿੱਚ ਉੱਤਯੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਭਰਧਾਨ ਦੀ ਯਕਯਾਤੇਯੇ ਉੱਤੇ ਛਾਾਂ ਕਯੇਗੀ ਇਸ ਰਈ ਓਹ ਯਿੱਤਯ ਜ ਤੇਯੇ ਤੋਂ
ਉਤਿੰਨ ਹਣ ਿਾਰਾ ਹੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੱਤਯ ਕਹਾਿੇਗਾ” (v.35 ) ।
ਗੱਰ ੂਯੀ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ, ਭੈਥਮੂ ਦੇ ਸ-ਸਭਾਚਾਯ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਭਰਾ ਯਦੱਤਾ, ਯਜਿੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਸਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਬਯਿੱਖ ਦੇ ਤੀ ਨੂ ਿੰ ਯਦਖਾਈ
ਯਦੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਯਿਆਹ ਤੋਂ ਯਹਰਾਾਂ, ਭੈਯੀ ਨੂ ਿੰ “ਯਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੇ ਫੱਚੇ “ ਦੇ ਨਾਰ ਦੇਯਖਆ ਯਗਆ ਸੀ ।ਮੂਸਫ਼ ਸਬਾਿਕ ਯੂ ਦੇ ਨਾਰ
ਉਸ ਨਾਰ ਯਿਆਹ ਕਯਿਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦੇ ਦੇ ਫਾਯੇ ਯਿੱਚ ਫਹਤ ਯਚਿੰਤਤ ਸੀ । ਯ ਇੱਕ ਦੂ ਤ ਦੇ ਕਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਿੱਰੋਂ ਉਸ ਰਈ ਇੱਕ
ਸਿੰਦੇਸ਼ ਸੀ : “ਮੂਸਫ਼, ਤੂ ਿੰ ਡੇਯਿਡ ਦਾ ੱਤਯ ਹੈਂ, ਭੈਯੀ ਨਾਰ ਯਿਆਹ ਕਯਿਾਉਣ ਤੋਂ ਡਯ ਨਾ : ਜ ਫੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਗਯਬ ਯਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ
ਯਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੜ੍ਕੇ ਨੂ ਿੰ ਜਨਭ ਦੇਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਯਮਸ਼ੂ ਯੱਖਣਾ, ਯਕਓਂਯਕ ਉਹ ਰ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਓਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਿੇਗਾ” (ਭੈਯਥਮੂ 1.20.-21 , ਆਯ.ਿੀ) । ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਸਫ਼ ਸਭਝ ਯਗਆ ਯਕ ਇਹ ਫੱਚਾ ਇੱਕ ਭਸੀਹਾ ਫਣੇ ਗਾ ।
ਭੈਯੀ ਅਤੇ ਮੂਸਫ਼ ਨੂ ਿੰ ਯਦੱਤੇ ਗਏ ਅਰ ਯਕਕ ਕਥਨਾਾਂ ਯਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਬ ਤੋਂ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਖ਼ਫਯ ਸ਼ਾਯਭਰ ਸੀ । ਇੱਕ ਯਿਰੱਖਣਯਕਸਭਤ ਦੇ ਨਾਰ
ਇੱਕ ਫੱਚਾ ੈਦਾ ਹਿੇਗਾ, ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰਈ ਕੇਿਰ ਡੇਯਿਡ ਦੀ ਸਿੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਯ ਉਹ “ਆਣੇ ਰ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ
ਫਚਾਿੇਗਾ” । ਯ ਫੱਚੇ ਦਾ ਭੂਰ ਫਹਤ ਸਸ਼ਿ ਸੀ । ਭੈਯੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਾਂ ਹਿੇਗੀ, ਯ ਮੂਸਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਯਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੇਗਾ । ਉਹ ਫੱਚਾ ਇਸ
ਰਈ ੈਦਾ ਹਇਆ ਯਕਓਂਯਕ, ਉਸ ਉੱਯ “ਉੱਤਭ ਸ਼ਕਤੀ” ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਰ ਭੈਯੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਯਿੱਚ ਇੱਕ
ਚਭਤਕਾਯ ਹਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਈ “ਇੱਕ ਕਿੰਿਾਯੀ ਗਯਬਿਤੀ ਫਣੇ ਗੀ” ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ੱਤਯ “ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੱਤਯ” ਕਯਹਰਾਿੇਗਾ । ਇਹ
ਇੱਕ ਕਿੰਿਾਯੀ ਭੈਯੀ ਦਆਯਾ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਈਫਰ ਯਿੱਚ ਸਸ਼ਿ ਯਸੱਯਖਆ ਹੈ ।
ਯਮਸ਼ੂ ਭਨੱਖ ਦਾ ੱਤਯ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂ ਿੰ ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ, ਜ ਯਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੱਤਯ ਹੈ, ਉਹ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾ ਨਾਰ ਭਨਖ
ੱ
ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯਹੱਸਾ ਹੈ ।ਕੱਝ ਰ ਕਾਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨਣਾ ਹੈ ਯਕ ਆਣੀਆਾਂ ਸਬ ਕਭਜਯੀਆਾਂ ਸਯਹਤ ਸਾਡੀ ਕਦਯਤ ਨੂ ਿੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਯਨਾ , ਉਸਨੂ ਿੰ
ਨੀਿਾਾਂ ਯਦਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਾਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਿੰਦੇਹ ਦੂ ਯ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਸਾਨੂ ਿੰ ਯਪਯ ਤੋਂ ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਸਹਾਯਾ ਰੈ ਣਾ ਹਿੇਗਾ ।
ਅਸੀਂ ਯਹਰਾਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭੂਰ ਅਤੇ ਜਨਭ ਦਾ ਸਸ਼ਿ ਯਯਕਾਯਡ ਦੇਯਖਆ ਹੈ : ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੱਤਯ , ਯ ਭੈਯੀ ਦਾ ਿੀ ੱਤਯ ।
ਫਾਈਫਰ ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ ਜਦੋਂ ਸਭਾਾਂ ੂਯਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਿਦੇ ੱਤਯ ਨੂ ਿੰ ਬੇਜ ਯਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਔਯਤ ਤੋਂ ਜਨਭ ਰੈਂ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ੈਦਾ ਹਿੰਦਾ ਹੈ “ (ਗਲੇ ਟੀਅਨ 4: 4, ਆਯ . ਿੀ ) । “ ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ਜਨਭੇ” ਦਾ ਭਤਰਫ ਹੈ ਯਕ ਉਹ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ੈਦਾ ਹਇਆ ਹੈ , ਜ ਕਯਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਕ ਾੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭਯ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਨੂ ਿੰਨ ਸਬ ਤੋਂ ਯਹਰਾਾਂ,
ਯਹਰੇ ਭਨੱਖੀ ਆਦਭ ਤੇ ਰਾਗੂ ਹਇਆ , ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਯਿੱਚ ਭੂਸਾ ਦੇ ਭਾਯਧਅਭ ਨਾਰ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਨੂ ਿੰਨ ਨੂ ਿੰ
ਸਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਯਗਆ । ਆਦਭ ਦੀ ਸਿੰਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਯਮਸ਼ੂ ਇਸ ਰਈ “ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ੈਦਾ ਹਇਆ ਸੀ ।
ਅਗਰੀ ਕਯਿਤਾ ਸਾਨੂ ਿੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਯਕ ਇਹ ਯਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੀ : “ ਯਕ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਯਡੀਭ ਕਯ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ਜਨਭੇ
ਸੀ” (ਗਲੇ ਟੀਅਨ 5: 5)। ਭਨੱਖੀ ਜਾਤ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੂ ਯਿੱਚ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਰ ਕ ਅਯਜਹੇ ਕਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਯਹਤ ਯਜਉਂਦੇ ਸੀ ਯਜਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਯਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਯਕਉਯਕਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯਫਨਾਾਂ ਨਹੀਂ ਯਯਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ।ਯਮਸ਼ੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਹੀ ੈਦਾ ਹਇਆ ਸੀ ਤਾਾਂ ਯਕ ਉਹ
ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਆਣਾ ਕਿੰਭ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਦਖਾ ਸਕੇ ।
ਫਾਈਫਰ ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ “ਦਖ
ੱ ਾਾਂ ਦਆਯਾ ਸਿੰੂਯਨ” ਯਕਿੇਂ ਫਣੇ , ਤਾਾਂ ਯਕ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ੱਤਯ (ਅਤੇ ੱਤਯੀਆਾਂ) ਦੇ ਰਈ “
ਭਕਤੀ ਦਾ ਰੇ ਖਕ” ਫਣ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਕਾਯਣ “ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਯਕਹਾ ਯਕ ਯਿੱਤਯ (ਯਮਸ਼ੂ) ਅਤੇ ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਿੱਤਯ ਕੀਤਾ ਯਗਆ ਹੈ (ਿਫ਼ਾਦਾਯ)
ਉਹ ਸਬ ਇੱਕ ਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਿੰਤਾਨ ਹਨ”; ਇਸਦਾ ਭਤਰਫ ਉਹ ਸਾਯੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਯਿਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੱਤਯਾਾਂ ਅਤੇ
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ੱਤਯੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ “ਸਿੰਤਾਨ” ਕਯਹ ਕੇ ਘਯਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਯਕ : “ਯਜਿੇਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਸਿੰਤਾਨਾਾਂ ਦੀ ਚਭੜ੍ੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਯਜਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਿੀ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਭਾਨ ਹਨ” (Hebrews 2:10-14)। ਇਹ ਸਾਨੂ ਿੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ ਦੀ ਰਯਿਤੀ, “ਭਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ” ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਿਯਗੀ ਹੀ
ਸੀ ।
ਰੇ ਖਕ
ਨੇ
ਇਹ
ਦੱਸਣਾ
ਜਾਯੀ
ਯਯਖਆ
ਯਕ
ਇਹ
ਯਕਓਂ
ਹਇਆ
:
“ਸਬਗੱਰਾਾਂਉਸਨੇ ਇਸਰਈਆਣੇ ਬਯਾਿਾਾਂਨਾਰਕੀਤੀਆਾਂਯਕਉਹਨਾਾਂਨੂਿੰਉਸਦੀਤਯ੍ਾਾਂਫਣਾਯਦੱਤਾਜਾਿੇ,ਯਕਉਹਯਭਾਤਭਾਦੇਨਾਰਸਫਿੰਯਧਤਗੱਰਾਾਂਦੇਰ
ਈਅਯਾਧਨਫਣਾਉਣਦੇਰਈਇੱਕਯਦਆਰੂ ਅਤੇਯਿਸ਼ਿਾਸਮਗਭਹਾਾਂਮਾਚਕਹਸਕਦਾਹੈ:
ਰੇ ਖਕਯਕਓਂਇਹਹਸਕਦਾਸੀ,ਸਾਨੂ ਿੰਦੱਸਣਦੇਰਈ,ਯਰ ਕਾਾਂਦੇਾਾਾਂਦੇਯਿੱਚਖਦਨੂ ਿੰਹੱਥਦਾਸਾਹਭਣਾਕਯਨਾੈਂਦਾਹੈ,
ਉਹਉਸਦੀਸਹਾਇਤਾਕਯਸਕਦਾਹੈ” (ਇਫਰਾਯਨਓ 2: 17 -18 )।
ਯਮਸ਼ੂ, ਤਾਾਂ ਯਕ ਉਹ ਾ ਦੇ ਰਈ ਫਯਰਦਾਨ ਦਾ ਆਣਾ ਭਹਾਨ ਕਿੰਭ ਜਾਯੀ ਯੱਖ ਸਕੇ , ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਰਯਿਤੀ ਦਾ ਹਣਾ ਹਿੇਗਾ ਯਜਸਦੇ
ਉਹ ਸਬ ਨੇ ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਹ ਫਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਦਆਰੂ ਉੱਚ ਯਯਹਤਹਣਾ ਹਿੇਗਾ, ਉਸਨੂ ਿੰ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਸਯਥਤੀਆਾਂ ਦਾ
ਅਨਬਿ ਕਯਨਾ ਹਿੇਗਾ। ਇਹ ਯਫਿੰਦੂ ਇਫਰਾਯਨਆ 4 : 15 ਯਿੱਚ ਸਸ਼ਿ ਯੂ ਯਿੱਚ ਯਦੱਤਾ ਹੈ: “ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਚ ੂਜਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਯਕ
ਸਾਨੂ ਿੰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਯਨਯਫਰਤਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾ ਛਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਯ ਬਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ -ਯਜਹੀਆਾਂ ਸਯਥਤੀਆਾਂ ਯਿਚੋਂ ਰਿੰਘੇ
ਹਾਾਂ, ਯਪਯ ਿੀ ਅਸੀਂ ਾ ਯਯਹਤ ਹਾਾਂ ।”
ਯਪਯ ਿੀ ਇੱਥੇ ਕੱਝ ਰ ਕ ਇਹ ਗੱਰ ਨੂ ਿੰ ਭਿੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦੇ ਹਨ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ ਨੇ ਸੱਚ ਯਿੱਚ ਅਯਜਹੀਆਾਂ ਸਯਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਕੱਝ ਦਾ ਭਿੰਨਣਾ ਹੈ ਯਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਫਾਯੇ ਯਿੱਚ ਅਯਜਹਾ ਸਚਣਾ ਿੀ ਇੱਕ ਦੱਖ ਦੀ ਗੱਰ ਹੈ – ਜ ਯਕ ਾ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈਜ਼ਯਯਦਿੰਦਾ ਹੈ –
ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਅਯਿੱਤਯ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਯਨਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਨਾ ਯਿੱਚ ਘੱਿ ਫਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹ, ਹਾਰਾਾਂਯਕ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਗਰਤੀ ਹੈ । ਇਹ
ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਯਜਉਣ ਦਾ ਅਨਬਿ ਅਤੇ ਭਤ ਯਿੱਚ ਇਕ ਜਫਯਦਸਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਈ ਹਣ ਫਦਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ੱਤਯ ਦਾ ਜਨਭ ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਕਓਂ ਹਇਆ?
ਆਣੇ ੱਤਯ ਨੂ ਿੰ ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਨੀਆਾਂ ਯਿੱਚ ਯਰਆਉਣ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ? ਫਾਈਫਰ ਦੇ ਹੇਠਯਰਖਤ ਕਥਨ ਇਸ ਦਾ
ਸਸ਼ਿੀਕਯਨ ਦੇਣਗੇ:
ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਯਮਸ਼ੂ ਯੱਯਖਆ: ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਆਣੇ ਰ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਿੇਗਾ” (ਭੈਯਥਮੂ1:21)।
“ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਿੰਤਾਨ ਜ ਦਨੀਆਾਂ ਦੇ ਾ ਦੂ ਯ ਕਯ ਯਦਿੰਦੀ ਹੈ” (ਮਹਿੰਨਾ 1:29)। “ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਯ ਆਣਾ ਯਆਯ
ਯਨਓਛਾਿਯ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਾੀ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਭਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਈ ਕਯਫਾਨੀ ਯਦੱਤੀ...ਇਸ ਦੇ ਰਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਭਣ (ਇਸ ਦਾ
ਭਤਰਫ ਯਭਾਤਭਕ) ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ੱਤਯ ਦੀ ਭਤ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ਿੰ ਯੇਖਾਾਂਕਤ ਕਯ ਯਹੇ ਸੀ, ਖਦ ਿੀ ਭੇਰ -ਯਭਰਾ ਕਯ ਯਹੇ
ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਫਚੇ ਹਿਾਾਂਗੇ” (ਯਭਨ 5: 8-10)।
ਇਹਨਾਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਸ਼ਿ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਨਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਯਿਾਦ ਨਾਰ ਯਮਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿੰਭ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਾ ਤੋਂ ਦੂ ਯ ਕਯਨ
ਦੇ ਰਈ ਫਯਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹਿੇਗਾ , ਤਾਾਂ ਯਕ ਯਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਭਯਹਰਾਿਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ਿੰ ਯੇ ਖਾਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਉਹ ਭਸੀਹ ਦੀਭਕਤੀਦਾ ਇਕ ਫਹਤ ਿਧੀਆ ਕਿੰਭ ਹੈ । ਸਾਨੂ ਿੰ ਭਕਤੀਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂ ਿੰ ਰ ੜ੍ ਹੈ “ਯੱਯਖਆ” ਦੀ , ਯਜਿੇਂ ਯਕ ਫਾਈਫਰ
ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਸਯਥਤੀ ਪਾਠ 2:12 ਯਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਭਤਾਫਕ ਹਿੇਗੀ: “ਉਸ ਸਭੇਂ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਯ... ਦਨੀਆਾਂ ਯਿੱਚ ਯਕਸੇ ਉਭੀਦ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਯਫਨ੍ ਾਾਂ”। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਯਥਤੀ ਹੈ – ਯਭਾਤਭਾ ਦਆਯਾ ਆਣੇ ੱਤਯ, ਯਜਸਨੂ ਿੰ
ਕਯਾਈਸਿ ਦੇ ਭਾਯਧਅਭਤੋਂ ਇਰਾਿਾ “ਕਈ ਉਭੀਦ ਨਹੀਂ”। (ਅਯਧਯਨਅਭ 4:12), “ਭਨੱਖ ਦੇ ਰਈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਭਕਤੀਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕਈ ਸਿਯਗਨਾਭ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ ਯਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਚ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ”।
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ਯਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਭਸੀਹ ਯਕਓਂ ਯਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਯੜ੍੍ ਆ ਹੈ ਯਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਯਮਸ਼ੂ ਨਾਭ ਯਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਭ “ਭਸੀਹ” ਅਸਰ ਯਿੱਚ ਕੇਿਰ ਇੱਕ ਨਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਰਯਕ ਇੱਕ ਉੱਾਧੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਕ ਸ਼ਫਦ ਹੈ ਯਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਹੈ “ੂਜਨ ਮਗ”, ਯਫਰਕਰ ਯਹਫਯੂ ਸ਼ਫਦ “ਭਸੀਹਾ” ਦੇ ਿਾਾਂਗ
।ਓਰਡਿੈਸਿਾਭੈਂਿ ਯਿੱਚ ।ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਫੀਆਾਂ, ਅਤੇ ੂਜਾਯੀਆਾਂ ਅਤੇ ਯਾਯਜਆਾਂ ਦਾ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸੌਂੇ ਗਏ ਕਿੰਭਾਾਂ ਦੇ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਅਯਧਕਾਯ ਦਯਸ਼ਨ ਦੇ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ੱਯਜਆ ਯਗਆ ।ਯਮਸ਼ੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਯਨਿੇਸ਼ ਨਫੀ, ਅਤੇ ੂਜਾਯੀ ਅਤੇ ਯਾਜਾ ਹਨ, ਤਾਾਂ “ਭਸੀਹ” ਦੀ
ਉਾਧੀ ਉਹਨਾਾਂ ਰਈਉਯਚਤਹੈ । ਰਮੂਕ 02:11 ਯਿੱਚ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦੂ ਤ ਨੇ ਚਯਿਾਯਹਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਭ ਦੀ ਘਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂ ਿੰ ਨਾਭ ਯਦੱਤਾ “ਭਸੀਹ”।

ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦਾ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਕਿੰਭ
ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ “ਸਭੱਯਸਆ” ਤੇ ਹਿੰਚੇ ਹਾਾਂ ਯਜਸਨੂ ਿੰ ਹੱਰ ਕਯਨਾ ਹੈ ।ਭਨੱਖੀ ਜਾਤ ਆਣੇ ਾਾਾਂ ਦੇ ਯਯਣਾਭਾਾਂ ਤੋਂ ਖਦ ਨੂ ਿੰ ਨਹੀਂ ਫਚਾ ਸਕਦੀ,
ਜ ਯਕ ਭਤ ਹੈ । ਹਾਰਾਾਂਯਕ ਯਭਾਤਭਾ ਿੀ “ਯਕਸੇ ਨੂ ਿੰ ਨਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿੰਦ”ੇ : ਫਰਯਕ ਉਹ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਕ “ਸਾਯੇ ਰ ਕ
ਸਯੱਯਖਅਤ ਹਣ” (2 ੀਿਯ3:9; 1 ਤੀਭਯਥਮਸ 2: 4)। ਯਪਯ ਿੀ ਉਹ ਾ ਨੂ ਿੰ ਨਜ਼ਯਅਿੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ
ਨੂ ਿੰ ਦਨੀਆਾਂ ਯਿੱਚ ਯਕਸੇ ਹਯ ਨੂ ਿੰ ਧਯਭ ਅਯਧਕਾਯ ਦੇਣਾ ਹਿੇਗਾ । ਤਾਾਂ ਾ ਨੂ ਿੰ ਯਹਚਾਨਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਨਿੰਯਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਯ ਯਜੱਤ ਇਸ
ਰਕਾਯ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਕ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਸਾਫ਼ ਯਦਰ ਯਸ਼ ਅਤੇ ਭਯਹਰਾਿਾਾਂ ਸਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਣ, ਅਤੇ ਸਿੈ ਦੇ ਰਈ ਇਸ ਦੀ
ਸੱਚਾਈ ਨੂ ਿੰ ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਦੇ ਹਨ । ਯਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਭਯਹਰਾਿਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਭਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਦੀ ਰ ੜ੍ ਹੈ ਜ ਖਦ ਨੂ ,ਿੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿੱਰੋਂ ਰਾਤ
ਕਯਦਾ ਹੈ ਯਜਸ ਯਿੱਚ ਉਹ ਕਭਜ਼ਯ ਹੈ ।
ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਰ ਇੱਕ ਅਯਜਹੇ ੱਤਯ ਨੂ ਿੰ ਜਨਭ ਯਦੱਤਾ, ਜ ਯਕ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਨਾਰ ਭਨੱਖੀ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ।
ਉਸ ੱਤਯ ਨੇ ਭਨੱਖਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਸਯਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨਬਿ ਕੀਤਾ ਯਕਓਂਯਕ ਉਹ ਭਨੱਖ ਹੈ, ਯ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦਾ ਹੈ,
ਯ ਅਯਜਹਾ ਉਹ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ਫਰਯਕ ਆਣੇ ਯਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਕਯਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭਝਣਾ ਸਾਡੇ ਰਈ
ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹੈ ਯਕ ਪੈਸਰਾ ਯਮਸ਼ੂ ਨੇ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਨਾਰ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਯਰਆ ਸੀ । ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਯਜਹਾ ਕਯਨ ਦੇ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ
ਨਹੀਂ,ਮਕੀਨੀਤਯ'ਤੇਸਿਯਗਯਿੱਚ ੂਯਿ ਹੋਂਦਦੀ ਯਕਸੇ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਰ ਨੇ ਭਜਫੂਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਫਾਈਫਰ ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਤਸੀਂ ਧਯਭ ਨਾਰ
ਰੇਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਯਭ ਨਾਰ ਨਫ਼ਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਸ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨਾਰੋਂ ਿੱਧ ਖਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਰ ਤੇਰ ਨਾਰ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ” (ਇਫਰਾਯਨਆਾਂ 1:9)।
ਤਾਾਂ, ਭਨੱਖ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿੰਭਾਾਂਇਦਗੀ ਕਯਦੇ ਹਏ, ਭਸੀਹ ਨੇ ਕਦਯਤ, ਭਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਯਿੱਚ ਾ ਦੇ ਉੱਯ ਯਜੱਤ ਰਾਤ ਕੀਤੀ: ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ
ਤਾਾਂ ਭੂਰ ਅਸਪਰਤਾ ਨੂ ਿੰ ਦੂ ਯ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, ਸਿੈ ਯਨਸ਼੍ਾੀ ਹਿੰਦੇ ਹਏ, ਉਹ ਾ ਦੇ ਰਈ ਫਯਰਦਾਨ ਦੇਣ ਯਿੱਚ ਸਪਰ ਯਹੇ । ਿਾਸ ਉੱਯ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਭਤ ਭੱਨਖੀ ਾ ਦੇ ਰਈ ਸ਼ਚਾਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਰਕਾਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਾ ਦੀ ਯਨਿੰਦਾ ਯਿੱਚ ਆਣੇ ਧਯਭ ਨੂ ਿੰ ਸਹੀ
ਦੱਯਸਆ, ਹਣ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਯਆਯ ਅਤੇ ਦਇਆ, ਾਾਾਂ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖਦ ਦੇ ਨਾਰ ਸਰਾਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸਬ ਤੱਕਯਿਸਯਤਰ ਤ ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜ
ਭਸੀਹ ਦੇ ਯਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕਿੰਭਾ ਨੂ ਿੰ ਸਿੀਕਾਯ ਕਯੇਗਾ ।
ਕੀ ਯਮਸ਼ੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਸਭਾਨ ਹਨ ?
ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਯਮਸ਼ੂ ਯਕਿੇਂ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਕ ਉੱਤਯ ਕੀ ਹਿੇਗਾ ।ਯਮਸ਼ੂ ਹਭੇਸ਼ਾ ਆਣੇ ਯਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਯੀਏ
ਨਾਰ ਫਰਦੇ ਹਨ ਯਕਓਂਯਕ ਉਹ ਆਣੇ ਸਾਯੀ ਯਸੱਯਖਆ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਕਿੰਭਾਾਂ ਦੇ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਯਨਯਬਯ ਹਨ ।
ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹੀਆਾਂ ਕੱਝ ਗੱਰਾਾਂ ਹਨ :
“ੱਤਯ ਸਿੈ ਕੱਝ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ , ਯ ਉਹ ਯਤਾ ਦੇ ਯਨਯਦੇਸ਼ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਦਾ ਹੈ ...” (ਮੂਹਨਾ 5:19)।
“ਭੇਯੇ ਉਦੇਸ਼ ਭੇਯੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜ ਭੈਨੂਿੰ ਬੇਜੇ ਗਏ ਹਨ(ਮੂਹਨਾ 7:16)। “ਭੇਯੇ ਯਤਾ ਜੀ ਭੇਯੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਹਾਨ ਹਨ...”
(ਜਾਨ 14: 28)।
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ਜਦੋਂ “ਸਿੈ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਉਣ” ਦੇ ਰਈ ਮਹੂਦੀਆਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ ਰਗਾਇਆ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਯਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭੈਂ ਈਸ਼ਿਯ
ਦਾ ੱਤਯ ਹਾਾਂ” (ਜਾਨ 10:33-36)। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਿੈ ਨੂ ਿੰ “ਚਿੰਗਾ” ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਿੀ ਇਨਕਾਯ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ “ਚਿੰਗਾ ਭਾਸਿਯ”
ਯਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਜਿਾਫ ਯਦਿੰਦੇ ਹਨ : “ ਭੈਨੂਿੰ ਚਿੰਗਾ ਯਕਓਂ ਯਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਕਝ
ੱ ਿੀ ਚਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਸਿਾਏ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ
ਯਭਾਤਭਾ” (ਭਾਯਕ 10:18)।
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਫਹਤਯੀਨ ਬਾਯਿੱਖਫਾਣੀਆਾਂ ਯਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੂਰੀ ਚੜ੍੍ ਨ ਤੋਂ ਕੱਝ ਹੀ ਸਭੇਂ ਯਹਰਾਾਂ ਯਮਸ਼ੂ ਧਯਤੀ ਤੇ ਿਾਯਸ ਆ ਕੇ ਕਯਹਿੰਦੇ
ਹਨ: “ਤਾਾਂ ਪੇਯ ਉਸ ਅੱਧਫਧ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਯਹਭਾ ਿਾਰੇ ਭਨੱਖ ਦੇ ੱਤਯ ਨੂ ਿੰ ਫੱਦਰਾਾਂ ਯਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਗ.ੇ .. ਯ ਉਸ ਯਦਨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਘਿੰਿੇ
ਯਿੱਚ ਕਈ ਭਨੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਯਗ ਯਿੱਚ ਕਈ ਸਿਯਗ-ਦੂ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ੱਤਯ , ਯ ਯਤਾ ਹੈ” (ਭਾਯਕ 13:26,32)।
ਕਫਯ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੇ, ਆਣੇ ਚੇਯਰਆਾਂ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਹੈ: “ ਭੇਯੇ ਬਯਾਿਾਾਂ ਕਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਕਹ , ਭੈਂ ਆਣੇ ਯਤਾ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੇ ਯਤਾ, ਅਤੇ ਆਣੇ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਯਭੇਸ਼ਿਯਦਾ ਹਾਾਂ”(ਜਾਨ 20:19)।ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਯਿਚਾਯ ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ :ਹਯ ੱਖੋਂ ਯਤਾ ਯਫਹਤਯ ਸੀ ; ੱਤਯ ਉਸ ਉੱਯ ਯਨਯਬਯ ਸੀ।
ਇਤਯਾਜ਼
ਹਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਇਤਯਾਜ਼ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਯਕ ਜ ਭਾਯਗ ਸਾਡੇ ਕਰ ਹਨ ਉਹ ਸਬ ਯਮਸ਼ੂ ਨੇ “ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਭਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਯਦਨਾਾਂ ਯਿੱਚ”
ਇੱਕ ਯਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਯਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਿਸਯਤਰ ਤ ਯਾਜ ਯਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੇ। ਚੱਰ ਜਾਾਂਚ ਕਯਦੇ ਹਾਾਂ
ਯਕ ਫਾਈਫਰ ਕੀ ਕਯਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਭਾਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਮਸ਼ੂ ਭਤ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ;ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨੱਖੀਸਬਾਅ ਅਭਯਤਾ ਦੇ ਯਿੱਚ ਫਦਰ
ਯਗਆ ਸੀ ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਯਗ ਯਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਤਾ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਸਨਭਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ’ਤੇ ਫੈਠੇ : “ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਿੈ ਨੂ ਿੰ ਯਨਭਯ
ਫਣਾਇਆ, ਆਭਯਨ ਆਯਗਆਕਾਯੀ ਫਣਾਇਆ... ਇਸ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਨਾਭ
ਯਦੱਤਾ ਜ ਹਯ ਨਾਭ ਤੋਂ ਉੱਯ ਹੈ, ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਨੂ ਿੰ ਗਡੇ ਿੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.. ਅਤੇ ਹਯ ਜ਼ਫਾਨ ਕਹੇ ਯਕ ਯਤਾ ਯਭਾਤਭਾ
ਦੀ ਭਯਹਭਾ ਦੇ ਰਈ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਹੈ” (ਯਪਰੀਯਆਾਂ 2:8-11)।
ਸਿਯਗ ਦੇ ਆਦਯ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਦੀ ਉਭਿੰਗ ਯਤਾ ਦਾ ਕਿੰਭ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਭਯਹਭਾ ਹਿੇਗੀ।ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਯਿੱਚ
ਸਾਯੀਆਾਂ ਯਨਯਣਾਇਕ ਘੱਿਨਾਿਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਯਤਾ ਦੇ ਦਆਯਾ ਹਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹੈ ਯਜਸਨੇ ਯਮਸ਼ੂ “ਦਿੇਂ ਯਭਾਤਭਾ
ਅਤੇ ਭਸੀਹ” ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਜਸਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ “ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਭਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਣ ਦੇ ਰਈ” ਯਨਮਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਯਧਯਨਮਭ
02:36; 10:42)।
ਫਾਈਫਰ ਫਹਤ ਿਾਯ ਸਿਯਗ ਯਿੱਚ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਯਿੱਚ ਿਯਤਭਾਨ ਸਫਿੰਧਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਯਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਸਨੂ ਿੰ ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ
ਕਯਦੇ ਹਨ: “ ਤਹਾਡੇ ਰਈ ਫੇਨਤੀ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਸਾਡੇ ਯਤਾ, ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦਆਯਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ” (ਯਭਨ 1:7)।ਇਹ
ਅਸਰੀਅਤਸ਼ਫਦਯਤਰ ਕਾਾਂਿਾਾਂ ਦੇ ਯਿੱਚ ਦਹਯਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਯਪਸੀ ਯਿੱਚ ਇਹ ਹੈ; “ਧਿੰਨ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਭਾਤਭਾ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ
ਦੇ ਯਤਾ ਹਨ...ਸਾਡੇ ਯਭਾਤਭਾ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ” (ਇਯਪਯਸਮੋਂ 1:3,17)। ਜਦੋਂ ਿੀ ਸਿਯਗ ਯਿੱਚ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਦਾ
ਸਿੰਕੇਤ ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ਅਰੱਗ-ਅਰੱਗ ਯਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਯੂ ਯਿੱਚ ਰਸ੍ਤਤ ਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਯਹਰ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਯਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਖਾਸ ਯਦਰਚਸੀ ਦੀ ਯਕਤਾਫ ਬੇਦ ਬਯੀ ਸਤਕ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ ਯਕ ਅਸਰ ਜਾਨ ਦਆਯਾ ਯਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯਿੱਚ ਈਸ਼ਿਯਸਿੈ ਨੂ ਿੰ
ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਿੰਸਾ ਕਯਦੇ ਹਨ ਜ ਯਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਰ ਆਣੇ ਸਫਿੰਧ ਦਯਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਯਧਆਨ ਯਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਯਕ ਇਹ ਬੇਦ
ਬਯੀ ਘਿਨਾ ਸ਼ਯੂ ਯਕਿੇਂ ਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਦਾ ਬੇਦ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਦੱਤਾ ਹੈ, ਜ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਆਣੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਯਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਜਰਦ ਹੀ ਅਿੰਤ ਹਿੇਗਾ” (ਯਹਸਮਡਰਾਿਨ 1: 1)।ਸ਼ਯੂਆਤੀਅਯਧਆਇਯਿੱਚ ਯਮਸ਼ੂ ਯਸੱਧ-ੇ ਯਸੱਧੇ” ਸੱਤ ਚਯਚ ਜ
ਏਸ਼ੀਆ ਯਿੱਚ ਹਨ” (v.4) ਦਾ ਤਾ ਯਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ, ਆਣੇ ਯਤਾ ਦੇ ਭਯਕਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਯਖਆ ਤੇ ਹਿਾਰਾਕਯਦੇ ਹਨ ।
“ਉਹ ਯਿਅਕਤੀ ਜ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ... ਭੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਭੇਯੇ ਯਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿਯਗ-ਦੂ ਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਹਭਣੇ ਕਫੂਰ ਕਯਿਾਊਂਗਾ” (3:
5; 12 ਅਤੇ 21ਫਨਾਭ ਿੀ ਦੇਖ)।
ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਯਮਸ਼ੂ ਦੇ ਆਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਯਗ ਯਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸਨਭਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਾ
ਰੈ ਣ ਤੋਂ 60 ਸਾਰ ਫਾਅਦ ਫਰੇ ਗਏ । ਇਹ ਇਸ ਰਈ ਆਣੀ ਿਯਤਭਾਨ ਭਯਹਭਾ ਦਸ਼ਾ ਯਿੱਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਰ ਆਣੇ ਸਫਿੰਧ ਦਾ
ਿਯਣਨਕਯਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਆਭ ਅਯਥ ਸਸ਼ਿ ਹੈ: ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ, ਯਤਾ ਹੈ ਜ ਉੱਚਤਭਅਯਧਕਾਯੀ ਹਨ; ਉਹੀ ਜ ਆਣੇ ੱਤਯ
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ਨੂ ਿੰ ਯਹਸਮਡਰਾਿਨ ਯਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਜ ੱਤਯ ਸਾਾਂਝਾ ਕਯਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਓਹੀ ਹਨ ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ੱਤਯ “ਭੇਯਾ
ਯਭਾਤਭਾ” ਭਿੰਨਦਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਫਹਤ ਹੀਭਹੱਤਿੂਯਨ ਘਸ਼ਣਾਿਾਾਂ ਯਿੱਚ”ਇਹਨਾਾਂ ਫਹਤ ਹੀ ਭਹੱਤਿੂਯਣ "ਸਯਹ-ਸਭਾਨਤਾ" ਤੇ ਕਈ ਸਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯ
ਯਭਾਤਭਾ ਯਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ੱਤਯ ਦੇ ਸਫਿੰਯਧਤ ਅਯਧਕਾਯ ਉੱਯ ਭਨ ਨੂ ਿੰ ਰਗਣ ਿਾਰੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਯਿੱਣੀ 1
ਕਯਯਿੰਥਸ15:2428 ਯਿੱਚ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਰ ਦੇ ਅਰਸ ਾਰ ਦੇ ਯਿਿਯਣ ਯਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ “ਤਾਾਂ ਪੇਯ ਅਿੰਤ ਯਿੱਚ,ਜਦੋਂ
ਉਹ (ਭਸੀਹ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ਿੰ ਯਾਜ ੇਸ਼ਕਯਨਗੇ... ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਯਕ ਯਤਾ...ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਾਂ (ਭਸੀਹ) ਅਧੀਨ ਹਣਗੀਆਾਂ,
ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀ,ਯਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ (ਭਸੀਹ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਸੀ ।
ਯਤਾ ਅਤੇ ੱਤਯ ਨਾਰ ਸਿੰਫਿੰਧਤ ਅਯਧਕਾਯ ਦੀ ਸਹੀ ਸਭਝ ਹਯ ਯਜ਼ਆਦਾ ਸਸ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ: ਧਯਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਯਤਾ ਦੇ
ਭਕਸਦ ਦੇਯਸਖਯ ਤੇ, ੱਤਯ ਆਣੇ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਉੱਚਤਭਅਯਧਕਾਯਿਾਯਸ ਦੇਣਗੇ।
ਹਣ ਚਰ ਅਸੀਂ ਗਿੰਬੀਯਤਾੂਯਿਕ ਅਿੰਦਾਜ਼ੇ ਰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਭਤਰਫ ਹੈ।ਯਮਸ਼ੂ ਹਾਰੇ ਰਗਬਗ 2,000 ਸਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿਯਗ
ਯਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਿਾਯਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000ਸਾਰ ਤੱਕ ਧਯਤੀ ਤੇ ਯਾਜ ਕਯਨਾ ਹੈ (ਯਹਸਮਡਰਾਿਨ 20:4)। ਇਸ ਯਾਜ ਦੇ ਅਿੰਤ
ਯਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਯਾਜ ਨੂ ਿੰ ਆਣੇ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਸੌੰ ਦੇਣਗੇ, ੱਤਯ ਰੱਗਬਗ 3000 ਸਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਈ ਅਭਯਤਾ ਯਿੱਚ ਯਯਹਣਗੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਹਾਰੇ
ਿੀ ਆਣੇ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਯਾਜ ਸਣਾ ਹੈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਿਯਦਾਨ ੱਤਯ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਯਿੱਚ ਯਤਾ ਨੂ ਿੰ ਫਹਤ ਸਸ਼ਿ ਯੂ ਦੇ ਯਿੱਚ
ਜ਼ਾਹਯਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿੰਤ ਯਿੱਚ, ਯਤਾ ਹੀ “ਹਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ” ਯਭਾਤਭਾ ਹਣਗੇ।

ਤਾਾਂ ਸਿੰਖੇ ਯਿੱਚ, ਯਮਸ਼ੂ ਕਣ ਹੈ?
ਯਮਸ਼ੂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਹਿਾ ਦੀ ਾ ਯਯਹਤ ਸਿੰਤਾਨ ਹੈ । ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕਭਾਤਯ ਅਯਜਹਾ ਯੂ ਹੈ ਯਜਸ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਾਾਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਭਆਫ਼ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। “ਯਭਾਤਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਭਨਖ
ੱ , ਦੇ ਯਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਯੀਆ ਹੈ ਯਮਸ਼ੂ ਭਸੀਹ(1 ਤੀਭਥੀਮਸ 2:5)।
ਉਹਨਾਾਂ ਯਿੱਚ ਯਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਬਯਸਾਯੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਭੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਹਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਯਿੱਚ ਜੀਿਨ ਫਤੀਤ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ,
ਜਦ ਉਹ ਆਣਾ ੂਯਾ ਜੀਿਨ ਆਣੇ ਰ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦੇਣ ਰਈ ਅਤੇ ਧਯਤੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਅਨਿੰਤ ਯਾਜਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਰਈ ਧਯਤੀ ਤੇ
ਿਾਯਸ ਆਏ ।
ਯਿਭ ਗਾਰਫਰੇਥ
ਉੱਤਯ ਦੇ ਰਈ ਰਸ਼ਨ

1. ਫਾਈਫਰ ਯਿਚੋਂ ਦ ਿੱਖਯੇ-ਿੱਖਯੇ ਛਿੰਦ ਯਰਖ ਜ ਸਸ਼ਿ ਕਯਦੇ ਹਣ ਯਕ ਯਮਸ਼ੂ ਕਣ ਹੈ?
2. ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਯਮਸ਼ੂ ਯਿਚਕਾਯ ਚਾਯ ਅਿੰਤਯ ਯਰਖ ।
3. ਯਮਸ਼ੂ ਹਣ ਯਕੱਥੇ ਹੈ?
4.1 ਅਨਿੰਤ ਕਾਰ ਯਿੱਚ ਕਯਯਿੰਥੀਆਾਂ 15:24-28 ਸਾਨੂ ਿੰ ਯਮਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਤਾ ਦੇ ਯਿਚਕਾਯ ਯਯਸ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਯੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਯਕਯਾ ਕਯਕੇ ਹੇਠ ਯਰਖੇ ਤੇ ਤੇ ਯਰਖ
# ਭਪਤਭਾਯਸਕ ਫਾਈਫਰ ਯਸਾਰੇ
# ਫਾਈਫਰ ੱਤਯਯਿਹਾਯਕਯਸ
# ਸਥਾਨਕ ਫਾਈਫਰ ਸੇਯਭਨਾਯ ਦਾ ਿੇਯਿਾ
ਕੇਯਰ, ਤਯਭਰਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਯਨਾਿਕ ਦੇ ਰਈ :
ਯਿਸਿਾਡੇਰਯਪਮਿੰਸ, ੀ.ਓ ਫਾਕਸ 535, ਪਰ ੇਜ਼ਯ ਿਾਉਨ,ਫੈਂਗਰਯੂ 560 005, ਬਾਯਤ
ਬਾਯਤ ਯਿੱਚ ਯਕਤੇ ਹਯ:
ਯਿਸਿਾਡੇਰਯਪਮਿੰਸ, ਜੀੀਓ ਫਾਕਸ 159, ਹੈਦਯਾਫਾਦ ਏ.ੀ 500001, ਬਾਯਤ
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