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ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ - ਅੀਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜਾਣਦ ਸਾਾਂ
ਨਾਯਤ ਦ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਇਿੱਏ ਮਸੂਦੀ ਨ ਜ ੁਯੂ ੀ ਜ ਸੁਣ ਦ ਇਿਯਾਇਰ ਦ ਦਸ਼ ਜ਼ਵਿੱਚ 2000 ਾਰ ਜ਼ਸਰਾਾਂ ਯਜ਼ਸਿੰਦ ਨ। ਉ ਭੇਂ , ਇਸ ਐਤਯ ਯਭਨ ਭਯਾਜ ਦਾ
ਜ਼ਸਿੱਾ ੀ। ਉਸ ਿੱਿ ਭਸਿੱਤਵ ਵਾਰ ਛਿ ਜ਼ਜਸ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭੁਢਰੀ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਦ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਯਿੱਜ਼ਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰ ਵਯ ਦ ਜ਼ਯਵਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਵਿੱਡ ਸ। ਜ਼ਪਯ ਵੀ
ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆਵਾਾਂ ਨ ਦੁ ਨੀਆ ਨੂ ਿੰ ਫਦਰ ਜ਼ਦਿੱਤਾ।
ਈਾਈ ਧਯਭ ਉ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਦ ਅਧਾਜ਼ਯਤ ਸ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ, ਜ ਜ਼ਏ ਾਡ ਵਯ ਸੀ ਇਿੱਏ ਭਨੁ ਿੱਐ ਨ, ਉਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਇਏਰ ਤਾ ਅਤ ਇਿੱਏ ੁਿੱਤਯ ੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆਵਾਾਂ ਇ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਿੰਚਾਯ ਨ।
ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਦੀ ਨੀਂਸ ਇਸ ੀ ਜ਼ਏ ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਜਾਤ ਾਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯੀ ਸ ਸ, ਅਤ ਭਤ ਾ ਦਾ ਜ਼ਯਣਾਭ ਸ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ , ਇ ਰਈ, ਏਦੀ ਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ, ਅਤ
ਾ ਅਤ ਭਤ ਤੋਂ ੁਯਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ਭਜ਼ਸਰਾਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁ ਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ੀ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਭਤ ਸ ਚੁਿੱਏੀ ੀ, ਯ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਜੀਵਤ
ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁ ਆਯਾ ਜੀਵਤ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ੀ। ਇਾਈਅਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸਭਸ਼ਾ ਯਜ਼ਸਣ ਦ ਰਈ ਅੀਂ ਵੀ ਅਭਯ ਸ ਜਾਵਾਾਂ।

ਇਸ ਛਿੀ ਜ਼ਜਸੀ ੁਤਏ “ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਏਣ ਸ” ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਛਏੜ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਤ, ਸੁਣ ਤਿੱਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ, ਅਤ ਬਾਜ਼ਵਿੱਐ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ
ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ ਦਾ ਛਾਣ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਸ।
ਅੀਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜਾਣਦ ਸਾਾਂ।

ਈਾਈ ਧਯਭ ਦੀ ਜ਼ਵਤਯ ੁਤਏ ਨੂ ਿੰ ਫਾਈਫਰ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਫਾਈਫਰ ਦ ਦ ਰਭੁਐ ਐਿੰਡ ਸਨ। ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ( ਇਨੂ ਿੰ ਜ਼ਸਫਯੂ ਸ਼ਾਤਯ ਵੀ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)
ਮਸੂਦੀਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਿੱਤਯ ੁਤਏ ਸ । ਇਸ ਫਰਸਭਿੰਡ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਰ ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਤ ਭੇਂ ਤਿੱਏ ਭਨੁ ਿੱਐ ਜਾਤ ਦ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਵਾਅਦ ਦਾ ਇਜ਼ਤਸਾ ਦਿੱਦੀ ਸ। ਜ਼ਨਊ
ਿਿਾਭੈਂਿ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਅਤ ਈਾਈ ਚਯਚ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਸ।
ਫਾਈਫਰ ਭਨੁ ਿੱਐ ਜਾਤ ਦ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਿੰਦਸ਼ ਸ। ਇਸ ਦਿੱਦੀ ਸ ਜ਼ਏ ਾਯ ਫਰਸਭਿੰਡ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਯਪ ਇਿੱਏ ਸੀ ਯਭਸ਼ਯ ਸ, ਅਤ ਉਨ ਸੀ ਬ ਏੁ ਿੱਝ ਫਣਾਇਆ ਸ।
ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਏੁ ਿੱਝ ਜ਼ਵਅਏਤੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸੀ ਆਣ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਿੱਜ਼ਆ ਸ, ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨ ਜ਼ਰਿੱਜ਼ਐਆ ਸ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏੀ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਸ। ਦਵੇਂ ਲ੍ਡ ਅਤ
ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਏਈ “ਜ਼ਏਤਾਫਾਾਂ”, ਵਿੱਐ ਵਿੱਐ ਰ ਐਏਾਾਂ ਤੋਂ ਫਣ ਸਨ। ਇਸ ਰ ਐਏ ਯਭਸ਼ਯ ਤੋਂ ਰਜ਼ਯਤ ਨ; ਇਸ ਉਸੀ ਸਨ,ਯਭਸ਼ਯ , ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨ ਇਸ ਦਿੱਜ਼ਆ ੀ ਜ਼ਏ
ਏੀ ਜ਼ਰਜ਼ਐਆ ਜਾਵ। ਇ ਰਈ ਫਾਈਫਰ ਨੂ ਿੰ ਅਏਯ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ਼ਏਓਂਜ਼ਏ ਇਸ ਉਸਨਾਾਂ ਯਸਿੱ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਸ,ਨਾ ਜ਼ਏ ਜ਼ਯਪ
ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਰ ਖਏਾਾਂ ਦ ਜ਼ਵਚਾਯ ।
ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਏਿੰਭ ਦੀ ਜ਼ਛਏੜ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਸ। ਇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਿ, ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭੀਸਾ ਵੀ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਦ ਏਿੰਭ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏਈ
ਬਜ਼ਵਐਫਾਣੀਆਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਫਦ “ਕ੍ਰਾਇਿ “ ਅਤ “ਭੀਸਾ” ਦਾ ਇਿੱਏ ਭਤਰਫ ਸ- “ਉਸ, ਜ਼ਜਦੀ ਯਾਜਾ ਫਣਨ ਦ ਰਈ ਚਣ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ “। ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਤੋਂ ਤਾ
ਰਿੱਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਭੀਸਾ ੀ ਜ਼ਜਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਆ ੀ। ਇਸੀ ਏਾਯਨ ਸ ਜ਼ਏ ਉਨ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਏਯ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਿ,
ਜਾਾਂ ਏਦ ਏਦ ਜ਼ਯਪ ਕ੍ਰਾਇਿ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜਾਜ਼ਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।

3

ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਏਣ ਸ?

ਵਚਨ ਵਾਰਾ ੁਿੱਤਯ
ਫਾਈਫਰ ਦ ਜ਼ਸਰ ਸ਼ਫਦ ਾਨੂ ਿੰ ਦਿੱਦ ਸਨ ਜ਼ਏ:
"ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਵਯ ਅਤ ਧਯਤੀ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ ।" (ਉੱਤਤੀ 1: 1)
ਜ਼ਪਯ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਜੀਵਨ ਦ ਾਯ ਯੂਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ ਸ। ਅਿੰਤ ਜ਼ਵਿੱਚ, ਉਨ ਾਾਂ ਨ ਆਦਭ ਅਤ ਈਵ ਇਿੱਏ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਇਏ ਯਤ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ । ਉਨ ਾਾਂ ਨ ਇਸਨਾਾਂ
ਜ਼ਸਰ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਭਜ਼ਸਰਾ ਨੂ ਿੰ ਬ ਏੁ ਿੱਝ ਜ਼ਦਿੱਤਾ, ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਜਏਯ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਆ ਦਾ ਾਰਣ ਨਸੀਂ ਏਯਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਭਯ ਜਾਣ।
ਫਦਜ਼ਏਭਤੀ ਨਾਰ, ਆਦਭ ਅਤ ਈਵ ਨ ਜ਼ਨਯਾਦਯ ਏੀਤਾ। ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਜ਼ਨਯਾਦਯ ਨੂ ਿੰ “ਾ “ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾ ਦ ਜ਼ਯਣਾਭ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ, ੁਯਸ਼ ਅਤ
ਭਜ਼ਸਰਾ ਨੂ ਿੰ ਭਤ ਦੀ ਿਾ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਈ। ਸਾਰਾਾਂਜ਼ਏ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਵਆਦਾ ਏੀਤਾ ੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਭਜ਼ਸਰਾ ਦੀ ਰਾਦ ਆਉੀ
, ਜ ਾ ਅਤ ਭਤ ਦੀ ਭਿੱਜ਼ਆ ਨਾਰ ਜ਼ਨਿਨ।

ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਆਦਭ ਅਤ ਈਵ ਨੂ ਿੰ ਤੁ ਯਿੰਤ ਭਤ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਿੱਤੀ, ਯ ਉਸ ਰਾਣੀ ਫਣ , ਜ਼ਏਭਤ ਨਾਰ ਭਾਯਨ ਦ ਰਈ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਫਿੱਚ ਸ, ਅਤ ਾਯੀ ਭਨੁ ਿੱਐ ਜਾਤ
ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਦਾ ਸਈ। ਉਸਨਾਾਂ ਰਾਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਯ ਜ਼ਏ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਰਤ ਏਿੰਭ ਏਯਨ ਦਾ ਝੁ ਏਾਵ ਰਾਤ ਏੀਤਾ, ਇਿੱਏ ਨ ਜ਼ਤਏ ਏਭਜਯੀ ਜ ਾਨੂ ਿੰ ਾ
ਏਯਨ ਵਿੱਰ ਰਈ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਤ ਆਦਭ ਅਤ ਈਵ ਦੀ ਸਯ ਰਾਦ ਰਾਣੀ ਸ, ਨਾਸ਼ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਅਨਾੜੀ ਸ।
ਏਈ ੀੜ ੀਆ ਦ ਫਾਅਦ, ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਨਾਭ ਦਾ ਇਿੱਏ ਅਾਧਾਯਨ ਵਫ਼ਾਦਾਯ ਭਨੁ ਿੱਐ ਆਇਆ। ਯਭਸ਼ਯ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦੀ ਿੱਚਾਈ ਤੋਂ ਐੁਸ਼ ਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਿੱਏ
ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ। ਇ ਵਾਆਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏਈ ਿੰਬੀਯ ਵਾਅਦ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਨ:
1.

ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਇ ਭਨੁ ਿੱਐ ਨੂ ਿੰ ਅਤ ਉਦ ਵਿੰਸ਼, ਅਤ ਏਿੰਭ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਯੂ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਅਰ ਏਯਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ।
ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦ ਵਿੰਸ਼ ਮਸੂਦੀ ਸਨ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਰ ਏ ਸਣ ਦੀ ਚਣ ਏੀਤੀ ਈ ੀ।

2. ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਜ਼ਏ ਉੱਥ ਇਿੱਏ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੁਿੱਤਯ ਸਵਾ, ਜ ਇਿੱਏ ਸ਼ਾਏ ਸਵਾ।
3.

ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਯੂ ਨਾਰ, ਇਸ ਇਿੱਏ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੁਿੱਤਯ ਅਤ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦ ਫਾਏੀ ਵਿੰਸ਼
ਇਿੱਏ ਦਸ਼ ਵਾਉਣ ਜ਼ਜਥ ਇਫਯਾਜ਼ਸਭ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਯਜ਼ਸਣ।

4. ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ੂਯੀ ਦੁ ਨੀਆ ਨੂ ਿੰ ਆਸ਼ੀਯਵਾਦ ਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ੀ।
5. ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਅਤ ਉਦ ਵਿੰਸ਼ ਦਾ ਯਭਸ਼ਯ ਯਜ਼ਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ।
ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਜ਼ਜਸਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੁਿੱਤਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਆ ਸ ਜ ਈਵ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਦਤਾ ਜ਼ਆ। ੂਯੀ ਦੁ ਨੀਆ ਨੂ ਿੰ ਇ ੁਿੱਤਯ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਆਸ਼ੀਯਵਾਦ
ਜ਼ਭਰ ਾ। ਇਸ ਵੀ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਸ ਜ਼ਏ ਜ਼ਏ ਨੂ ਿੰ ਵੀ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਬੂ ਭੀ ਦਾ ਵਾਜ਼ਯ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਆ, ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਇਿੱਥ ਯਜ਼ਸਣ। ਤਾਾਂ ਇਸ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ,
ਐਾ ਏਯ ੁਿੱਤਯ ਦ ਰਈ, ਅਤ ਦੂ ਯੀਆਾਂ ਦ ਰਈ ਅਭਯਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਆਦਭ ਅਤ ਈਵ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ, ਇਸ ਐਾ ੁਿੱਤਯ, ਵਾਅਜ਼ਦਆਾਂ ਨੂ ਿੰ
ੂਯਾ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਾ ਅਤ ਭਤ ਦੀ ਭਿੱਜ਼ਆ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜਿੱਠਾ ।
ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦ ੁਿੱਤਯ ਇਸਾਏ, ਆ ਇਸਾਏ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਜਏਫ, ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਯ ਭਨੁ ਿੱਐ ਨ, ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਾਅਜ਼ਦਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਜ਼ਏਸਾ । ਜਏਫ ਨੂ ਿੰ
ਇਯਾਇਰ ਵੀ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਉਦ 12 ੁਿੱਤ ਨ। ਇਯਾਇਰ ਦਾ ਯਾਸ਼ਿਯ ਜਏਫ ਅਤ ਉਦ ੁਿੱਤਯਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ। ਇਸਨਾਾਂ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਰਈ
ਇਿੱਏ ਸਯ ਨਾਭ ਮਸੂਦੀ ਸ।
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ਪਯ, ਏਈ ੀੜ ੀਆਾਂ ੁਿਯ ਈਆਾਂ, ਅਤ ਪਯ ਇਿੱਏ ਸਯ ਫਸੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਯ ਭਨੁ ਿੱਐ ਨ ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ਐੁਸ਼ ਏੀਤਾ। ਉਦਾ ਨਾਭ ਡਜ਼ਵਡ ੀ। ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਉਨੂ ਿੰ ਇਜਯਾਇਰ
ਦਸ਼ ਦਾ ਯਾਜਾ ਫਣਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ, ਅਤ ਉਨੂ ਿੰ ਏਈ ਵਾਅਦ ਜ਼ਦਿੱਤ। ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ ਯਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੁਿੱਤਯ, ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੁਿੱਤਯ , ਡਜ਼ਵਡ ਦਾ
ਯਾਣ ਸਵਾ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ ਇਸ ੁਿੱਤਯ ਇਏ ਭਸਾਨ ਯਾਜਾ ਸਵਾ, ਅਤ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਇਯਾਇਰ ਦ ਰ ਏਾਾਂ ਤ ਸ਼ਾਨ ਏਯਾ। ਜ਼ਜ ਤਯੀਏ
ਨਾਰ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਆਣ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਰਈ ਯਾਜਾ ਨੂ ਿੰ ਨਾਭਿਦ ਏੀਤਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਚੁਨਣ ਸਵਾ; ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਚੁਣਸ ਯਾਜਾ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਾਭਿਦ ਏਯਨ ਦ ਰਈ
ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਜ਼ਯ ਤ ਤਰ ਾਇਆ ਜਾਵਾ। ਇ ਰਈ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤ ਸ ਯਾਜਾ ਦੀ ‘ਚਣ ਸਇਆ’, ਭੀਸਾ, ਜਾਾਂ ਕ੍ਰਾਇਿ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਵਾ।
ੁਿੱਤਯ ਦਾ ਸਇਆ ਸ
ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਇਸਨਾਾਂ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁਿੰਦਾ ਸ:
"ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਭੀਸਾ,ਡਜ਼ਵਡ ਦਾ ੁਿੱਤਯ, ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਦ ੁਿੱਤਯ ਦਾ ਵਿੰਸ਼ਾਵਰੀ ਜ਼ਯਏਾਯਡ ਸ।"
(ਭਥਯੂ 1: 1)
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ੁਿੱਤਯ ਸ। ਉਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁ ਆਯਾ ਚੁਨਣ ਏੀਤਾ ਭਨਨੀਤ ਯਾਜਾ ਸ। ਉਸ ਉਸੀ ਸ ਜ ਾ ਅਤ ਭਤ ਤ ਜ਼ਜਿੱਤ ਰਾਤ ਏਯਾ, ਅਤ ੂਯੀ ਦੁ ਨੀਆ
ਨੂ ਿੰ ਆਸ਼ੀਯਵਾਦ ਦਵਾ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਆਣੀ ਭਾਾਂ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਇਫਰਾਜ਼ਸਭ ਅਤ ਡਜ਼ਵਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ੀ। ਉਦਾ ਨਾਭ ਭਜ਼ਯਅਭ ੀ। ਉਦ ਜ਼ਵਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਾਂ, ਇਿੱਏ ਯੀ (ਇਿੱਏ ਜ਼ਦਵਮ
ਦੂ ਤ) ਭਜ਼ਯਅਭ ਦ ਰਈ ਬਜੀ ਈ ੀ, ਉਨੂ ਿੰ ਇਸ ਦਿੱਣ ਦ ਰਈ ਜ਼ਏ ਉਸ ਭੀਸ ਦੀ ਭਾਾਂ ਫਣਨ ਜਾ ਯਸੀ ਸ । ਉਨ ਜ਼ਚਆ ਜ਼ਏ ਇਸ ਜ਼ਏਵੇਂ ਸ ਏਦਾ ਸ,
ਜ਼ਏਓਂਜ਼ਏ ਉਸ ਏੁ ਿੰਵਾਯੀ ੀ। ਯੀ ਨ ਉਨੂ ਿੰ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਉਦ ੁਿੱਤਯ ਦਾ ਯਬ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਸਵੀ। ਇ ਰਈ ੁਿੱਤਯ ਯਭਸ਼ਯ
ਦ ੁਿੱਤਯ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਭਜ਼ਯਅਭ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਸਵਾ। ਦੂ ਤ ਨ ਜ਼ਏਸਾ ਸ ਜ਼ਏ ਉਦਾ ਨਾਭ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਸਵਾ, ਜ਼ਜਦਾ ਭਤਰਫ “ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ” ਸਵਾ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏਸਾ
ਜ਼ਏਉਸ ਆਣ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ, ਅਤ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਯਾਜਾ ਸਵਾ।

ਏੁ ਿੱਝ ਧਯਭਾਾਂ ਦਾ ਏਜ਼ਸਣਾ ਸ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਵਤਾਵਾਾਂ ਨ ਭਨੁ ਿੱਐਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਮਨ ਿੰਫਿੰਧ ਫਣਾ ੀ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਭ ਇ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ੀ। ਇਿੱਏ
ਿੱਚਾ ਯਭਸ਼ਯ, ਜ਼ਜਨ ਾਯ ਜੀਵਨ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ, ਭਜ਼ਯਅਭ ਦ ਯਬ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਣ ੁਿੱਤਯ ਨੂ ਿੰ ਫਣਾਇਆ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਿੱਚ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭਜ਼ਯਅਭ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ੀ ਅਤ ਸੀ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ
ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ੀ, ਇਸ ਫਿੱਚਾ ਚਭਤਏਾਯਏ ਢਿੰ ਨਾਰ ਜ਼ਨਯਭਾਤਾ ਦੀ ਐੁਦ ਦੀ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਉਦ ਯਬ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਇਆ ੀ।
ਏੁ ਿੱਝ ਸੀ ਵਏਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦੂ ਤ ਦੁ ਆਯਾ ਏਸ ਅਨੁ ਾਯ ੁਿੱਤਯ ਦਾ ਸਇਆ। ਯੀਆਾਂ ਦ ਇਿੱਏ ਭੂਸ ਨ ਐੁਸ਼ੀ ਦੀ ਐਫਯ ਦੀ ਸ਼ਣਾ ਏੀਤੀ। ਇਸ ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਇਜ਼ਤਸਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਬ
ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਿਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ੀ। ਇ ਭਨੁ ਿੱਐ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਏਾਯਜ ਏਯਏ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਜਾਤ ਦ ਰਈ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਯਾਸ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ੀ।
ਭਜ਼ਯਅਭ ਨ ਮੁੂਫ਼ ਨਾਭ ਦ ਇਿੱਏ ਭਨੁ ਿੱਐ ਨਾਰ ਜ਼ਵਆਸ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਿੰਣੀ ਏੀਤੀ ੀ। ਮੁੂਫ਼ ਨ ਭਯੀ ਨਾਰ ਜ਼ਵਆਸ ਏਾਯ ਜ਼ਰਆ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨ
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਫਾਅਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਾ ਸ ਫਿੱਜ਼ਚਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਧਾਯਨ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਾਜ਼ਰਆ। ਮੁੂਫ਼ ਇਏ ਜ਼ਫਲ੍ਡਯ ੀ, ਅਤ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਵਿੱਡ ਸਏ
ਇ ਵਾਯ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਇਸ ਵੀ ਜਾਜ਼ਣਆ ਜ਼ਏ ਉਸ ਏਣ ਸਨ, ਦਨਾਾਂ ਤੋਂ, ਆਣੀ ਭਾਤਾ ਅਤ ਜ਼ਸਫਯੂ ਸ਼ਾਤਰ ਾਾਂ ਤੋਂ।
ਜ਼ਤਿੰਨ ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਜ਼ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਆਣ ਭਸਾਾਂ ਏਾਯਜ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤ।
ਜ਼ਮਸ਼ੁ ਇਿੱਏ ੁਯੂ

ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਏ ਅੀਂ ਜ਼ਏਸਾ ਸ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਚਣ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਭੀਸਾ ੀ। ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਚਣ ਉ ਤਯਾਾਂ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਈ ੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਏ ਰਾਚੀਨ ਏਾਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਯਾਜ਼ਜਆਾਂ ਦਾ
ਸੁਿੰਦਾ ੀ। ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਆਣੀ ਸ਼ਏਤੀ, ਜ਼ਵਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਚਣ ਏੀਤੀ ।
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ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਏੁ ਦਯਤ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਏਤੀਆਾਂ ਉੱਯ ਅਜ਼ਧਏਾਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਆ ੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਫੀਭਾਯ ਅਤ ਅਿੰ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਠੀਏ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਇਤਭਾਰ
ਏੀਤਾ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਉਸ ਸਯ ਚਭਤਏਾਯ ਜ਼ਏਤ ਇਸ ਾਜ਼ਫਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਜ਼ਏ ਉਸ ਸੀ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ੁਿੱਤਯ ਸਨ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਮਸੂਦੀਆਾਂ ਦ ਏਜ਼ਫਆਾਂ ਅਤ ੇਂਡੂ ਇਰਾਜ਼ਏਆਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਰ ਣ ਰਈ ਾਢ ਜ਼ਤਿੰਨ ਾਰ ਜ਼ਫਤਾ। ਫਸੁਤ ਾਯ ਰ ਏ, ਦਵੇਂ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਭਜ਼ਸਰਾਵਾਾਂ,
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਭਯਥਏ ਫਣ । ਏੁ ਿੱਝ ਜ਼ਯਪ ਫਤਾਫ ਨ, ਯ ਦੂ ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਰ੍ਦ ਫਣ , ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ‘ਚਰ’ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਆ। ਏਈ ਭਯਥਏਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ,
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਯੂ ਨਾਰ ਆਣ ਏਿੰਭ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਫਾਯਾਾਂ ਰ ਏਾਾਂ ਦੀ ਚਣ ਏੀਤੀ। ਉਸ ਫਾਅਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਈਾਈ ਚਯਚ ਦ ਨ ਤਾ ਫਣ ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ੜ ਾਉਣ ਦੀ ਭੁਿੱਐ ਜ਼ਵਧੀ ਏਸਾਣੀ ੀ। ਇਸ ਅਜ਼ਜਸੀਆਾਂ ਏਸਾਣੀਆਾਂ ਸੁਿੰਦੀਆਾਂ ਨ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਫਏ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ੀ। ਇਸਨਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾਤਯ
ਐਤੀ ਜਾਾਂ ਇਿੱਏ ਜ਼ਵਆਸ ਦੀ ਜ਼ਿਭ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ ਧਾਯਨ ਤੀਜ਼ਵਧੀਆਾਂ ਤ ਅਧਾਜ਼ਯਤ ੀ। ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਦੀ ਇ ਜ਼ਵਧੀ ਨਾਰ ਏੁ ਿੱਝ ਰ ਏਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ
ਭਯਥਏ ਫਣਨਾ ਛਿੱਡ ਜ਼ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇਸ ਭਝਾਾਂ ਰਈ ਯਸ਼ਾਨ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੁਿੰਦ ਨ ਜ਼ਏ ਇਦਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਸ। ਯ ਏਈ ਰ ਏਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਿੰਦਸ਼ ਨੂ ਿੰ ਿਫਯਦਤ
ਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਝ ਨਸੀਂ ਏ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਆ ਅਤ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਤੋਂ ੁਜ਼ਛਆ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਸ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਇਨੂ ਿੰ ਭਝਾਇਆ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਨਾਰ, ਿੱਚ
ਚਰ ਬੀੜ ਤੋਂ ਅਰ ਸ ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਫਸੁਤ ਚੁਣਤੀੂਯਨ ੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਆਣ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਸੁਤ ਸੀ ਉਚ ਨ ਜ਼ਤਏ ਜ਼ਭਆਯ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਜ਼ਏਸਾ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਆਣ
ਭੇਂ ਦ ਧਾਯਜ਼ਭਏ ਅਜ਼ਧਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਚੁਣਤੀ ਜ਼ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨ ਆਣੀਆਾਂ ਯਿੰਯਾਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜੜ ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਸ਼ਫਦ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਿ ਏਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਇਸ ਸ਼ਿ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ
ਿੱਚ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਰਈ ਫਸੁਤ ਭਸਿੱਤਵੁਯਨ ਸ। ਇਿੱਏ ਿੱਚਾ ਯਭਸ਼ਯ ਚਾਸੁਿੰਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਰ ਏ ਉਨੂ ਿੰ ਭਝਣ, ਉਦੀ ਆਜ਼ਆ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨ, ਅਤ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਨ
ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤ ਸਨ ਉਸ ਉਵੇਂ ਸੀ ਏਯਨ। ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ਾਉਣ ਦਾ ਯਤਾ ਭਨੁ ਿੱਐ ਦ ਭਨ ਦ ਅਿੰਦਯ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁ ਆਯਾ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਆ ਸ, ਅਤ ਉਸ ਜ਼ਯਪ
ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵੀਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯਤ ਦਾ ਯਵੀ ਏਯਦ ਸਨ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਿੰਦਸ਼ ਰ ਏ ਆਇਆ, ਨਾ ਜ਼ਏ ਇਿੱਏ ਯਵੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਾਨੂ ਿੰ
ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਾਨੂ ਿੰ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਾਨੂ ਿੰ ਇ ਿੰਦਸ਼
 ਤ ਜ਼ਧਆਨ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਰ ੜੀਦੀ ਯੂ ਨਾਰ ਇ ਤਯਾਾਂ ਦੀ ਛਿੀ ੁਤਏ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏ ਜ਼ਐਾਇਆ ਸ ਇਸ ਜਾਨਣ ਦ
ਰਈ ਤੁ ਸਾਨੂ ਿੰ ਜ਼ਨ ਿਿਾਭੈਂਿ ੜ ਨਾ ਸਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਜ਼ਜਸਾ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਣ  ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆਵਾਾਂ ਉਨੀਆਾਂ ਸੀ ਿਫਯਦਤ ਅਤ
ਚੁਣਤੀੂਯਨ ਸਨ ਜ਼ਜਿੰਨੀਆਾਂ ਜ਼ਏ ਉਸ 2000 ਾਰ ਜ਼ਸਰਾਾਂ ਨ।
ਉਸਨਾਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਜ਼ਐਾ ਏੁ ਿੱਝ ਪ੍ਰਭੁਿੱਐ ਜ਼ਧਾਾਂਤ ਸਨ:
1.

ਜ਼ਨਯਭਾਤਾ, ਜ਼ਯਪ ਯਭਸ਼ਯ, ਾਨੂ ਿੰ ਆਣ ਫਿੱਜ਼ਚਆਾਂ ਦੀ ਤਯਾਾਂ ਜ਼ਆਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਚਾਸੁਿੰਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਅੀਂ ਵੀ ਉਨੂ ਿੰ ਜ਼ਆਯ ਏਯੀ,
ਅਤ ਉਸ ਉਨੂ ਿੰ “ਜ਼ਤਾ” ਏਜ਼ਸਣ ਦ ਰਈ ਏਜ਼ਸਿੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਦੂ ਯ ਜਾਾਂ ਅਜ਼ਆਤ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਚਾਸੁਿੰਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਾਡ ਜ਼ਵਚੋਂ ਸਯ ਇਿੱਏ ਉਨੂ ਿੰ
ਜਾਣ ਅਤ ਉਦ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਏਯੀਫੀ ਜ਼ਯਸ਼ਤਾ ਯਿੱਐ। (5:45 ਭਵਥਮੂ , ਜਸਨ 17:3, ਐਕਟ 14:15-17, ਐਕਟ 17:23-31 ਦਿ)

2.

ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਾਨੂ ਿੰ ਦਿੱਜ਼ਆ ਸ ਜ਼ਏ ਏੀ ਸੀ ਸ ਅਤ ਏੀ ਰਤ ਸ। ਰਤ ਏਯਨਾ ਾ ਸ, ਅਤ ਭਤ ਦ ਨਾਰ ਦਿੰਡਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਰਤ
ਜ਼ਵਵਸਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਸ: ਸਿੱਜ਼ਤਆ, ਚਯੀ, ਝੂ ਠ ਫਰਣਾ,ਜ਼ਵਆਸ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਮਨ ਿੰਫਿੰਧ, ਜ਼ਏ ਨੂ ਿੰ ਨੁ ਏਾਨ ਸੁਚਾਉਣ ਜਾਾਂ ਧਏਾ ਦਣਾ ,
ਮੁਿੱਥ ਅਤ ਦੂ ਜ਼ਯਆਾਂ ਉਯ ਅਜ਼ਧਏਾਯ ਭਿੰਣਾ। ਸੀ ਜ਼ਵਵਸਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਸ: ਇਭਾਨਦਾਯੀ, ਦੂ ਜ਼ਯਆਾਂ ਦੀ ਦਐ -ਬਾਰ, ਿੱਚ ਏਜ਼ਸਣਾ
ਅਤ ਆਣ ਵਚਨ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਨਬਾਉਣਾ, ਜ਼ਵਆਸ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਯਿੱਐਣਾ, ਅਤ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਿੰਦਸ਼ ਾਾਂਝਾ ਏਯਨਾ।(ਈਪੀਅਨ
5:3-7, 1 ਕਵਯੂੰ ਨਥੀਅਨ7:9-11, ਗਰਟੀਅਨ 5:19-20 ਦਐ) ।
ਉੱਥ ਜ਼ਸਾਫ-ਜ਼ਏਤਾਫ ਦਾ ਇਿੱਏ ਜ਼ਦਨ ਸਵਾ, ਅਤ ਰ ਏਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏਵੇਂ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਫਤਾਇਆ ਸ ਦ ਅਨੁ ਾਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਨਆਾਂ ਏੀਤਾ
ਜਾਵਾ। ਜ਼ਜਸੜ ਰ ਏਾਾਂ ਨ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਅਨੁ ਾਯ ਜ਼ਜਉਣ ਨੂ ਿੰ ਨਾਾਂਸ ਏੀਤੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਨਿੰਤ ਭਤ ਤ ਨਾਰ ਦਿੰਡ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾ। ਜ ਜ਼ਮਸ਼ੂ
ਕ੍ਰਾਇਿ ਦ ਸਨ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏੀਤਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਨਿੰਤ ਜੀਵਨ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾ।(ਜਸਨ 5:28-29, 2

3.

ਕਵਯੂੰ ਨਥੀਅਨ 5:9-10 ਦਐ) ।
ਾ ਦ ਰਈ ਫਰੀਦਾਨ
ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਜਾਤ ਾਤਏ ਯੂ ਨਾਰ ਗ਼ਰਤ ਸ। ਅੀਂ ਾ ਦ ਵਿੱਰ ਿੰਵਦਨਸ਼ੀਰ ਸਾਾਂ, ਅਤ ਅੀਂ ਨਸ਼ਯ ਸਾਾਂ। ਾਨੂ ਿੰ ਾ ਨੂ ਿੰ ਅਵੀਏਾਯ ਅਤ ਸੀ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਯਭਸ਼ਯ
ਦਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਸ, ਯ ਅੀਂ ਏਭਿਯ ਸਾਾਂ। ਅੀਂ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦ ਸਾਾਂ, ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਸ਼ਣਾ ਏੀਤੀ ਸ ਜ਼ਏ “ਾ ਦਾ ਪਰ ਭਤ ਸ।”(Romans 6:23) ਇ ਰਈ ਅੀਂ
ਨਸ਼ਵਯ ਸਾਾਂ। ਾਨੂ ਿੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਦ ਰਈ ਇ ਸਾਰਤ ਤੋਂ ਫਚਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸ।
ਯਭਸ਼ਯ ਸਯ ਜਾ ਸ, ਯ ਉਸ ਫਸੁਤ ਜ਼ਦਆਰੂ ਵੀ ਸ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਾਨੂ ਿੰ ਾ ਅਤ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਸ।
ਾਡ ਉਰਿ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਏਦ ਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ। ਉਸ ਾ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਫ ਾਡੀ ਤਯਾਾਂ ਿੰਵਦ
 ਨਸ਼ੀਰ ੀ, ਯ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਸਣ ਦ ਨਾਤ ਉਨ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ
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ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਏਣ ਸ?
ਾ ਨਾ ਏਯਨ ਦ ਜ਼ਵਯਧ ਏੀਤਾ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ੂਯੀ ਤਯਾਾਂ ਨਾਰ ਧਯਭੀ(ਾ ਯਜ਼ਸਤ) ਨ। ਯ ਾਡ ਵਯ ਇਿੱਏ ਭਨੁ ਿੱਐ ਸਣ ਦ ਨਾਤ, ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ ਆਣ ਅਿੰਦਯ ਾ ਸਣ ਦ
ਰਤੀ ਿੰਵਦਨਸ਼ੀਰ ੀ। ਾ ਦ ਰਈ ਇ ਬਾਵਨਾ ਨੂ ਿੰ ਏਦ-ਏਦ “ਸ਼ਤਾਨ” ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਅਤ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਾਡੀ ਤਯਾਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨ।
ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ਜ਼ਵਿੱਚ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਦਿੱਜ਼ਆ ਸ ਜ਼ਏ ਐੂਨ ਵਸਾ ਜ਼ਫਨ ਾਾਂ ਾਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭਾਫ਼ੀ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ੂਆਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਾਨ ਇ
ਜ਼ਧਾਾਂਤ ਨੂ ਿੰ ਭਾਨਤਾ ਜ਼ਦਿੰਦਾ ਸ। ਫਰੀਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਇਿੱਏ ਭਾਨਤਾ ਸ ਜ਼ਏ ਅੀਂ ਨਸ਼ਵਯ ਸਾਾਂ, ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਯਪ ਾਡੀ ਭਤ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ
ਜ਼ਕ੍ਰਾ ਇਸ ਸ ਜ਼ਏ ਫਰੀਦਾਨ ਨਾਰ ਾਡ ਾ ਭਾਤ ਸ ਏਦ ਸਨ, ਇ ਰਈ ਉਸ ਾਨੂ ਿੰ ਧਯਭੀ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਵਸਾਯ ਏਯਦਾ ਸ।
ਜਾਨਵਯਾਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਾਨ ਅਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭਨੁ ਿੱਐ ਾ ਦ ਨਾਰ ਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦ ਯ ਸੀ ਭਨੁ ਿੱਐ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦਾ ਫਰੀਦਾਨ ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਇਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਮਜਨਾ
ਦਾ ਜ਼ਸਿੱਾ ੀ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੁਿੱਤਯ ਦ ਾ ਦ ਰਈ ਫਰੀਦਾਨ ਇਏਦਭ ਸੀ ਫਣ ਜਾਵਾ, ਅਤ ਾਸ਼ੁਉ ਫਰੀ ਅਿੱ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਏਈ ਸਯ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏਯਦੀ ਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਿੱਏ ਨ ਧਐਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ, ਅਤ ਮਸੂਦੀ ਧਾਯਜ਼ਭਏ ਨ ਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਸ਼ਦ ਦੁ ਆਯਾ ਭਤ ਦਾ ਦਿੰਡ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਆ ੀ। ਉਸ
ਉਤੋਂ ਈਯਐਾ ਏਯਦ ਨ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਤਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਰਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਉਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਮਜਨਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ ਜ਼ਨਬਾ ਯਸ ੀ। ਨ ਤਾਵਾਾਂ ਨ
ਯਭਨ ਯਾਜਾਰ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਕ੍ਰਾ ਉੱਤ ਚੜ ਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵ। ਇਸ ਆਭ ਅਯਾਧੀਆਾਂ ਰਈ ਿਾ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ੀ। ਇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਨੂ ਿੰ
ਐਿੰਫ ਨਾਰ ਫਿੰਜ਼ਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਅਤ ਭਯਨ ਦ ਰਈ ਛਿੱਡ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ੀ। ਏਦ ਏਦ ਐਿੰਫ ਤ ਕ੍ਰਾ ਫਜ਼ਣਆ ਸੁਿੰਦਾ ੀ। ਾਨੂ ਿੰ ਤਾ ਨਸੀਂ ੀ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਤ
ਕ੍ਰਾ-ਫਾਯ ੀ ਜਾਾਂ ਨਸੀਂ, ਯ ਅੀਂ ਜਾਣਦ ਸਾਾਂ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਿੱਥਾਾਂ ਅਤ ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਿੰਜ਼ਨਆ ਜ਼ਆ ੀ, ਅਤ ਭਯਨ ਤਿੱਏ ਏਈ ਿੰਜ਼ਿਆਾਂ ਦ ਰਈ ਉਵੇਂ
ਸੀ ਯਿੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਆ ੀ।
ਇਸ ਏਈ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਰਈ ਭਝਣਾ ਐਾ ੀ ਜ਼ਏ ਜ਼ਏਵੇਂ ਇ ਜ਼ਬਆਨਏ ਭਤ ਤੋਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁ ਆਯਾ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਏ ਭਤਰਫ ਸ। ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਾਨੂ ਿੰ
ਦਿੱਦੀ ਸ ਜ਼ਏ, ਜਦੋਂ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਭਜ਼ਸਰਾਵਾਾਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਭਤ ਦ ਿੰਫਿੰਜ਼ਧਤ ਸਨ, ਉਦਾ ਫਰੀਦਾਨ ਾਡ ਾਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦੂ ਯ ਏਾਯ ਜ਼ਦਿੰਦਾ ਸ। ਅੀਂ ਯਭਸ਼ਯ ਤੋਂ ਭੁਆਪੀ
ਰਾਤ ਏਯਦ ਸਾਾਂ। ਉਸ ਾਡ ਨਾਰ ਇ ਤਯਾਾਂ ਜ਼ਵਵਸਾਯ ਏਯਦਾ ਸ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅੀਂ ਧਯਭੀ ਸਈ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਧਾਯਜ਼ਭਏਤਾ ਨੂ ਿੰ ਆਜ਼ਆ ਜ਼ਦਿੰਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਜ਼ਵਿੱਚ ਾਡਾ
ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਾਨੂ ਧਯਭੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ।
ਜਏਯ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਭਤ ਵੇਂ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ, ਤਾਾਂ ਉਦਲ ਯ ਿੰਬਵ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ੀ। ਯ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਜ਼ਭਰਤ ਨਸੀਂ ਯਸ !
ੁਨਯ-ਉਥਾਨ
ਜਏਯ ਾ ਦਾ ਜ਼ਯਣਾਭ ਭਤ (ਯਭਨ 6:23) ਸ, ਤਾਾਂ ਧਯਭ ਦ ਜ਼ਯਣਾਭ ਦ ਰਈ ਭਤ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸਵੀ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਰਈ ਭਯਨਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ, ਜ਼ਏਓਂਜ਼ਏ ਉ
ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਨ (ਾ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਿੰਵਦਨਸ਼ੀਰ) ੀ, ਅਤ ਉਸ ਨਸ਼ਵਯ ੀ।
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ਯ ਉਨ ਏਦ ਵੀ ਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਉਨੂ ਿੰ ਾੀ ਦੀ ਤਯਾਾਂ ਭਾਯਨਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ। ਅਤ ਸਾਾਂ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਉਨੂ ਿੰ ਭਤ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਨੂ ਿੰ ੁਨਯ-ਉਥਾਨ
ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।
ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਤ ਤ, ਾ ਏਯਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਭਾਤ ਸ ਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਪਯ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ੀ, ਉਨੂ ਿੰ ਸੁਣ ਏਈ ਾ ਏਯਨ ਦੀ
ਇਿੱਛਾ ਨਸੀਂ ੀ, ਅਤ ਉਸ ਸੁਣ ਨਸ਼ਵਯ ਨਸੀਂ ੀ। ਸੁਣ ਉਸ ਅਭਯ ਸ,ਅਤ ਉਸ ਪਯ ਏਦ ਵੀ ਨਸੀਂ ਭਯ ਏਦਾ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਭਤ ਅਤ ੁਨਯ-ਉਥਾਨ ਨ ਇਿੱਏ ਭਸਾਨ ਜ਼ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏੀਤਾ ਸ। ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਇਜ਼ਤਸਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਰੀ ਵਾਯ, ਭਤ ਨੂ ਿੰ ਸਯਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਆ ੀ! ਆਣੀ
ਾਯੀ ਜ਼ਿਿੰਦੀ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਾ ਨੂ ਿੰ ਸਯਾਇਆ ੀ। ਸੁਣ ਾ ਏਯਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਭਯ ਈ ੀ, ਅਤ ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਜੀਵਤ ੀ।
ੁਨਯ-ਉਥਾਨ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੀ ਸ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ੀ, ਅਤ ਉਨ ਜ ਜ਼ਐਾਇਆ ਉਸ ਿੱਚ ੀ। ਅਤ ਇਸ ਾਡ ਬ ਦ ਰਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ
ਜ਼ਏਯਨ ਸ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਾ ਅਤ ਭਤ ਨੂ ਿੰ ਰਾਜ਼ਜਿੱਤ ਏੀਤਾ ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਜ਼ਕ੍ਰਾ ਨਾਰ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਿੱਤ ਾਡੀ ਜ਼ਜਿੱਤ ਫਣ ਏਦੀ ਸ।
ਜ਼ਏ ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਨੂ ਿੰ ਾਣੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਡੁ ਿੱਫਾ ਏ ਈਾਈ ਫਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਭਜ਼ਸਜ ਇਿੱਏ ਯਭ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਉਸਨਾਾਂ ਚੀਿਾਾਂ ਨਾਰ ਾਡਾ ਿੰਫਿੰਧ ਸ ਜ਼ਜਦ ਫਾਯ
ਜ਼ਵਿੱਚ ਅੀਂ ਿੱਰ ਏਯਦ ਸਾਾਂ:
1. ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਇਿੱਏ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੀ ਭਾਧੀ ਅਤ ੁਨਯ-ਉਥਾਨ ਸ। ਅੀਂ ਭਯਨ, ਦਫ਼ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤ ਜ਼ਪਯ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇ ਰਏਜ਼ਯਆ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਤੋਂ ਰਿੰਦ
ਸਾਾਂ। ਸਾਰਾਾਂਜ਼ਏ ਅੀਂ ਸਾਰ ਵੀ ਾ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਯਿੱਐਦ ਸਾਾਂ, ਅੀਂ ਿੰਏਤਏ ਯੂ ਨਾਰ ਭਯਦ ਸਾਾਂ। ਸਾਰਾਾਂਜ਼ਏ ਅੀਂ ਸਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਵਯ ਸਾਾਂ, ਅੀਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਸ੍ਿ ਦੀ
ਵਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਨਵਾਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਦ ਸਾਾਂ:
“ ਵ ਸੀ ਾਨੂ ਿੰ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਵਾਾਂਣ ਜ਼ਰਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ" (ਯਭਨ 6: 4)
2.

ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਦ ਦੁ ਆਯਾ, ਅੀਂ ਵੀਏਾਯ ਏਯਦ ਸਾਾਂ ਜ਼ਏ ਅੀਂ ਨਸ਼ਵਯ ਸਾਾਂ। ਅੀਂ ਏਫੂਰ ਏਯਦ ਸਾਾਂ ਜ਼ਏ ਾਨੂ ਿੰ ਭੁਏਤੀ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸ, ਅਤ ਅੀਂ ਭਝਦ ਸਾਾਂ
ਜ਼ਏ ਾ ਅਤ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਨ ਦਾ ਇਿੱਏ ਸੀ ਯਤਾ ਸ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਰਈ ਫਰੀਦਾਨ ਦਣਾ।
"ਉਸ ਜ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਏਯਦਾ ਸ ਉਦਾ ਫਚਾਅ ਸਵਾ " (ਭਾਰ੍ਏ 16:16)

3. ਾਡਾ ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਯਭਸ਼ਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਅਤ ਭੁਏਤੀ ਦ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਰਸ੍ਤਾਵ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਨੂ ਿੰ ਰਿ ਏਯਦਾ ਸ। ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਜ਼ਕ੍ਰਾ ਨਾਰ ਾਡੀ ਆਥਾ ਨੂ ਿੰ
ਧਯਭ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਦਾ ਸ।
ਾਡ ਾਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭਾਤ ਏਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਾਣੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਡੁ ਿੱਫਣਾ ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਿੰਏਤ ਸ ਜ਼ਏ ਅੀਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਐਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਾਫ਼ ਸਾਾਂ:
" ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਦ ਨਾਰ ਦਫ਼ਨਾ ਜਾਣਾ_ਤੁ ਸਾਡ ਬ ਾਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭੁਆਫ਼ ਏਯਦਾ ਸ।"(ਕਰ ੀਅਨ 2:12-13)
4. ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਦੀ ਏਰਨਾ ਾਡ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਦੀ ਇਿੱਏ ਭੀਏਯਨ ਸ ਜ਼ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਾਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਫਜ਼ਦਏ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਤਯਾਾਂ ਅੀਂ ਵੀ ਅਭਯ ਜ਼ਏਤ ਜਾਵਾਾਂ:
"ਜਏਯ ਅੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਤ ਦੀ ਮ੍ਭਾਨਤਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਜੁਿੱਿ ਸੁਿੰਦ ਸਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਮਏੀਨੀ ਤਯ ਨਾਰ ਅੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ੁਨਯ-ਉਥਾਨ ਦੀ
ਮ੍ਭਾਨਤਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਏਜੁਿੱਿ ਸਵਾਾਂ" (Romans 6: 5)
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ਯਭਸ਼ਯ ਅਤ ਭਨੁ ਿੱਐ ਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਿੰਚਾਰਏ
ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਜੀਵਤ ਸਣ ਨਾਰ, ਉਨ ਆਣ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਛ ਸਪਤ ਜ਼ਫਤਾ। ਉਨ ਆਣ ਆ ਨੂ ਿੰ ਸਯ ਜ਼ਏ ਨੂ ਿੰ ਨਸੀਂ
ਜ਼ਦਐਾਇਆ ੀ, ਯ ਜ਼ਯਪ ਉਸ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਨ ਵਾਸ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਚੁਜ਼ਣਆ ੀ। ਰਿੱਬਿੱ 500 ਰ ਏਾਾਂ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਬੀੜ ਨ ਉਨੂ ਿੰ ਜ਼ਜਉਂਦਾ
ਦਜ਼ਐਆ ੀ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਆਣ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਐਾਇਆ ਏੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਅ ਦੀ ਚਿੰੀ ਐਫਯ ਦ ਰਾਯ ਦ ਏਿੰਭ ਨੂ ਿੰ ਅਿੱ ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸਵੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ
ਉਸਨੂ ਿੰ ਦਿੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਵਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਰਾਤ ਸਵੀ- ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ- ਇ ਫੂਤ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਏ ਉਸ ਵਾਤਵ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦੁ ਨੀਆ ਨੂ ਿੰ
ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਿੰਦਸ਼ ਦਣ।
ਪਯ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਵਯ ਦ ਵਿੱਰ ਚਰ , ਜਦਜ਼ਏ ਉਦ ਚਰ ਉਨੂ ਿੰ ਦਐਦ ਯਸ। ਸੁਣ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਆਣ ਜ਼ਤਾ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਨਾਰ ਵਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨ।
ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਆਣ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਦ ਰਈ ਇਿੱਏ ੁਯੂ ਦੀ ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ ਜ਼ਨਬਾਈ। ਉਦੀ ਬੂ ਜ਼ਭਏਾ ਸੁਣ ਾਡ ੂਜਾਯੀ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ।
ਇਿੱਏ ੂਜਾਯੀ ਉਸ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਜ ਯਭਸ਼ਯ ਅਤ ਭਨੁ ਿੱਐਤਾ ਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਿੰਚਾਰਏ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏਾਯਿ ਏਯਦਾ ਸ। ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਯੂ ਨਾਰ, ੁਜਾਯੀ ਦਾ
ਪਯਿ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਜ ਰ ਏ ੂਜਾ ਦ ਰਈ ਆਉਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਿੱਰੋਂ ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ਰਾਦ ਦਾ ਬ ਰਾਉਣ। ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ਦ ਭੇਂ ਜ਼ਵਿੱਚ,
ਏਈ ੁਜਾਯੀ ਸ਼ੂ ਫਰੀ ਜ਼ਦਿੰਦ ਨ। ਅੀਂ ਦਜ਼ਐਆ ਸ ਜ਼ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਫਜ਼ਰਦਾਨਾਾਂ ਨ ਇਿੱਏ ਭਸਾਾਂ ਫਰੀਦਾਨ ਦ ਰਈ ਇਏਦਭ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏੀਤਾ ੀ।
ਉ ਤਯਾਾਂ, ਇਸ ੁਜਾਯੀ ਇਿੱਏ ਭਸਾਾਂ ੁਜਾਯੀ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਸ੍ਿ ਦ ਵਿੱਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਨ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਅਿੱਜ ਾਡ ਭਯਥਏ ਸਨ, ਜ ਾਡ ਵਰੋਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਾਸਭਣ ਸਨ। ਾਡ ਾ, ਅਤ ਾਡੀ ਭਤ, ਾਨੂ ਯਭਸ਼ਯ ਤੋਂ ਅਰਿੱ ਏਯਦੀ ਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਏਿੰਭ ਤੋਂ ਸੁਣ ਅੀਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਨਾਰ ਏਤਾ ਫਣਾ ਏਦ ਸਾਾਂ।ਜ਼ਏਓਂਜ਼ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਾਨੂ ਿੰ ਜ਼ਆਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਅਤ ਜ਼ਏਓਂਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਸੀ
ਭਯਥਏ ਸ, ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਵੀਏਾਯ ਏਯ ਜ਼ਰਆ ਸ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨੂ ਿੰ, ਆਣ ਧਯਭ ਜ਼ਵਿੱਚ, ਾਡੀ ਨੁ ਭਾਇਿੰਦੀ ਏਯਨ ਦੀ ਅਨੁ ਭਜ਼ਤ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਸ ਇ ਰਈ
ਾਨੂ ਿੰ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵੀ।
"ਇਥ ਇਿੱਏ ਯਭਸ਼ਯ ਸ, ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਤ ਭਨੁ ਿੱਐ ਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਿੰਚਾਰਏ ਸ, ਭਨੁ ਿੱਐੀ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਿ " (1
ਜ਼ਿਭਥੀ 2: 5)
ਈਾਈ ਧਯਭ ਦਾ ਰਾਯ
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਜ਼ਤਾ ਦ ਏਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ , ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨ ਚਿੰੀ ਖ਼ਫਯ ਦਾ ਰਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਿੱਰ ਭਿੰਨੀ। ਪ੍ਰਭੁਿੱਐ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨੂ ਿੰ “ਰਜ਼ਯਤ” ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ੀ, ਉਸ
ਰ ਏ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਿੱਏ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਏਿੰਭ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਬਜ਼ਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਐੁਦ ਨ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਲ਼ਭ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਆ ੀ।
ਉਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਾਂ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਏਦ ਵੀ ਉ ਐਤਯ ਨੂ ਿੰ ਨਸੀਂ ਛਿੱਜ਼ਡਆ ੀ ਜ਼ਜਨੂ ਿੰ ਸੁਣ ਇਯਾਇਰ ਦਾ ਯਾਸ਼ਿਯ ਜ਼ਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਇਯਾਦਾ
ਨਸੀਂ ੀ ਜ਼ਏ ਭੁਏਤੀ ਜ਼ਯਪ ਮਸੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਭਰ । ਯਭਸ਼ਯ ਨ ਮਸੂਦੀਆਾਂ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਏਿੰਭ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏਉਂਜ਼ਏ ਅਫਰਾਜ਼ਸਭ ਇਨ ਾਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਯ ੀ। ਯ ਭੁਏਤੀ ਫ
ਦ ਰਈ ੀ ਜ ਵੀ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਏਰ ਆਉਂਦਾ ਸ।
ਰਜ਼ਯਤ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਿ ਦ ਫਚਾਅ ਦਾ ੁ-ਭਾਚਾਯ ਰਚਾਯ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ੂਯ ਯਭਨ ਭਯਾਜ ਜ਼ਵਿੱਚ । ਜ਼ਏਉਂਜ਼ਏ ਉ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ੀ, ਉਸ
ਚਭਤਏਾਯ ਏਯਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏਾਫਰ ੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਜ਼ਏਤ ਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਾਜ਼ਫਤ ਏਾਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਏ ਉਸ ਜ਼ਯਪ ਏਸਾਣੀ ਨਸੀਂ ਫਣਾ ਯਸ ੀ। ਉਸ ੁਨਯ-ਉਥਾਨ
ਦ ਯਜ਼ਤਆਦਰ੍ਸ਼ੀ ੀ, ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਰ ਏਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਇਸ ਫੂਤ ੀ ਜ਼ਏ ਯਭਸ਼ਯ ਵਾਤਵ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਫਚਾਉਣ ਆ ੀ।
ਰ ਏਾਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਿੰਜ਼ਐਆ ਨ ਇ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਦ ਰਤੀ ਰਜ਼ਤਜ਼ਕ੍ਰਆ ਏੀਤੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਿੰਦਸ਼ ਭਿੰਜ਼ਨਆ, ਅਤ ਆਣ ਾਾਾਂ ਦੀ ਭੁਆਪੀ ਦ ਰਈ
ਫਜ਼ਤਸ੍ਭਾ ਜ਼ਰਆ। ਅਤ ਇ ਤਯਾਾਂ ਈਾਈ ਧਯਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੁਆਤ ਸਈ। ਜਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥ ਈਾਈ ਚਯਚ ਸਯ ਜਾ ਸ । ਯਭਨ ਯਏਾਯ ਨੂ ਿੰ ਇਸ ਨਵਾਾਂ ਧਯਭ ਚਿੰਾ
ਨਸੀਂ ਰਜ਼ਆ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਇਨੂ ਿੰ ਇਿੱਏ ਯਾਜਜ਼ਨਜ਼ਤਏ ਐਤਯ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਜ਼ਐਆ, ਅਤ ਜਰਦ ਸੀ ਇਾਈਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਤਿੰ ਏਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਾਯ ਜ਼ਦਿੱਤਾ। ਏਈ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਭਤ
ਦ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਈ, ਯ ੁ-ਭਾਚਾਯ ਦਾ ਰਾਯ ਜਾਯੀ ਜ਼ਯਸਾ।
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ਨਵੇਂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾੀ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਵਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਈ, ਯ ਜਏਯ ਏਈ ਰਜ਼ਯਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਸ ਦਣ ਦ ਰਈ ਭਜੂਦ ੀ। ਯ ਰਜ਼ਯਤਾਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫਾਏੀ
ਏਈ ਵੀ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂ ਿੰ ਅਿੱ ਨਸੀਂ ਦ ਏਦਾ ੀ। ਇਿੱਏ ਦ ਫਾਅਦ ਇਿੱਏ, ਰਜ਼ਯਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਸਨਾਾਂ ਰ ਏਾਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਭਾਜ਼ਯਆ ਜ਼ਆ ਜ ਿੰਦਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਵਯਧ ਏਯਦ ਨ।
ਅਤਿੰਤ: ਉਸਨਾ ਬ ਦੀ ਭਤ ਸ ਈ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਏਰ ਜ਼ਵਿੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀਆਾਂ ਨ। ਯ ਇਿੱਏ ਨਵਾਾਂ, ਅਜ਼ਧਏ ਥਾਈ ਯਾਸ ਜ਼ਵਅਏਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਰਦਾਨ
ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਿੰਦਸ਼ ਅਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਵਰੋਂ ੀ।
ਰਜ਼ਯਤ, ਅਤ ਏੁ ਿੱਝ ਦੂ ਯ ਜ਼ਜਨ ਾਾਂ ਦ ਏਰ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਰਜ਼ਯਤ ਸ ੀ ਜ਼ਏ ਿੰਦਸ਼ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਰਜ਼ਐਆ ਜਾਵਾ। ਉਨ ਾਾਂ ਨ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ
ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਿੱਟ੍ਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਰਜ਼ਐਆ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਜ਼ਰਜ਼ਐਆ ਜ ਰਜ਼ਯਤ ਨ ਏੀਤਾ ੀ। ਅਤ ਉਨ ਾਾਂ ਨ ਸ ਿੱਤਯ ਜ਼ਰਐ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਿੱਚ ਈਾਈ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਅਜ਼ਸਭ ੀ। ਉਸ
ਯਚਨਾਵਾਾਂ ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਸਨ। ਰਡ ਿਿਾਭੈਂਿ ਦ ਜ਼ਸਫਯੂ ਸ਼ਾਤਯਾਾਂ ਦੀ ਤਯਾਾਂ, ਇਸ ਯਚਨਾਵਾਾਂ ਰਜ਼ਯਤ ਸਨ ਅਤ ਇ ਤਿੱਥ ਨੂ ਿੰ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਆ
ਸ।
"ਾਯ ਸ਼ਾਤਯ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਰਯਨਾ ਦੁ ਆਯਾ ਜ਼ਦਿੱਤ  ਸਨ, ਅਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਜ਼ਧਾਾਂਤ ਦ ਰਈ, ਭਝਾਉਣ, ਅਤ ੁਧਾਯਨ ਦ ਰਈ, ਧਯਭ ਦੀ
ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆ ਦ ਰਈ" (2 ਜ਼ਤਭੁਥੀ 3:16)।
ਰਜ਼ਯਤ ਭਯ ਚੁਿੱਏ ਸਨ, ਯ ਰਿੱਬ 2000 ਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਦ ਰ ਐਨ ਾਨੂ ਿੰ ਜ਼ਐਾਉਂਦ ਆ ਯਸ ਸਨ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਵਾਜ਼ ਆਉਣ
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਵਯ ਜਾ ਯਸ ਨ, ਉਥ ਵਯ-ਦੂ ਤ ੀ ਜ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਐ ਯਸ ੀ। ਵਯ-ਦੂ ਤਾਾਂ ਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ:
" ਇ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ , ਜ ਤੁ ਸਾਡ ਤੋਂ ਵਯ-ਰ ਏ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਜਾਇਆ ਜ਼ਆ ਸ, ਉ ਤਯਾਾਂ ਤੁ ਸਾਡ ਏਰ ਆਾ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਜਸਾ ਵਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਆ ਸ।”(ਰਜ਼ਯਤ 1: 9)
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਵਾਅਦ ਅਨੁ ਾਯ ਫਸੁਤ ਏੁ ਿੱਝ ਏੀਤਾ। ਉਨ ਾ ਅਤ ਭਤ ਉੱਤ ਜ਼ਜਿੱਤ ਰਾਤ ਏੀਤੀ, ਅਤ ਉਸ ਸਯ ਜ਼ਏ ਦ ਰਈ ਆਸ਼ੀਯਵਾਦ ਦ ਰਤ ਫਣ
। ਯ ਉਸਨਾ ਨ ਸਾਰ ਯਾਜਾ ਨੂ ਿੰ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਵਾਅਦਾ ੂਯਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ ।
ਦਵੇਂ ਲ੍ਡ ਅਤ ਜ਼ਨਊ ਿਿਾਭੈਂਿ ਜ਼ਵਿੱਚ ਏਈ ਬਜ਼ਵਐਵਾਣੀਆਾਂ ਾਨੂ ਿੰ ਦਿੱਦੀਆਾਂ ਸਨ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਭੀਸਾ ਧਯਤੀ ਤ ਯਾਜਾ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਯਾਜ ਏਯਨ। ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਦੀ
ਉਭੀਦ ੀ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਇਨੂ ਿੰ ਸੀ ਢਿੰ ਨਾਰ ਏਯਨ, ਯ ਉਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਇਸ ਫਾਅਦ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਵਾ(ਅਜ਼ਧਜ਼ਨਅਭ 1: 6-7 ਦਐ)।
ਰਜ਼ਯਤਾਾਂ ਨ ਰਚਾਯ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਫਾਏੀ ਵਾਅਜ਼ਦਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭੁੜਨ। ਫਾਈਫਰ ਾਨੂ ਿੰ ਦਿੱਦੀ ਸ ਜ਼ਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਜ਼ ਆਉਣ,
ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਏਈ ਏਾਯਿ ਏਯਨ:
1 ਉਸ ਜ਼ਭਰਤਏ ਨੂ ਿੰ ਜਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵਯ-ਦੂ ਤ ਨੂ ਿੰ ਬਜਣ, ਅਤ ਆਣ ਚਰ ਜ ਸਾਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਇਿੱਏਠਾ ਏਯਾ।(ਭਥਯੂ 24:31, 1
ਥੀਰਵਨਅਨ 4:16 ਦਐ)
2.

ਾਯ ਜ ਇਿੱਏਠ ਸ ਸਨ ਉਸਨਾ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਨ ਏਯਾ ਜ਼ਏ ਏਣ ਵਫ਼ਾਦਾਯ ਅਤ ਆਜ਼ਆਏਾਯੀ ਸ, ਅਤ ਏਣ ਨਸੀਂ ਸ।
ਵਫ਼ਾਦਾਯ ਨੂ ਿੰ ਅਨਿੰਤ ਜੀਵਨ ਦ ਨਾਰ ੁਯਜ਼ਕ੍ਰਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਾਤ ਨੂ ਿੰ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਰਈ ਭਯਨ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾ। (ਜਾਨ : 28-29, 2
ਥੀਰਵਨਅਨ 1:9 ਦਿ )

3.

ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਆਣ ਜ਼ਤਾ , ਇਿੱਏ ਿੱਚ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਵਿੱਰ ਤੋਂ ੂਯੀ ਦੁ ਨੀਆ ਉੱਯ ਯਾਜ ਏਯਾ। ਸਯ ਏਈ ਉਦਾ ਵਾਤ ਨਸੀਂ ਏਯਾ ਯ ਜ ਰ ਏ ਉ
ਦਾ ਜ਼ਵਯਧ ਏਯਨ, ਜ਼ਜਿੱਤ ਰਾਤ ਏਯਨ, ਅਤ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਯਭਾਤਭ ਅਤ ਉਦੀ ਭਜ਼ਸਭਾ ਦ ਜ਼ਆਨ ਨਾਰ ਬਯ ਜਾਵੀ।(ਡਨੀਅਰ :14,
Revelation 5:10 ਦਿ)
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4.

ਯਾਜਾ ਦ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਸ਼ੂ ੂਯਨ ਜ਼ਨਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਯਾਜ ਏਯਾ। ਉਦੀ ਯਏਾਯ ਇਚ ਏਈ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਿਾਚਾਯ ਨਸੀਂ ਸਵਾ।

ੀੜਤ, ਮੁਿੱ ਧ , ਫੀਭਾਯੀ ਅਤ ਭ ਤ ਐਤਭ ਸ ਵ ੀ, ਅਤ ਅਿੰ ਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਭਾਤ ਸ ਜਾਵ ੀ । ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਾ ਦ ਾਯ ਰ ਤਾਾਂ ਦਾ
ਫ਼ਾਇਆ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਜਾਯੀ ਯਸ ਾ । ਅਿੰ ਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ , ਭ ਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਏਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ ਾ । ਇ ਭੇਂ ਤਿੱ ਏ , ਏ ਈ
ਜ਼ਵਵਾਾਤ ਨਸੀਂ ਯਸ ਾ। ਪ ਯ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਆਣ ਜ਼ਤਾ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਨ ੌਂ  ਦ ਣ  (1 Corinthians 15:24-28, Revelation 21:1-8 ਦਿ)।
ਾਨੂੂੰ ਵਾਤਵ ਵਵੱ ਚ ਨਸੀਂ ਤਾ ਸ ਵਕ ਵਮਸ਼ੂ ਕਦੋਂ ਵਾਵ ਆਉਣਗ( ਭਾਰ੍ਕ 13:32 ਦਿ), ਯ ਵਮਸ਼ੂ ਨੇ ਾਨੂੂੰ ਬ ਨੂੂੰ ਵਿਾਇਆ ਸ ਵਕ ਉਸਨਾਂ ਦ ਵਕ ਵੀ
ਭੇਂ ਆਉਣ ਰਈ ਵਤਆਯ ਯਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਾਨੂ ਿੰ ਏੁ ਿੱਝ ਿੰਏਤ ਜ਼ਦਿੱਤ ਸਨ ਜ ਉਸਨਾ ਦ ਆਉਣ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਿੱਦ ਸਨ, ਅਤ ਅੀਂ ਦਐ ਏਦ ਸਾਾਂ ਜ਼ਏ ਇਸਨਾਾਂ ਿੰਏਤਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਸਾਰ ਜ਼ਿਤ ਸ ਯਸ
ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਏ ਇਯਾਇਰ ਦ ਦਸ਼ ਜ਼ਵਿੱਚ ਮਸੂਦੀ ਰ ਏਾਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ। ਉਸ ਈਾਈ ਜ ਇਸਨਾਾਂ ਰਿੱਛਣਾ ਨੂ ਿੰ ਦਐਦ ਸਨ ਉਸ ਫਸੁਤ ਉਤਾਜ਼ਸਤ
ਸਨ ਜ਼ਏ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀ ਵਾੀ ਦਾ ਭੇਂ ਫਸੁਤ ਨਜਦੀਏ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਦੁ ਕ੍ਐ ਦ ਜ਼ਫਨਾਸ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤ ਨੀਆਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ, ਇਿੱਏ ੁਿੰਦਯ ਦੁ ਨੀਆ ਦਾ ਅਨੂੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਫਸੁਤ ਜ਼ਨਏਿ ਰਤੀਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ।
ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਤੁ ਸਾਨੂ ਿੰ ਉਦਾ ਚਰਾ ਫਣਨ ਦ ਰਈ ਏਜ਼ਸਿੰਦ ਸਨ, ਸੁਣ,ਇਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਾਂ ਜ਼ਏ ਫਸੁਤ ਦਯ ਸ ਜਾਵ। ਉਸਨਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏਸਾ ਸ ਜ਼ਏ ਤੁ ੀਂ ਭਿੰਨ ਰਾ ਜ਼ਏ ਤੁ ੀਂ ਭੁਏਤੀ ਨੂ ਿੰ
ਰਿੱਬਣ ਵਾਰ ਾੀ ਸਣ। ਉਨ ਾਾਂ ਨ ਜ਼ਏਸਾ ਸ ਜ਼ਏ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਏ ਿੱਚ ਯਭਸ਼ਯ ਨੂ ਿੰ ੁਣ, ਅਤ ਭਝ ਅਤ ਜ ਜੀਵਨ ਦ ਵਿੱਰ ਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਏਜ਼ਸਿੰਦਾ ਸ ਜ਼ਏ ਤੁ ੀਂ ਜੀਵਨ
ਨੂ ਿੰ ਛਿੱਡ ਜ਼ਦ , ਅਤ ਉਦੀ ਆਜ਼ਆ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯ। ਉਸ ਤੁ ਸਾਨੂ ਿੰ ਅਨਿੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਯਿੱਐਣ ਦ ਰਈ ਏਜ਼ਸਿੰਦ ਸਨ, ਅਤ ਚਤਾਵਨੀ ਜ਼ਦਿੰਦ ਸਨ ਜ਼ਏ ਜ਼ਵਏਰਏ
ਅਨਿੰਤ ਭਤ ਸ।
ਤੁੀਂ ਫਾਈਫਰ ੜ੍ਹ ਕ ਵਮਸ਼ੂ ਦ ਫਾਯ ਵਵੱ ਚ, ਅਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦ ਫਾਯ ਵਵੱ ਚ ਫਸੁਤ ਜਾਣ ਕਦ ਸਣ। ਵਕਰਟਾ ਡਰਵਪਮੂੰ  (ਇੱ ਕ ਨਾਭ ਵਜਦਾ ਕਰਾਇਟ ਵਵੱ ਚ ਭਤਰਫ
ਸ “ਬਾਈ ਅਤ ਬਣਾਂ ) ਵਜ ਵਵੱ ਚ ਇਸ ੁਤਕ ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸ, ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਦ ਰਈ ਉਪ੍ਰੱਫਧ ਸ । ਯਭਸ਼ਯ ਭਝਾਉਂਦ ਸਨ ਵਕ ਤੁਸਾਡ ਕੁੱ ਝ ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਤ
ਉਨੇ ਜਵਾਫ ਰਦਾਨ ਵਕਤ ਸਨ, ਦਵੇਂ ਆਣ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਨਾਰ, ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਨਾਰ ਜ ਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਵਮਸ਼ੂ ਕਰਾਇਟ ਦ ਕਰ ਆਏ ਸਨ।

ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਨ ਆਣ ਚਜ਼ਰਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ਏਸਾ ਸ, “ ਭੈਂ ਯਤਾ, ਿੱਚਾਈ ਅਤ ਜੀਵਨ ਸਾਾਂ।”(ਜਾਣ 14:6)
ਜ਼ਜਵੇਂ ਸੀ ਤੁ ੀਂ ਸਯ ਵਿੱਧ ਜਾਾਂਦ ਸੋਂ, ਤੁ ਸਾਨੂ ਿੰ ਤਾ ਰਿੱ ਜਾਵਾ ਜ਼ਏ ਉਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਚਿੰਾ ਏਾਯਨ ਸ।
ਾਰ ਵਿਲ੍ਭਯ
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ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਏਣ ਸ?

ਰਸ਼ਨ
1. ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਾਡੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਰਤ ਏੀ ਸ?
2. ਇਿੱਏ ਖ਼ਾ ੁਿੱਤਯ ਦ ਵਾਅਦ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜ਼ਭਰ ?
3. ਜ਼ਯਰ ਐ “ਕ੍ਰਾਈਿ” ਦਾ ਜ਼ਏ ਭਤਰਫ ਸ, ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਰਈ ਜ਼ਏਉਂ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ?
4. ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦ ਜ਼ਤਾ ਅਤ ਭਾਤਾ ਏਣ ੀ?
5. ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਜ਼ਐਆਵਾਾਂ ਦ ਰਭੁਐ ਤਿੱਤਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਏੁ ਿੱਝ ਏੀ ਸਨ?
6. ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਾ ’ਤ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜ਼ਜਿੱਜ਼ਤਆ?
7. ਉਸ ਭਤ ’ਤ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜ਼ਜਿੱਜ਼ਤਆ?
8. ਅੀਂ ਉਨ ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਿੱਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਏਵੇਂ ਜ਼ਸਿੱਾ ਰ ਏਦ ਸਾਾਂ?
9. ਸੁਣ ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਜ਼ਏਿੱਥ ਸਨ?
10. ਜ਼ਮਸ਼ੂ ਸੁਣ ਏੀ ਏਯ ਯਸ ਸਨ?
11. ਕ੍ਰਾਇਿ ਦ ਫਾਯ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਏਸੜਾ ਵਾਅਦਾ ੂਯਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ?
12. ਉਸ ਅਿੰਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਏਵੇਂ ੂਯ ਸਣ?

ਵਕਰਾ ਕਯਕ ਵੱ ਛਰ ਦ ਕਵਯ ਤ ਵਦੱ ਤ ਗਏ ਤ ‘ਤ ਜਵਾਫ ਬਜ।

ਵਕਰਟਾਡਰਵਪਮੂੰ  (ਕਰਾਇਟ ਦ ਬਾਈ ਅਤ ਬਣਾਂ) ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਵਫਨਹਾਂ ਪੀ ਦ ਭੁਪਤ ਯਾਰਾ ਫਾਈਫਰ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ:
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਅੀਂ ਫਾਈਫਰ ਦ ਫਾਕੀ ਕਈ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ‘ਤ ਵਕਤਾਫਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਪਤ ਰਾਈ ਏਯ ਏਦ ਸਾਾਂ। ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਰਈ ਜ਼ਰਐ।

12

