ਮਮਤਤ
ਕਕਕਡ 1
1 ਕਕਲਪਪਤਤਰਰ ਯਯਸਸ ਮਸਰਹ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਰ ਯਜਹੜਦ ਅਬਰਦਹਦਮ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਸਰ।
2 ਅਬਰਦਹਦਮ ਤਤਤ ਇਸਹਦਕ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਇਸਹਦਕ ਤਤਤ ਯਦਕਸਬ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਤਤਤ ਯਹਸਦਦਹ ਤਦ ਉਸਦਦ ਭਰਦ ਜਜਮਦ ।
3 ਅਤਦ ਯਹਸਦਦਹ ਤਤਤ ਫ਼ਫ਼ਰਸ ਅਤਦ ਜਫ਼ਰਦ ਤਦਮਦਰ ਦਰ ਕਕਖ
ਪ ਤ ਜਜਮਦ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਸ ਤਤਤ ਹਸਰਤਨ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਹਸਰਤਨ ਤਤਤ ਰਦਮ ਜਜਯਮਆ।
4 ਅਤਦ ਰਦਮ ਤਤਤ ਅਜਮਰਨਦਦਦਬ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਅਜਮਰਨਦਦਦਬ ਤਤਤ ਨਹਸਫ਼ਤਨ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਨਹਸਫ਼ਤਨ ਤਤਤ ਸਲਮਤਨ ਜਜਯਮਆ।
5 ਅਤਦ ਸਲਮਤਨ ਤਤਤ ਬਤਅਜਫ਼ ਰਦਹਦਬ ਦਰ ਕਕਪਖਤ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਬਤਅਜਫ਼ ਤਤਤ ਓਬਦਦ ਰਸਥ ਦਰ ਕਕਪਖਤ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਓਬਦਦ ਤਤਤ ਯਪਸਰ ਜਜਯਮਆ।
6 ਅਤਦ ਯਪਸਰ ਤਤਤ ਦਦਊਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਦਦਊਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਤਤਤ ਸਕਲਦਮਦਨ ਊਰਰਯਦਹ ਦਰ ਤਰਵਰਤ ਦਰ ਕਕਪਖਤ ਜਜਯਮਆ।
7 ਅਤਦ ਸਕਲਦਮਦਨ ਤਤਤ ਰਹਬਕਆਮ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਰਹਬਕਆਮ ਤਤਤ ਅਬਰਯਦਹ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਅਬਰਯਦਹ ਤਤਤ ਆਸਦ ਜਜਯਮਆ।
8 ਅਤਦ ਆਸਦ ਤਤਤ ਯਹਤਸਫ਼ਦਫ਼ਫ਼ਦਟ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਯਹਤਸਫ਼ਦਫ਼ਫ਼ਦਟ ਤਤਤ ਯਤਰਦਮ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਯਤਰਦਮ ਤਤਤ ਉਜਫ਼ਰਯਦਹ ਜਜਯਮਆ।
9 ਅਤਦ ਉਜਫ਼ਰਯਦਹ ਤਤਤ ਯਤਥਦਮ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਯਤਥਦਮ ਤਤਤ ਆਹਦਜਫ਼ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਆਹਦਜਫ਼ ਤਤਤ ਯਹਜਫ਼ਕਰਯਦਹ ਜਜਯਮਆ।
10 ਅਤਦ ਯਹਜਫ਼ਕਰਯਦਹ ਤਤਤ ਮਨਪਸਹ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਮਨਪਸਹ ਤਤਤ ਆਮਤਨ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਆਮਤਨ ਤਤਤ ਯਤਸਫ਼ਰਯਦਹ ਜਜਯਮਆ।
11 ਅਤਦ ਯਤਸਫ਼ਰਯਦਹ ਤਤਤ ਯਕਦਨਯਦਹ ਅਰ ਉਹਦਦ ਭਰਦ ਬਦਬਕਲ ਨਸਜ ਉਠ ਜਦਣ ਦਦ ਸਮਦ ਜਜਮਦ।
12 ਬਦਬਕਲ ਨਸਜ ਉਠ ਜਦਣ ਤਤਤ ਯਪਪਛਦ ਯਕਦਨਯਦਹ ਤਤਤ ਸਫ਼ਅਲਤਰਏਲ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਸਫ਼ਅਲਤਰਏਲ ਤਤਤ ਜਫ਼ਰਕਪਬਦਬਲ ਜਜਯਮਆ।
13 ਅਤਦ ਜਫ਼ਰਕਪਬਦਬਲ ਤਤਤ ਅਬਰਹਸਦ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਅਬਰਹਸਦ ਤਤਤ ਅਲਯਦਕਰਮ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਅਲਯਦਕਰਮ ਤਤਤ ਅਪਜਰਫ਼ਤ ਜਜਯਮਆ।
14 ਅਤਦ ਅਪਜਫ਼ਤਰ ਤਤਤ ਸਦਦਤਕ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਸਦਦਤਕ ਤਤਤ ਯਦਕਰਨ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਯਦਕਰਨ ਤਤਤ ਅਲਰਹਸਦ ਜਜਯਮਆ।
15 ਅਤਦ ਅਲਰਹਸਦ ਤਤਤ ਅਲਦਜਫ਼ਦਰ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਅਲਦਜਫ਼ਦਰ ਤਤਤ ਮਪਥਦਨ ਜਜਯਮਆ ਅਤਦ ਮਪਥਦਨ ਤਤਤ ਯਦਕਸਬ ਜਜਯਮਆ।
16 ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਤਤਤ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਜਜਯਮਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਯਰਯਮ ਦਦ ਪਤਰ ਸਰ ਯਜਹ ਦਰ ਕਕਪਖਤ ਯਯਸਸ ਜਜਯਮਆ ਯਜਹੜਦ ਮਸਰਹ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ।
17 ਸਤ ਅਬਰਦਹਦਮ ਤਤਤ ਲਹ ਕਦ ਦਦਊਦ ਤਰਕਰ ਸਪਭਤ ਚਚਦਦਤ ਪਰਹੜਰਆਤ ਹਨ ਅਤਦ ਦਦਊਦ ਤਤਤ ਲਹਕਦ ਬਦਬਕਲ ਨਸਜ ਉਠ ਜਦਣ ਤਰਕਰ ਚਚਦਦਤ
ਪਰਹੜਰਆਤ ਹਨ ਅਤਦ ਬਦਬਕਲ ਨਸਜ ਉਠ ਜਦਣ ਤਤਤ ਲਹਕਦ ਮਸਰਹ ਤਰਕਰ ਚਚਦਦਤ ਪਰਹੜਰਆਤ ਹਨ।
18 ਯਯਸਸ ਮਸਰਹ ਦਦ ਜਨਮ ਇਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਮਯਰਯਮ ਦਰ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਦਲ ਕਕੜਮਦਈ ਹਤਈ ਸਰ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ
ਇਕਪਠਦ ਹਤਣ ਤਤਤ ਪਯਹਲਦਤ ਉਹ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਦ ਤਤਤ ਗਰਭਵਜਤਰ ਪਦਈ ਗਈ।
19 ਤਦ ਉਹਦਦ ਪਤਰ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਯਜਹੜਦ ਧਰਮਰ ਪਕਰਖ ਸਰ ਅਤਦ ਇਹ ਨਹਰਤ ਸਰ ਚਦਹਕਜਦਦ ਭਈ ਉਹ ਨਸਜ ਕਲਜਕਣ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ਇਹ
ਦਲਰਲ ਕਰਤਰ ਜਤ ਉਹ ਨਸਜ ਚਕਪਪ ਕਰਯਤਆਤ ਯਤਆਗ ਦਦਵਦ।
20 ਪਰ ਜਦਤ ਉਹ ਇਨਤਹਦਤ ਗਪਲਦਤ ਦਰ ਯਚਜਤਦ ਯਵਪਚ ਯਪਆ ਹਤਇਆ ਸਰ ਤਦਤ ਵਦਖਤ, ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਇਪਕ ਦਸਤ ਨਦ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਉਹਨਸਜ ਦਰਸਫ਼ਣ ਦਦ ਕਦ
ਯਕਹਦ, ਹਦ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਤਸਜ ਆਪਣਰ ਪਤਨਰ ਮਯਰਯਮ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਘਰ ਯਲਆਉਣ ਤਤਤ ਨਦ ਡਰ ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਦ ਉਹਦਰ ਕਕਪਖ
ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਹਹ ਉਹ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਦ ਤਤਤ ਹਹ।
21 ਅਤਦ ਉਹ ਪਕਪਤਤਰ ਜਣਦਗਰ ਅਤਦ ਤਸਜ ਉਹ ਦਦ ਨਦਮ ਯਯਸਸ ਰਪਖਰ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਆਪਣਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਪਦਪਦਤ ਤਤਤ ਬਚਦਵਦਗਦ।
22 ਇਹ ਸਭ ਕਕਝ ਇਸ ਲਈ ਹਤਇਆ ਭਈ ਯਜਹੜਰ ਗਪਲ ਪਤਰਭਕ ਨਦ ਨਬਰ ਦਰ ਜਫ਼ਬਦਨਰ ਆਖਰ ਸਰ ਉਹ ਪਸਰਰ ਹਤਵਦ ਯਕ
23 ਵਦਖਤ ਕਕਆਰਰ ਗਰਭਣਰ ਹਤਵਦਗਰ ਅਤਦ ਪਕਪਤਤਰ ਜਣਦਗਰ,ਅਤਦ ਉਹ ਉਸਦਦ ਨਦਮ ਇਜਮਦਨਸਏਲ ਰਪਖਣਗਦ। ਯਜਹ ਦਦ ਅਰਥ ਇਹ ਹਹ
ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਅਸਦਡਦ ਸਜਗ
24 ਤਦਤਤ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਸਕਪਯਤਓਤ ਉਠ ਕਦ ਯਜਵਦਤ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਦਸਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਗਆ ਯਦਪਤਰ ਸਰ ਯਤਵਦਤ ਹਰ ਕਰਤਦ ਅਰ ਆਪਣਰ ਪਤਨਰ ਨਸਜ
ਆਪਣਦ ਘਰ ਯਲਆਇਆ।
25 ਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਨਦ ਜਦਯਣਆ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਉਹ ਪਕਪਤਰਤ ਨਦ ਜਣਰ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਮ ਯਯਸਸ ਰਪਯਖਆ।
ਕਕਕਡ 2
1 ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਰਦਜਦ ਹਦਰਤਦਦਸ ਦਦ ਯਦਨਰਤ ਯਹਸਯਦਯਦ ਦਦ ਬਹਤਲਹਮ ਯਵਪਚ ਜਜਯਮਆ ਤਦਤ ਵਦਖਤ, ਜਤਤਸਫ਼ਰਆਤ ਨਦ ਚੜਤਹਦਦ ਪਦਯਸਓਤ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ
ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ,
2 ਯਜਹੜਦ ਯਹਸਦਰਆਤ ਦਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਜਜਯਮਆ ਹਹ, ਉਹ ਯਕਪਥਦ ਹਹ ? ਯਕਉਤ ਜਤ ਅਸਦਤ ਚੜਤਹਦਦ ਪਦਸਦ ਉਹ ਦਦ ਤਦਰਦ ਯਡਪਠਦ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ
ਮਪਥਦ ਟਦਕਣ ਆਏ ਹਦਤ।
3 ਇਹ ਗਪਲ ਸਕਣ ਕਦ ਰਦਜਦ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਸਦਰਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਸਣਦ ਘਬਰਦਇਆ।
4 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਸਦਰਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਕਚਮ ਦਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਨਸਜ ਇਕਪਯਠਆਤ ਕਰ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਪਕਪਯਛਆ, ਜਤ ਮਸਰਹ ਯਕਪਥਦ ਜਜਮਦਗਦ
?
5 ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਯਹਸਯਦਯਦ ਦਦ ਬਹਤਲਹਮ ਯਵਪਚ ਯਕਉਤ ਜਤ ਨਬਰ ਦਦ ਰਦਹਰਤ ਐਉਤ ਯਲਯਖਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਯਕ
6 ਹਦ ਬਹਤਲਹਮ ਯਹਸਦਦਹ ਦਦਸ ਦਦ, ਤਸਜ ਯਹਸਦਦਹ ਦਦ ਹਦਕਮਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਸਦ ਤਰਦਤ ਛਤਟਦ ਨਹਰਤ ਹਹਤ, ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਦਰਦ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਹਦਕਮ ਯਨਪਕਲਦਗਦ
ਯਜਹੜਦ ਮਦਰਰ ਪਰਜਦ ਇਸਰਦਏਲ ਦਰ ਪਦਲਨਦ ਕਰਦਗਦǀ

7 ਤਦ ਹਦਰਤਦਦਸ ਨਦ ਜਤਤਸਫ਼ਰਆਤ ਨਸਜ ਚਕਪਪ ਕਰਤਦ ਬਕਲਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਕਤਲਤ ਠਰਕ ਠਰਕ ਪਤਦ ਯਲਆ ਯਕ ਤਦਰਦ ਕਦਤਤ ਯਵਖਦਈ ਯਦਪਤਦ।
8 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਬਹਤਲਹਮ ਵਪਲ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਘਪਯਲਆ ਭਈ ਜਦਓ ਜਤਨ ਨਦਲ ਉਸ ਬਦਲਕ ਦਰ ਭਦਲ ਕਰਤ ਅਰ ਜਦ ਉਹ
ਲਪਭ ਪਵਦ ਤਦ ਮਕੜ ਮਹਨਸਜ ਖਫ਼ਬਰ ਯਦਓ ਤਦਤ ਮਹਤ ਭਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਪਥਦ ਟਦਕਦਤ।
9 ਓਹ ਰਦਜਦ ਦਰ ਸਕਣ ਕਦ ਤਕਰ ਪਏ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਉਹ ਤਦਰਦ ਯਜਹੜਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਚੜਤਹਦਦ ਪਦਸਦ ਯਡਪਠਦ ਸਰ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਅਪਗਦ ਚਪਯਲਆ
ਇਪਥਤ ਤਰਕ ਜਤ ਉਸ ਥਦਤ ਦਦ ਉਤਦ ਜਦ ਕਦ ਯਟਯਕਆ ਯਜਪਥਦ ਉਹ ਬਦਲਕ ਸਰ।
10 ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਓਹ ਵਪਡਦ ਹਰ ਅਨਜਦ ਹਤਏ।
11 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਘਰ ਯਵਪਚ ਜਦ ਕਦ ਬਦਲਕ ਨਸਜ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਮਯਰਯਮ ਦਦ ਨਦਲ ਯਡਪਠਦ ਅਰ ਪਹਰਰਤ ਪਹਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ
ਅਤਦ ਆਪਣਰਆਤ ਥਹਲਰਆਤ ਖਤਲਤਹ ਕਦ ਸਤਨਦ ਅਤਦ ਲਕਬਦਣ ਅਤਦ ਗਜਧਰਸ ਉਹ ਦਰ ਭਦਟ ਕਰਤਰ।
12 ਅਰ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਖਫ਼ਬਰ ਪਦ ਕਦ ਜਤ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਦਦ ਕਤਲ ਫ਼ਦਰ ਨਦ ਜਦਣ ਓਹ ਹਤਰ ਰਸਤਦ ਆਪਣਦ ਦਦਸ ਨਸਜ ਮਕੜ ਗਏ।
13 ਜਦਤ ਓਹ ਤਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਦਤ ਵਦਖਤ, ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਇਪਕ ਦਸਤ ਨਦ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਸਜ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਦਰਸਫ਼ਣ ਦਦ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਉਠ ! ਬਦਲਕ ਅਤਦ ਉਹ
ਦਰ ਮਦਤਦ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹ ਕਦ ਯਮਸਰ ਦਦਸ ਨਸਜ ਭਪਜ ਜਦਹ ਅਤਦ ਜਦ ਤਰਕਰ ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਨਦ ਆਖਦਤ ਉਥਦ ਹਰ ਰਹਕ ਯਕਉਤ ਜਤ ਹਦਰਤਦਦਸ ਉਹ ਦਦ ਨਦਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਕ ਨਸਜ ਭਦਲਦਗਦ।
14 ਤਦ ਉਹ ਉਠ ਕਦ ਰਦਤਤ ਰਦਤ ਬਦਲਕ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹ ਕਦ ਯਮਸਰ ਵਪਲ ਤਕਰ ਯਪਆ।
15 ਅਤਦ ਹਦਰਤਦਦਸ ਦਦ ਮਰਨ ਤਤੜਰ ਉਥਦ ਯਰਹਦ ਇਸ ਲਈ ਯਕ ਯਜਹੜਦ ਬਚਨ ਪਤਰਭਕ ਨਦ ਨਬਰ ਦਰ ਜਫ਼ਬਦਨਰ ਆਯਖਆ ਸਰ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ
ਭਈ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਪਕਪਤਰਤ ਨਸਜ ਯਮਸਰ ਯਵਪਚਤ ਸਪਯਦਆ।
16 ਜਦਤ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਨਦ ਵਦਯਖਆ ਯਕ ਜਤਤਸਫ਼ਰਆਤ ਨਦ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਮਖਫ਼ਚਲ ਕਰਤਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਵਪਡਦ ਕਤਰਤਧ ਆਇਆ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਘਪਲ ਕਦ
ਬਹਤਲਹਮ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਆਲਦ ਦਕਆਲਦ ਦਦ ਸਭਨਦਤ ਨਰਤਗਰਦਤ ਨਸਜ ਮਰਵਦ ਸਕਪਯਟਆ ਯਜਹੜਦ ਦਤ ਵਯਰਹਦਤ ਦਦ ਅਤਦ ਏਦਤਤ ਇਆਣਦ ਸਨ ਉਸ ਸਮਦ
ਦਦ ਅਨਕਸਦਰ ਯਜਹੜਦ ਜਤਤਸਫ਼ਰਆਤ ਤਤਤ ਠਰਕ ਪਤਦ ਯਲਆ ਸਰ।
17 ਤਦ ਉਹ ਬਚਨ ਯਜਹੜਦ ਯਯਰਯਮਯਦਹ ਨਬਰ ਨਦ ਆਯਖਆ ਸਰ ਪਸਰਦ ਹਤਇਆ ਭਈ,
18 ਰਦਮਦਹ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਅਵਦਜਫ਼ ਸਕਣਦਈ ਯਦਪਤਰ, ਰਤਣਦ ਅਤਦ ਵਪਡਦ ਯਵਰਲਦਪ। ਰਦਖਫ਼ਦਲ ਆਪਣਦ ਬਦਲ ਬਪਯਚਆਤ ਨਸਜ ਰਤਤਦਰ ਹਹ, ਅਤਦ ਤਸਪਲਰ
ਨਹਰਤ ਚਦਹਕਜਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਨਹਰਤ ਹਨ।
19 ਜਦਤ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਮਰ ਯਗਆ ਤਦਤ ਵਦਖਤ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਇਪਕ ਦਸਤ ਨਦ ਯਮਸਰ ਯਵਪਚ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਸਜ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਦਰਸਫ਼ਣ ਦਦ ਕਦ ਆਯਖਆ,
20 ਉਠ, ਬਦਲਕ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹ ਕਦ ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਦਦਸ ਨਸਜ ਜਦਹ ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਦ ਬਦਲਕ ਦਦ ਪਤਰਦਣਦਤ ਦਦ ਵਹਰਰ ਸਨ
ਓਹ ਮਰ ਗਏ।
21 ਤਦ ਉਹ ਉਯਠਆ ਅਤਦ ਬਦਲਕ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹ ਕਦ ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਆਇਆ।
22 ਪਰ ਜਦਤ ਸਕਯਣਆ ਜਤ ਅਰਯਕਲਦਊਸ ਯਹਸਯਦਯਦ ਯਵਪਚ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਦਦ ਥਦਤ ਰਦਜ ਕਰਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਉਥਦ ਜਦਣ ਤਤਤ ਡਯਰਆ
ਪਰ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਖਫ਼ਬਰ ਪਦ ਕਦ ਗਲਰਲ ਦਦ ਇਲਦਕਦ ਯਵਪਚ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
23 ਅਤਦ ਨਦਸਰਤ ਨਦਮਦ ਇਪਕ ਨਗਰ ਯਵਪਚ ਜਦ ਵਪਯਸਆ ਇਸ ਲਈ ਯਕ ਯਜਹੜਦ ਬਚਨ ਨਬਰਆਤ ਦਰ ਜਫ਼ਬਦਨਰ ਆਯਖਆ ਯਗਆ ਸਰ
ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ ਜਤ ਉਹ ਨਦਸਰਰ ਕਹਦਵਦਗਦ।
ਕਕਕਡ 3
1 ਉਨਤਹਰਤ ਯਦਨਰਤ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਆਣ ਕਦ ਯਹਸਯਦਯਦ ਦਦ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਪਰਚਦਰ ਕਰਦਦ ਹਤਏ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ,
2 ਤਤਬਦ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਨਦੜਦ ਆਇਆ ਹਹ।
3 ਯਕ ਇਹ ਉਹਤ ਹਹ ਯਜਹ ਦਦ ਯਵਖਦ ਯਸਦਯਦਹ ਨਬਰ ਦਰ ਜਫ਼ਬਦਨਰ ਆਯਖਆ ਯਗਆ ਸਰ ਭਈ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਹਤਕਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਦਰ ਅਵਦਜਫ਼ ,
ਭਈ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਰਸਤਦ ਨਸਜ ਯਤਆਰ ਕਰਤ, ਉਹ ਦਦ ਰਦਹਦਤ ਨਸਜ ਯਸਪਧਦ ਕਰਤ।
4 ਇਸ ਯਸਹਜਨਦ ਦਦ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦਦ ਵਦਲਦਤ ਦਦ ਸਨ ਅਤਦ ਚਜਮ ਦਰ ਪਦਟਰ ਉਹ ਦਦ ਲਪਕ ਦਦ ਦਕਆਲਦ ਸਰ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਤਜਨ ਯਟਪਡਰਆਤ ਅਤਦ
ਬਣ ਦਦ ਸਫ਼ਯਹਤ ਸਰ।
5 ਤਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਯਹਸਯਦਯਦ ਅਤਦ ਯਰਦਨ ਦਦ ਸਭ ਲਦਤਭ ਛਦਤਬ ਦਦ ਰਯਹਣ ਵਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਚਪਲਦ ਆਉਤਦਦ ਸਨ।
6 ਅਤਦ ਆਪਤ ਆਪਣਦ ਪਦਪਦਤ ਨਸਜ ਮਜਨ ਕਦ ਯਰਦਨ ਨਦਰ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਦ ਹਪਥਤ ਬਪਯਤਸਮਦ ਲਹਤਦਦ ਸਨ।
7 ਪਰ ਜਦਤ ਉਹ ਨਦ ਵਦਯਖਆ ਜਤ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਤਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਯਵਪਚਤ ਬਥਦਰਦ ਮਹਥਤ ਬਪਯਤਸਮਦ ਲਹਣ ਨਸਜ ਆਉਤਦਦ ਹਨ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ
ਯਕ ਹਦ ਸਪਪਦਤ ਦਦ ਬਪਯਚਓ ! ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਉਣ ਵਦਲਦ ਕਤਪ ਤਤਤ ਭਪਜਣਦ ਯਕਨ ਦਪਯਸਆ ?
8 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਤਤਬਦ ਜਤਗਦ ਫ਼ਲ ਯਦਓ।
9 ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਨ ਯਵਪਚ ਇਸ ਗਪਲ ਦਦ ਕਯਹਣ ਦਰ ਸਤਚ ਨਦ ਕਰਤ ਯਕ ਅਬਰਦਹਦਮ ਸਦਡਦ ਯਪਤਦ ਹਹ ਯਕਉਤ ਜਤਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ
ਭਈ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਅਬਰਦਹਦਮ ਦਦ ਲਈ ਇਨਤਹਦਤ ਪਪਥਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਬਦਲਕ ਪਹਦਦ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਹ।
10 ਅਤਦ ਯਬਰਛਦਤ ਦਰ ਜੜਤਹ ਉਤਦ ਹਕਣ ਕਕਹਦੜਦ ਰਪਯਖਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਸਤ ਹਰਦਕ ਯਬਰਛ ਯਜਹੜਦ ਅਪਛਦ ਫ਼ਲ ਨਹਰਤ ਯਦਜਦਦ ਵਪਯਢਆ ਅਤਦ
ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
11 ਮਹਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਤਤਬਦ ਦਦ ਲਈ ਪਦਣਰ ਨਦਲ ਬਪਯਤਸਮਦ ਯਦਜਦਦ ਹਦਤ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਮਦਰਦ ਯਪਪਛਦ ਆਉਣ ਵਦਲਦ ਹਹ ਉਹ ਮਹਥਤ ਬਲਵਜਤ ਹਹ
ਅਤਦ ਮਹਤ ਉਹਦਰ ਜਕਪਤਰ ਚਕਪਕਣ ਦਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ਹਦਤ, ਉਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਦ ਅਤਦ ਅਪਗ ਨਦਲ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਊ।

12 ਉਹ ਦਰ ਤਜਗਕਲਰ ਉਹ ਦਦ ਹਪਥ ਯਵਪਚ ਹਹ ਅਤਦ ਉਹ ਆਪਣਦ ਯਪੜ ਨਸਜ ਚਜਗਰ ਤਰਦਤ ਸਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਸ ਅਤਦ ਆਪਣਰ ਕਣਕ ਨਸਜ ਕਤਠਦ ਯਵਪਚ ਜਮਦ
ਕਰਸ ਪਰ ਤਸੜਰ ਨਸਜ ਉਸ ਅਗਨ ਯਵਪਚ ਸਦੜਦਗਦ ਯਜਹੜਰ ਬਕਝ
ਪ ਣ ਵਦਲਰ ਨਹਰਤ।
13 ਤਦ ਯਯਸਸ ਗਲਰਲ ਤਤਤ ਯਰਦਨ ਦਦ ਕਜਢਦ ਯਸਹਜਨਦ ਕਤਲ ਉਸ ਦਦ ਹਪਥਤ ਬਪਯਤਸਮਦ ਲਹਣ ਨਸਜ ਆਇਆ।
14 ਪਰ ਯਸਹਜਨਦ ਨਦ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਉਸ ਨਸਜ ਰਤਯਕਆ ਭਈ ਮਹਨਸਜ ਤਦਤ ਤਹਥਤ ਬਪਯਤਸਮਦ ਲਹਣ ਦਰ ਲਤੜ ਹਹ ਅਤਦ ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਆਇਆ ਹਹਤ ?
15 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਹਕਣ ਹਤਣ ਯਦਹ ਯਕਉਤਯਕ ਸਦਨਸਜ ਜਤਗ ਹਹ ਜਤ ਸਦਰਦ ਧਰਮ ਨਸਜ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਪਸਰਦ ਕਰਰਏ। ਤਦਤ ਉਸ ਨਦ
ਹਤਣ ਯਦਪਤਦ।
16 ਅਤਦ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਬਪਯਤਸਮਦ ਲਹ ਚਕਯਪ ਕਆ ਤਦਤ ਝਪਟ ਪਦਣਰ ਤਤਤ ਉਪਰ ਆਇਆ ਅਤਦ ਵਦਖਤ, ਅਕਦਸਫ਼ ਉਹ ਦਦ ਲਈ ਖਕਪਲਹਤ ਯਗਆ ਅਤਦ
ਉਹ ਨਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਆਤਮਦ ਕਬਸਤਰ ਵਦਤਙਕ ਉਤਰਦਦ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਉਤਦ ਆਉਤਦਦ ਯਡਪਠਦ।
17 ਅਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਸਕਰਗਰ ਬਦਣਰ ਆਈ ਯਕ ਇਹ ਮਦਰਦ ਯਪਆਰਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹ ਯਜਸ ਤਤਤ ਮਹਤ ਪਰਯਸਜਨ ਹਦਤ।
ਕਕਕਡ 4
1 ਤਦ ਯਯਸਸ ਆਤਮਦ ਦਰ ਅਗਵਦਈ ਨਦਲ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਭਈ ਸਫ਼ਤਦਨ ਕਤਲਤ ਪਰਤਦਇਆ ਜਦਵਦ।
2 ਅਤਦ ਜਦਤ ਚਦਲਰ ਯਦਨ ਅਤਦ ਚਦਲਰ ਰਦਤ ਵਰਤ ਰਪਯਖਆ ਤਦਤ ਓੜਕ ਉਹ ਨਸਜ ਭਕਪਖ ਲਪਗਰ।
3 ਤਦ ਪਰਤਦਉਣ ਵਦਲਦ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦ ਤਸਜ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ ਤਦਤ ਕਹਕ ਜਤ ਇਹ ਪਪਥਰ ਰਤਟਰਆਤ ਬਣ ਜਦਣ।
4 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਭਈ ਇਨਸਦਨ ਯਨਰਰ ਰਤਟਰ ਨਦਲ ਹਰ ਜਰਉਤਦਦ ਨਹਰਤ ਰਹਦਗਦ ਪਰ ਹਰਦਕ ਵਦਕ ਨਦਲ ਯਜਹੜਦ
ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਮਕਖਤ ਯਨਪਕਲਦਦ ਹਹ।
5 ਫ਼ਦਰ ਸਫ਼ਤਦਨ ਉਹ ਨਸਜ ਪਯਵਪਤਤਰ ਸਫ਼ਯਹਰ ਯਵਪਚ ਨਦਲ ਲਹ ਯਗਆ ਅਤਦ ਹਹਕਲ ਦਦ ਯਕਜਗਰਦ ਉਤਦ ਖੜਦ ਕਰਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ,
6 ਜਦ ਤਸਜ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ ਤਦਤ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਹਦਠਦਤ ਡਦਗ ਯਦਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਯਕ, ਉਹ ਆਪਣਦ ਦਸਤਦਤ ਨਸਜ ਤਦਰਦ ਲਈ ਹਕਕਮ
ਦਦਵਦਗਦ, ਓਹ ਤਹਨਸਜ ਹਪਥਦਤ ਉਤਦ ਚਕਕ
ਪ ਲਹਣਗਦ, ਮਤਦ ਪਪਥਰ ਨਦਲ ਤਦਰਦ ਪਹਰ ਨਸਜ ਸਪਟ ਲਪਗਦ।
7 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਭਰ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਜਤ ਤਸਜ ਪਤਰਭਕ ਆਪਣਦ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਨਸਜ ਨਦ ਪਰਤਦ।
8 ਫ਼ਦਰ ਸਫ਼ਤਦਨ ਉਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਵਪਡਦ ਉਚਦ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਨਦਲ ਲਹ ਯਗਆ ਅਤਦ ਜਗਤ ਦਰਆਤ ਸਦਰਰਆਤ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹਰਆਤ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਜਲਚ
ਉਹ ਨਸਜ ਯਵਖਦਇਆ।
9 ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦ ਤਸਜ ਯਨਉਤ ਕਦ ਮਹਨਸਜ ਮਪਥਦ ਟਦਕਦਤ ਤਦਤ ਇਹ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਦਦ ਯਦਆਤਗਦ।
10 ਤਦਤਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਹਦ ਸਫ਼ਤਦਨ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਭਈ ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਸਜ ਮਪਥਦ ਟਦਕ ਅਤਦ ਉਸਦ
ਇਕਪਲਦ ਦਰ ਉਪਦਸਨਦ ਕਰ।
11 ਤਦ ਸਫ਼ਤਦਨ ਉਹ ਨਸਜ ਛਪਡ ਯਗਆ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਦਸਤ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਰ ਟਯਹਲ ਕਰਨ ਲਪਗਦ।
12 ਜਦਤ ਉਹ ਨਦ ਸਕਯਣਆ ਯਕ ਯਸਹਜਨਦ ਫ਼ਯੜਆ ਯਗਆ ਤਦਤ ਉਹ ਗਲਰਲ ਨਸਜ ਤਕਰ ਯਪਆ।
13 ਅਤਦ ਨਦਸਰਤ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਦਹਸਮ ਯਵਪਚ ਜਦ ਯਰਹਦ ਯਜਹੜਦ ਝਰਲ ਦਦ ਕਜਢਦ ਜਫ਼ਬਸਲਕਨ ਅਤਦ ਨਫ਼ਫ਼ਥਦਲਰ ਦਦ ਬਜਯਨਆਤ ਯਵਪਚ ਹਹ ।
14 ਭਈ ਯਸਦਯਦਹ ਨਬਰ ਦਦ ਵਦਕ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ ਯਕ,
15 ਜਫ਼ਬਸਲਕਨ ਦਰ ਧਰਤਰ ਅਤਦ ਨਫ਼ਫ਼ਥਦਲਰ ਦਰ ਧਰਤਰ, ਸਮਕਜਦਰ ਦਰ ਰਦਹ ਯਰਦਨਤਤ ਪਦਰ, ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਰ ਗਲਰਲ—
16 ਯਜਹੜਦ ਲਤਕ ਅਨਤਹਦਰਦ ਯਵਪਚ ਬਹਠਦ ਹਤਏ ਸਨ, ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਵਪਡਦ ਚਦਨਣ ਵਦਯਖਆ, ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਮਚਤ ਦਦ ਦਦਸ ਅਤਦ ਛਦਇਆ ਯਵਪਚ ਬਹਠਦ
ਹਤਏ ਸਨ, ਉਨਤਹਦਤ ਲਈ ਚਦਨਣ ਪਰਕਦਸਫ਼ ਹਤਇਆ।
17 ਉਸਦ ਵਦਯਲਓਤ ਯਯਸਸ ਪਰਚਦਰ ਕਰਨ ਅਤਦ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ ਭਈ ਤਤਬਦ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਨਦੜਦ ਆਇਆ ਹਹ ।
18 ਗਲਰਲ ਦਰ ਝਰਲ ਦਦ ਕਜਢਦ ਯਫ਼ਰਯਦਆਤ ਹਤਇਆਤ ਉਸ ਨਦ ਦਤ ਭਰਦਵਦਤ ਅਰਥਦਤ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਪਤਰਸ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ
ਭਰਦ ਅਜਯਦਤਰਯਦਸ ਨਸਜ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਜਦਲ ਪਦਉਤਯਦਆਤ ਯਡਪਠਦ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਮਦਛਰ ਸਨ।
19 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਆਓ ਤਦਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਯਸਫ਼ਕਦਰਰ ਬਣਦਵਦਤਗਦ।
20 ਅਤਦ ਓਹ ਝਪਟ ਜਦਲਦਤ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਰਦ।
21 ਅਰ ਉਥਤਤ ਅਪਗਦ ਵਧ ਕਦ ਉਹ ਨਦ ਹਤਰ ਦਤ ਭਰਦਵਦਤ ਅਰਥਦਤ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਦ ਪਕਪਤਰਤ ਯਦਕਸਬ ਨਸਜ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਦਈ ਯਸਹਜਨਦ ਨਸਜ ਵਦਯਖਆ
ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਦ ਯਪਉ ਦਦ ਨਦਲ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਆਪਯਣਆਤ ਜਦਲਦਤ ਨਸਜ ਸਕਧਦਰਦਦ ਸਨ ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਸਪਯਦਆ।
22 ਤਦਤ ਓਹ ਝਪਟ ਬਦੜਰ ਨਸਜ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਯਪਉ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਰਦ।
23 ਯਯਸਸ ਸਦਰਰ ਗਲਰਲ ਯਵਪਚ ਯਫ਼ਰਦਦ ਹਤਇਆ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਸਮਦਜਦਤ ਯਵਪਚ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਅਤਦ ਰਦਜ ਦਰ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ ਖਫ਼ਬਰਰ ਦਦ
ਪਰਚਦਰ ਕਰਦਦ ਅਤਦ ਲਤਕਦਤ ਯਵਪਚਤ ਸਦਰਦ ਰਤਗ ਅਤਦ ਸਦਰਰ ਮਦਤਦਗਰ ਨਸਜ ਹਟਦਉਤਦਦ ਸਰ।
24 ਅਰ ਸਦਰਦ ਸਕਰਰਆ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਰ ਧਕਜਮ ਪਹ ਗਈ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਕਈ ਪਰਕਦਰ ਦਦ ਰਤਗਦਤ ਅਤਦ ਦਕਖਦਤ
ਯਵਪਚ ਫ਼ਸਦ ਹਤਏ ਸਨ ਅਤਦ ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਸਤ ਯਚਜਬੜਦ ਹਤਏ ਸਨ ਅਤਦ ਯਮਰਗਰ ਵਦਯਲਆਤ ਅਤਦ ਅਧਰਜਗਰਆਤ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਏ ਅਰ
ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ।
25 ਅਤਦ ਵਪਡਰਆਤ ਭਰੜਦਤ ਗਲਰਲ ਅਤਦ ਯਦਕਦਪਕਯਲਸ ਅਤਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਅਤਦ ਯਹਸਯਦਯਦ ਅਤਦ ਯਰਦਨ ਦਦ ਪਦਰਤਤ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਲਪਗ
ਪਈਆਤ।

ਕਕਕਡ 5
1 ਭਰੜ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਉਹ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਯਗਆ ਅਰ ਜਦ ਬਹਠਦ ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ।
2 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਮਸਜਹ ਖਤਯਲਤਹਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਹ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਦਦਣ ਲਪਗਦ—
3 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਯਦਲ ਦਦ ਗਫ਼ਰਰਬ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਹਹ।
4 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਸਤਗ ਕਰਦਦ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਸਫ਼ਦਤਤ ਕਰਤਦ ਜਦਣਗਦ।
5 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਹਲਰਮ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਕਹ ਧਰਤਰ ਦਦ ਵਦਰਸ ਹਤਣਗਦ।
6 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਧਰਮ ਦਦ ਭਕਪਖਦ ਤਦ ਯਤਹਦਏ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਰਜਦਏ ਜਦਣਗਦ।
7 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਦਯਦਵਦਨ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰਤਰ ਜਦਵਦਗਰ।
8 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਸਫ਼ਕਪਧਮਨ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਕਹ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਸਜ ਵਦਖਣਗਦ।
9 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਮਦਲ ਕਰਦਉਣ ਵਦਲਦ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਕਹਦਉਣਗਦ।
10 ਧਜਨ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਧਰਮ ਦਦ ਕਦਰਨ ਸਤਦਏ ਗਏ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਹਹ।
11 ਧਜਨ ਹਤ ਤਕਸਰਤ ਜਦਤ ਮਨਕਪਖ ਮਦਰਦ ਕਦਰਨ ਤਕਹਦਨਸਜ ਬਤਲਰਆਤ ਮਦਰਨਗਦ ਅਤਦ ਸਤਦਉਣਗਦ ਅਤਦ ਹਰਦਕ ਬਕਰਰ ਗਪਲ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਝਸਠ ਮਸਠ
ਲਦਉਣਗਦ।
12 ਅਨਜਦ ਹਤਵਤ ਅਤਦ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਫ਼ਲ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਬਹਕਤ ਹਹ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਤਕਹਦਥਤਤ ਅਗਯਲਆਤ ਨਬਰਆਤ ਨਸਜ
ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਸਤਦਇਆ ਸਰ।
13 ਤਕਸਰਤ ਧਰਤਰ ਦਦ ਲਸਣ ਹਤ ਪਰ ਜਦ ਲਸਣ ਬਦਸਕਆਦ ਹਤ ਜਦਵਦ ਤਦਤ ਯਕਸ ਯਬਧ ਸਲਸਣਦ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ? ਉਹ ਫ਼ਦਰ ਯਕਸਦ ਕਜਮ ਦਦ ਨਹਰਤ
ਪਰ ਇਹ ਯਕ ਬਦਹਰ ਸਕਪਯਟਆ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਪਹਰਦਤ ਹਦਠ ਯਮਪਯਧਆ ਜਦਵਦ।
14 ਤਕਸਰਤ ਜਗਤ ਦਦ ਚਦਨਣ ਹਤ। ਯਜਹੜਦ ਨਗਰ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਵਪਸਦਦ ਹਹ ਉਹ ਗਕਪਝਦ ਨਹਰਤ ਰਯਹ ਸਪਕਦਦ।
15 ਅਤਦ ਦਰਵਦ ਬਦਲ ਕਦ ਟਤਪਦ ਦਦ ਹਦਠ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਦਰਵਟ ਉਤਦ ਰਪਖਦਦ ਹਨ ਤਦਤ ਉਹ ਸਪਭਨਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਹਨ ਚਦਨਣ ਯਦਜਦਦ ਹਹ ।
16 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਚਦਨਣ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਚਮਕਦ ਤਦਤ ਜਤ ਓਹ ਤਕਹਦਡਦ ਸਫ਼ਕਭ ਕਰਮ ਵਦਖ ਕਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਦਰ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ
ਯਵਪਚ ਹਹ ਵਯਡਆਈ ਕਰਨ।
17 ਇਹ ਨਦ ਸਮਝਤ ਭਈ ਮਹਤ ਤਕਰਦਤ ਯਦ ਨਬਰਆਤ ਨਸਜ ਖਜਡਣ ਆਇਆ ਹਦਤ। ਮਹਤ ਖਜਡਣ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਪਸਯਰਆਤ ਕਰਨ ਨਸਜ ਆਇਆ ਹਦਤ।
18 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਅਕਦਸਫ਼ ਅਤਦ ਧਰਤਰ ਟਲ ਨਦ ਜਦਣ ਇਪਕ ਅਪਖਰ ਯਦ ਇਪਕ ਯਬਜਦਰ ਵਰ ਤਕਰਦਤ
ਦਰ ਨਦ ਟਲਦਗਰ ਜਦ ਤਰਕ ਸਭ ਕਕਝ ਪਸਰਦ ਨਦ ਹਤਵਦ।
19 ਸਤ ਜਦ ਕਤਈ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਤਤਤ ਛਤਯਟਆਤ ਹਕਕਮਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਸਜ ਵਰ ਟਦਲ ਦਦਵਦ ਅਤਦ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਯਸਖਲਦਵਦ ਸਤ ਸਕਰਗ ਦਦ
ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਸਭਨਦਤ ਨਦਲਤਤ ਛਤਟਦ ਕਹਦਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਪਦਲਨਦ ਕਰਦ ਅਤਦ ਯਸਖਲਦਵਦ ਉਹ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਵਪਡਦ
ਕਹਦਵਦਗਦ।
20 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਧਰਮ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਦਦ ਧਰਮ ਨਦਲਤਤ ਵਪਧ ਨਦ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ
ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਯਕਸਦ ਯਬਧ ਨਦ ਵੜਤਗਦ।
21 ਤਕਸਦਤ ਸਕਯਣਆ ਹਹ ਜਤ ਅਗਯਲਆਤ ਨਸਜ ਇਹ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ, ਤਸਜ ਖਸਨ ਨਦ ਕਰ ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਖਸਨ ਕਰਦ ਸਤ ਅਦਦਲਤ ਯਵਪਚ ਸਜਫ਼ਦ ਦਦ
ਲਦਇਕ ਹਤਵਦਗਦ।
22 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਹਰਦਕ ਜਤ ਆਪਣਦ ਭਰਦ ਉਤਦ ਕਤਰਤਧ ਕਰਦ ਉਹ ਅਦਦਲਤ ਯਵਪਚ ਸਜਫ਼ਦ ਦਦ ਲਦਇਕ ਹਤਵਦਗਦ ਅਤਦ
ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਦ ਭਰਦ ਨਸਜ ਗਦਲ ਦਦਵਦ ਉਹ ਸਭਦ ਯਵਪਚ ਸਜਫ਼ਦ ਦਦ ਲਦਇਕ ਹਤਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਕਹਦ ਮਸਰਖਦ ਉਹ ਅਗਨ ਦਦ ਨਰਕ ਦਰ ਸਜਫ਼ਦ
ਦਦ ਲਦਇਕ ਹਤਵਦਗਦ।
23 ਸਤ ਜਦ ਤਸਜ ਜਗਵਦਦਰ ਉਤਦ ਆਪਣਰ ਭਦਟ ਚੜਤਹਦਉਣ ਲਪਗਦਤ ਅਰ ਉਥਦ ਤਹਨਸਜ ਚਦਤਦ ਆਵਦ ਜਤ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਭਰਦ ਨਦਲ ਖਤਟ ਕਮਦਇਆ ਹਹ।
24 ਤਦਤ ਉਥਦ ਆਪਣਰ ਭਦਟ ਜਗਵਦਦਰ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਛਪਡ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ ਅਤਦ ਪਯਹਲਦਤ ਆਪਣਦ ਭਰਦ ਨਦਲ ਮਦਲ ਕਰ । ਯਪਪਛਤ ਆਣ ਕਦ
ਆਪਣਰ ਭਦਟ ਚੜਤਹਦ।
25 ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਮਕਦਈ ਨਦਲ ਰਸਤਦ ਯਵਪਚ ਹਹਤ ਛਦਤਰ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਯਮਲਦਪ ਕਰ ਮਤਦ ਮਕਦਈ ਤਹਨਸਜ ਹਦਕਮ ਦਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਦ
ਅਤਦ ਹਦਕਮ ਤਹਨਸਜ ਯਸਪਦਹਰ ਦਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਦ ਅਤਦ ਤਸਜ ਕਹਦ ਯਵਪਚ ਪਹ ਜਦਵਦਤ।
26 ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਤਸਜ ਕਚਡਰ ਕਚਡਰ ਨਦ ਭਰ ਦਦਵਦਤ ਉਥਤਤ ਯਕਸਦ ਯਬਧ ਨਦ ਛਕਟ
ਪ ਦਤਗਦ।
27 ਤਕਸਦਤ ਸਕਯਣਆ ਹਹ ਜਤ ਇਹ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਭਈ ਤਸਜ ਜਫ਼ਨਦਹ ਨਦ ਕਰ।
28 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਜਤ ਕਤਈ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਬਕਰਰ ਇਪਯਛਆ ਕਰਕਦ ਵਦਖਦਦ ਹਹ ਸਤ ਤਦਤਤ ਹਰ ਆਪਣਦ ਮਨਤਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਜਫ਼ਨਦਹ
ਕਰ ਚਕਯਪ ਕਆ।
29 ਅਰ ਜਦ ਤਦਰਰ ਸਪਜਰ ਅਪਖ ਤਹਨਸਜ ਠਤਕਰ ਖਕਆਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਕਪਢ ਕਦ ਆਪਣਦ ਕਤਲਤ ਸਕਪਟ ਯਦਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਦਰਦ ਲਈ ਇਹਤ ਭਲਦ ਹਹ ਯਕ ਤਦਰਦ
ਅਜਗਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਦਦ ਨਦਸ ਹਤਵਦ ਪਰ ਤਦਰਦ ਸਦਰਦ ਸਰਰਰ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਨਦ ਜਦਵਦ।
30 ਅਤਦ ਜਦ ਤਦਰਦ ਸਪਜਦ ਹਪਥ ਤਹਨਸਜ ਠਤਕਰ ਖਕਆਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਵਪਢ ਕਦ ਆਪਣਦ ਕਤਲਤ ਸਕਟ
ਪ ਯਦਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਦਰਦ ਲਈ ਇਹਤ ਭਲਦ ਹਹ ਯਕ ਤਦਰਦ
ਅਜਗਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਦਦ ਨਦਸ ਹਤਵਦ ਪਰ ਤਦਰਦ ਸਦਰਦ ਸਰਰਰ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਨਦ ਜਦਵਦ।
31 ਅਤਦ ਇਹ ਵਰ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਭਈ ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਯਤਆਗਦ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਯਤਆਗ ਪਪਤਰਰ ਯਲਖ ਦਦਵਦ ।

32 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਹਰਦਮਕਦਰਰ ਤਤਤ ਛਕਪਟ ਯਕਸਦ ਹਤਰ ਸਬਪਬ ਨਦਲ ਯਤਆਗਦ ਉਹ ਉਸ ਕਤਲਤ
ਜਫ਼ਨਦਹ ਕਰਦਉਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਉਸ ਯਤਆਗਰ ਹਤਈ ਨਦਲ ਯਵਆਹ ਕਰਦ ਸਤ ਜਫ਼ਨਦਹ ਕਰਦਦ ਹਹ।
33 ਫ਼ਦਰ ਤਕਸਦਤ ਸਕਯਣਆ ਹਹ ਜਤ ਅਗਯਲਆਤ ਨਸਜ ਇਹ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਭਈ ਤਸਜ ਝਸਠਰ ਸਚਤਹ ਨਦ ਖਦਹ ਪਰ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਲਈ ਆਪਣਰਆਤ ਸਚਤਹਦਤ
ਪਸਰਰਆਤ ਕਰ।
34 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਕਦਦ ਵਰ ਸਚਹਤ ਨਦ ਖਦਣਰ, ਨਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਉਹ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਯਸਜਘਦਸਣ ਹਹ।
35 ਅਤਦ ਨਦ ਧਰਤਰ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਉਹ ਉਸ ਦਦ ਚਰਨਦਤ ਦਰ ਚਚਕ
ਤ ਰ ਹਹ ਅਤਦ ਨਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਉਹ ਮਹਦਰਦਜ ਦਦ
ਸਫ਼ਯਹਰ ਹਹ।
36 ਅਤਦ ਨਦ ਆਪਣਦ ਯਸਰ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਸਜ ਇਪਕ ਵਦਲ ਨਸਜ ਧਚਲਦ ਯਦ ਕਦਲਦ ਨਹਰਤ ਕਰ ਸਪਕਦਦ।
37 ਪਰ ਤਕਹਦਡਦ ਬਤਲਣ ਯਵਪਚ ਹਦਤ ਦਰ ਹਦਤ ਅਤਦ ਨਦ ਦਰ ਨਦ ਹਤਵਦ ਅਰ ਜਤ ਇਨਤਹਦਤ ਤਤਤ ਵਪਧ ਹਹ ਸਤ ਬਦਰ ਤਤਤ ਹਕਦ
ਜ ਦ ਹਹ ।
38 ਤਕਸਦਤ ਸਕਯਣਆ ਹਹ ਜਤ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਯਕ ਅਪਖ ਦਦ ਬਦਲਦ ਅਪਖ ਅਤਦ ਦਜਦ ਦਦ ਬਦਲਦ ਦਜਦ।
39 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਦਕਸਫ਼ਟ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਨਦ ਕਰਨਦ ਸਗਤਤ ਜਤ ਕਤਈ ਤਦਰਰ ਸਪਜਰ ਗਪਲਤਹ ਉਤਦ ਚਪਦੜ ਮਦਰਦ ਤਦਤ ਦਸਈ ਵਰ
ਉਹ ਦਰ ਵਪਲ ਭਕਆ ਯਦਹ।
40 ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਤਦਰਦ ਉਤਦ ਨਦਲਸਫ਼ ਕਰ ਕਦ ਤਦਰਦ ਕਕੜਤਦ ਲਹਣਦ ਚਦਹਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਚਦਦਰ ਵਰ ਲਹਣ ਯਦਹ।
41 ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਤਹਨਸਜ ਇਪਕ ਕਤਹ ਯਵਗਦਰਦ ਲਹ ਜਦਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਦਤ ਕਤਹ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ।
42 ਯਜਹੜਦ ਤਹਥਤ ਮਜਗਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਦਹ ਅਤਦ ਜਤ ਤਦਰਦ ਕਤਲਤ ਉਧਦਰ ਮਜਗਦ ਉਸ ਤਤਤ ਮਸਜਹ ਨਦ ਮਤੜ।
43 ਤਕਸਦਤ ਸਕਯਣਆ ਹਹ ਜਤ ਇਹ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਯਕ ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਗਕਆਤਢਰ ਨਦਲ ਯਪਆਰ ਕਰ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਵਹਰਰ ਨਦਲ ਵਹਰ ਰਪਖ ।
44 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਆਪਣਦ ਵਹਰਰਆਤ ਨਦਲ ਯਪਆਰ ਕਰਤ ਅਤਦ ਜਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤਦਉਣ ਉਨਤਹਦਤ ਲਈ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤ ।
45 ਤਦਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਪਕਪਤਤਰ ਹਤਵਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਆਪਣਦ ਸਸਰਜ ਬਕਯਰਆਤ ਅਤਦ ਭਯਲਆਤ ਉਤਦ
ਚਦੜਤਹਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਧਰਮਰਆਤ ਅਤਦ ਕਕਧਰਮਰਆਤ ਉਤਦ ਮਰਤਹ ਵਰਸਦਉਤਦਦ ਹਹ।
46 ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਹਰ ਯਪਆਰ ਕਰਤ ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਯਪਆਰ ਕਰਦਦ ਹਨ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਕਰ ਫ਼ਲ ਹਹ ?ਭਲਦ, ਮਸਸਲਰਏ ਭਰ
ਇਹਤ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ?
47 ਅਤਦ ਜਦਕਰ ਤਕਸਰਤ ਯਨਰਦ ਆਪਣਦ ਭਦਈਆਤ ਨਸਜ ਪਰਨਦਮ ਕਰਤ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਵਪਧ ਕਰਦਦ ਹਤ? ਭਲਦ, ਪਰਦਈ ਕਚਮ ਦਦ ਲਤਕ ਭਰ ਇਹਤ
ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ?
48 ਸਤ ਯਜਵਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਸਜਪਸਰਣ ਹਹ ਯਤਵਦਤ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਸਜਪਸਰਣ ਹਤਵਤ।
ਕਕਕਡ 6
1 ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ, ਤਕਸਰਤ ਆਪਣਦ ਧਰਮ ਦਦ ਕਜਮ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਵਖਦਉਣ ਲਈ ਨਦ ਕਰਤ ਨਹਰਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਕਤਲ
ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਤਕਹਦਡਦ ਕਕਝ ਫ਼ਲ ਨਹਰਤ।
2 ਸਤ ਜਦ ਤਸਜ ਦਦਨ ਕਰਦਤ ਆਪਣਦ ਮਕਹਰਦ ਤਕਰਹਰ ਨਦ ਬਜਵਦ ਯਜਸ ਪਰਕਦਰ ਕਪਟਰ ਸਮਦਜਦਤ ਅਤਦ ਰਸਯਤਆਤ ਯਵਪਚ ਕਰਦਦ ਹਨ ਭਈ ਲਤਕ
ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਵਯਡਆਈ ਕਰਨ। ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਓਹ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲ ਪਦ ਚਕਕ
ਪ ਦ।
3 ਪਰ ਜਦਤ ਤਸਜ ਦਦਨ ਕਰਦਤ ਤਦਤ ਜਤ ਕਕਝ ਤਦਰਦ ਸਪਜਦ ਹਪਥ ਕਰਦਦ ਹਹ ਤਦਰਦ ਖਪਬਦ ਹਪਥ ਨਦ ਜਦਣਦ।
4 ਭਈ ਤਦਰਦ ਦਦਨ ਗਕਪਤ ਯਵਪਚ ਹਤਵਦ ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਯਪਤਦ ਯਜਹੜਦ ਗਕਪਤ ਯਵਪਚ ਵਦਖਦਦ ਹਹ ਤਹਨਸਜ ਫ਼ਲ ਦਦਵਦ।
5 ਅਤਦ ਜਦਤ ਤਕਸਰਤ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤ ਤਦਤ ਕਪਟਰਆਤ ਵਦਤਙਕ ਨਦ ਹਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਸਮਦਜਦਤ ਅਤਦ ਚਚਕ
ਤ ਦਤ ਦਦ ਖਸਜਯਜਆਤ ਯਵਪਚ ਖੜਦ ਹਤਕਦ
ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਨਰ ਪਯਸਜਦ ਕਰਦਦ ਹਨ ਜਤ ਮਨਕਪਖ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਵਦਖਣ। ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਓਹ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲ ਪਦ ਚਕਕ
ਪ ਦ।
6 ਪਰ ਜਦਤ ਤਸਜ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਦਤ ਤਦਤ ਆਪਣਰ ਕਤਠੜਰ ਯਵਪਚ ਵੜ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਬਸਹਦ ਭਦੜ ਕਦ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਤਤਤ ਯਜਹੜਦ ਗਕਪਤ ਹਹ
ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰ ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਯਪਤਦ ਯਜਹੜਦ ਗਕਪਤ ਯਵਪਚ ਵਦਖਦਦ ਹਹ ਤਹਨਸਜ ਫ਼ਲ ਦਦਵਦਗਦ।
7 ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਯਦਆਤ ਹਤਇਆਤ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਵਦਤਗਰ ਬਕ ਬਕ ਨਦ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਸਮਝਦਦ ਹਨ ਭਈ
ਸਦਡਦ ਬਹਕਤ ਬਤਲਣ ਕਰਕਦ ਸਦਡਰ ਸਕਣਰ ਜਦਵਦਗਰ।
8 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਵਰਗਦ ਨਦ ਹਤਵਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਤਕਹਦਡਦ ਮਜਗਣ ਤਤਤ ਪਯਹਲਦਤ ਹਰ ਜਦਣਦਦ ਹਹ ਭਈ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਕਨਤਹਦਤ ਯਕਨਤਹਦਤ
ਵਸਤਦਤ ਦਰ ਲਤੜ ਹਹ।
9 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਇਸ ਯਬਧ ਨਦਲ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤ, — ਹਦ ਸਦਡਦ ਯਪਤਦ, ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ,ਤ ਤਦਰਦ ਨਦਮ ਪਦਕ ਮਜਯਨਆ ਜਦਵਦ,
10 ਤਦਰਦ ਰਦਜ ਆਵਦ,ਤਦਰਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਯਜਹਰ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਪਸਰਰ ਹਕਜਦਰ ਹਹ ਜਮਰਨ ਉਤਦ ਵਰ ਹਤਵਦ।
11 ਸਦਡਰ ਰਤਜ ਦਰ ਰਤਟਰ ਅਪਜ ਸਦਨਸਜ ਯਦਹ,
12 ਅਤਦ ਸਦਡਦ ਕਰਜਫ਼ ਸਦਨਸਜ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰ, ਯਜਵਦਤ ਅਸਦਤ ਵਰ ਆਪਣਦ ਕਰਜਦਈਆਤ ਨਸਜ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਦ ਹਹ,
13 ਅਤਦ ਸਦਨਸਜ ਪਰਤਦਵਦ ਯਵਪਚ ਨਦ ਯਲਆ, ਸਗਤਤ ਬਕਯਰਆਈ ਤਤਤ ਬਚਦ।
14 ਯਕਉਤਯਕ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਅਪਰਦਧ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰ ਯਦਓ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਵਰ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰ ਦਦਵਦਗਦ।
15 ਪਰ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਅਪਰਦਧ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਕਰਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਵਰ ਤਕਹਦਡਦ ਅਪਰਦਧ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਕਰਦਗਦ।

16 ਅਤਦ ਜਦਤ ਤਕਸਰਤ ਵਰਤ ਰਪਖਤ ਤਦਤ ਕਪਟਰਆਤ ਵਦਤਙਕ ਮਸਹਜ ਉਦਦਸ ਨਦ ਬਣਦਓ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਆਪਣਦ ਮਸਜਹ ਇਸ ਲਈ ਯਵਗਦੜਦਦ ਹਨ ਭਈ
ਓਹ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਵਰਤਰ ਮਲਸਮ ਹਤਣ। ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਓਹ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲ ਪਦ ਚਕਕ
ਪ ਦ।
17 ਪਰ ਜਦਤ ਤਸਜ ਵਰਤ ਰਪਖਦਤ ਤਦਤ ਆਪਣਦ ਯਸਰ ਉਤਦ ਤਦਲ ਲਦ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਸਹਜ ਧਤ।
18 ਤਸਜ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਪਰ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਗਕਪਤ ਹਹ ਵਰਤਰ ਮਲਸਮ ਹਤਵਦਤ ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਯਪਤਦ ਯਜਹੜਦ ਗਕਪਤ ਯਵਪਚ ਵਦਖਦਦ ਹਹ
ਤਹਨਸਜ ਫ਼ਲ ਦਦਵਦਗਦ।
19 ਆਪਣਦ ਲਈ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਧਨ ਨਦ ਜਤੜਤ ਯਜਪਥਦ ਕਰੜਦ ਅਤਦ ਜਜਗਦਲ ਯਵਗਦੜਦਦ ਹਹ ਅਰ ਯਜਪਥਦ ਚਤਰ ਸਜਨਤਹ ਮਦਰਦਦ ਅਤਦ ਚਕਰਦਉਤਦਦ
ਹਨ।
20 ਪਰ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਆਪਣਦ ਲਈ ਧਨ ਜਤੜਤ ਯਜਪਥਦ ਨਦ ਕਰੜਦ ਨਦ ਜਜਗਦਲ ਯਵਗਦੜਦਦ ਹਹ ਅਰ ਯਜਪਥਦ ਚਤਰ ਨਦ ਸਜਨਹਤ ਮਦਰਦਦ ਨਦ
ਚਕਰਦਉਤਦਦ ਹਨ।
21 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਪਥਦ ਤਦਰਦ ਧਨ ਹਹ ਉਥਦ ਤਦਰਦ ਮਨ ਵਰ ਹਤਵਦਗਦ।
22 ਸਰਰਰ ਦਦ ਦਰਵਦ ਅਪਖ ਹਹ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਦਰਰ ਅਪਖ ਯਨਰਮਲ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਦਰਦ ਸਦਰਦ ਸਰਰਰ ਚਦਨਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
23 ਪਰ ਜਦ ਤਦਰਰ ਅਪਖ ਬਕਰਰ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਦਰਦ ਸਦਰਦ ਸਰਰਰ ਅਨਤਹਦਰਦ ਹਤਵਦਗਦ। ਸਤ ਜਦ ਤਦਰਦ ਅਜਦਰ ਦਦ ਚਦਨਣ ਅਨਤਹਦਰਦ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਯਕਪਡਦ
ਅਨਤਹਦਰਦ ਹਤਵਦਗਦ !
24 ਕਤਈ ਮਨਕਪਖ ਦਤ ਮਦਲਕਦਤ ਦਰ ਸਦਵਦ ਨਹਰਤ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਯਕਉਤ ਜਤ ਇਪਕ ਨਦਲ ਵਹਰ ਅਤਦ ਦਸਏ ਨਦਲ ਪਤਰਰਤ ਰਪਖਦਗਦ ਯਦ ਇਪਕ ਨਦਲ
ਯਮਯਲਆ ਰਹਦਗਦ ਅਤਦ ਦਸਏ ਨਸਜ ਤਕਪਛ ਜਦਣਦਗਦ। ਤਕਸਰਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਅਤਦ ਮਦਯਦ ਦਤਹਦਤ ਦਰ ਸਦਵਦ ਨਹਰਤ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਤ।
25 ਇਸ ਕਰਕਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਆਪਣਦ ਪਤਰਦਣਦਤ ਦਦ ਲਈ ਯਚਜਤਦ ਨਦ ਕਰਤ ਭਈ ਅਸਰਤ ਕਰ ਖਦਵਦਤਗਦ ਯਦ ਕਰ ਪਰਵਦਤਗਦ ਅਤਦ
ਨਦ ਆਪਣਦ ਸਰਰਰ ਦਦ ਲਈ ਜਤ ਕਰ ਪਯਹਨਦਤਗਦ? ਭਲਦ, ਪਤਰਦਣ ਭਤਜਨ ਨਦਲਤਤ ਅਤਦ ਸਰਰਰ ਬਸਤਤਰ ਨਦਲਤਤ ਵਧਰਕ ਨਹਰਤ?
26 ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਪਜਛਰਆਤ ਵਪਲ ਯਧਆਨ ਕਰਤ ਜਤ ਓਹ ਨਦ ਬਰਜਦਦ ਨਦ ਵਪਢਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਨਦ ਹਰ ਭੜਤਯਲਆਤ ਯਵਪਚ ਇਕਪਠਦ ਕਰਦਦ ਹਨ ਅਰ
ਤਕਹਦਡਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਯਪਰਤਪਦਲ ਕਰਦਦ ਹਹ। ਭਲਦ, ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲਤਤ ਉਤਮ ਨਹਰਤ ਹਤ ?
27 ਅਤਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਉਹ ਯਕਹੜਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਯਚਜਤਦ ਕਰਕਦ ਆਪਣਰ ਉਮਰ ਨਸਜ ਇਪਕ ਪਲ ਵਧਦ ਸਪਕਦਦ ਹਹ ?
28 ਅਤਦ ਬਸਤਤਰ ਲਈ ਕਦਹਨਸਜ ਯਚਜਤਦ ਕਰਦਦ ਹਤ ? ਜਜਗਲਰ ਸਤਸਨਦਤ ਨਸਜ ਵਦਖਤ ਜਤ ਓਹ ਯਕਪਕਕਰ ਵਧਦਦ ਹਨ। ਓਹ ਨਦ ਯਮਹਨਤ ਕਰਦਦ ਨਦ
ਕਪਤਦਦ ਹਨ।
29 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਯਹਜਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਸਕਲਦਮਦਨ ਵਰ ਆਪਣਰ ਸਦਰਰ ਭੜਕ ਯਵਪਚ ਇਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਯਜਹਦ ਪਯਹਯਨਆ ਹਤਇਆ ਨਦ
ਸਰ।
30 ਸਤ ਜਦਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਨਸਜ ਯਜਹੜਰ ਅਪਜ ਹਹ ਅਤਦ ਭਲਕਦ ਤਜਦਸਰ ਯਵਪਚ ਝਤਕਰ ਜਦਤਦਰ ਅਯਜਹਦ ਪਯਹਨਦਉਤਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਹਦ ਥਤੜਰ
ਪਰਤਰਤ ਵਦਯਲਓ ਭਲਦ, ਉਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਉਸ ਤਤਤ ਵਪਧ ਨਦ ਪਯਹਨਦਵਦਗਦ?
31 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਯਚਜਤਦ ਕਰ ਕਦ ਇਹ ਨਦ ਕਹਤ ਭਈ ਕਰ ਖਦਵਦਤਗਦ ? ਯਦ ਕਰ ਪਰਵਦਤਗਦ ? ਯਦ ਕਰ ਪਯਹਨਦਤਗਦ ?
32 ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਦ ਲਤਕ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਵਸਤਦਤ ਨਸਜ ਭਦਲਦਦ ਹਨ, ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਜਦਣਦਦ ਹਹ ਜਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਇਨਤਹਦਤ
ਸਭਨਦਤ ਵਸਤਦਤ ਦਰ ਲਤੜ ਹਹ।
33 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਪਯਹਲਦਤ ਉਹ ਦਦ ਰਦਜ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਧਰਮ ਨਸਜ ਭਦਲਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਏਹ ਸਦਰਰਆਤ ਵਸਤਦਤ ਵਰ ਯਦਪਤਰਆਤ ਜਦਣਗਰਆਤ ।
34 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਭਲਕ ਦਦ ਲਈ ਯਚਜਤਦ ਨਦ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਭਲਕ ਆਪਣਦ ਲਈ ਆਪਦ ਯਚਜਤਦ ਕਰਦਗਦ। ਅਪਜ ਦਦ ਲਈ ਅਪਜ ਹਰ ਦਦ ਦਕਖ
ਬਥਦਰਦ ਹਹ।
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1 ਦਤਸਫ਼ ਨਦ ਲਦਓ ਤਦਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਦਤਸਫ਼ ਲਦਇਆ ਨਦ ਜਦਏ।
2 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਯਨਆਉਤ ਨਦਲ ਤਕਸਰਤ ਦਤਸਫ਼ ਲਦਉਤਦਦ ਹਤ ਉਸਦ ਨਦਲ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਵਰ ਦਤਸਫ਼ ਲਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਯਜਸ ਮਦਪ ਨਦਲ ਤਕਸਰਤ
ਯਮਣਦਦ ਹਤ ਉਸਦ ਨਦਲ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਯਮਯਣਆ ਜਦਵਦਗਦ।
3 ਅਤਦ ਤਸਜ ਉਸ ਕਪਖ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਤਦਰਦ ਭਦਈ ਦਰ ਅਪਖ ਯਵਪਚ ਹਹ ਯਕਉਤ ਵਦਖਦਦ ਹਹਤ ਪਰ ਉਸ ਸਫ਼ਤਰਰ ਦਰ ਵਪਲ ਜਤ ਤਦਰਰ ਆਪਣਰ ਅਪਖ ਯਵਪਚ
ਹਹ ਯਧਆਨ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ?
4 ਅਥਵਦ ਯਕਪਕਕਰ ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਭਦਈ ਨਸਜ ਆਖਦਤਗਦ, ਯਲਆ ਤਦਰਰ ਅਪਖ ਯਵਪਚਤ ਕਪਖ ਕਪਢ ਸਕਪਟਦਤ ਅਤਦ ਵਦਖ ਤਦਰਰ ਆਪਣਰ ਅਪਖ ਯਵਪਚ ਸਫ਼ਤਰਰ
ਹਹ !
5 ਹਦ ਕਪਟਰ ਪਯਹਲਦਤ ਉਸ ਸਫ਼ਤਰਰ ਨਸਜ ਆਪਣਰ ਅਪਖਤ ਕਪਢ ਤਦਤ ਚਜਗਰ ਤਰਦਤ ਵਦਖ ਕਦ ਤਸਜ ਉਸ ਕਪਖ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਭਦਈ ਦਰ ਅਪਖਤ ਕਪਢ ਸਪਕਦਤਗਦ।
6 ਪਯਵਪਤਤਰ ਵਸਤ ਕਕਯਪ ਤਆਤ ਨਸਜ ਨਦ ਪਦਓ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਤਤਰ ਸਸਰਦਤ ਅਪਗਦ ਨਦ ਸਕਪਟਤ ਯਕਤਦ ਐਉਤ ਨਦ ਹਤਵਦ ਜਤ ਓਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਪਹਰਦਤ
ਹਦਠ ਯਮਪਧ ਦਦਣ ਅਤਦ ਮਕੜ ਕਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਪਦੜਨ।
7 ਮਜਗਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਜਦਵਦਗਦ। ਢਸਜਢਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਲਪਭਦਗਦ। ਖੜਕਦਓ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਖਤਯਲਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ।
8 ਯਕਉਤਯਕ ਹਰਦਕ ਮਜਗਣ ਵਦਲਦ ਪਦ ਲਹਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਢਸਜਢਣ ਵਦਲਦ ਨਸਜ ਲਪਭਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਖੜਕਦਉਣ ਵਦਲਦ ਲਈ ਖਤਯਲਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ।
9 ਯਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਯਕਹੜਦ ਮਨਕਪਖ ਹਹ ਯਕ ਜਦ ਉਸ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਉਸ ਤਤਤ ਰਤਟਰ ਮਜਗਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਪਪਥਰ ਦਦਵਦ ?
10 ਅਤਦ ਜਦ ਮਪਛਰ ਮਜਗਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਸਪਪ ਦਦਵਦ ?

11 ਸਤ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਬਕਰਦ ਹਤ ਕਦ ਆਪਯਣਆਤ ਬਦਲਕਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਰਆਤ ਦਦਤਦਤ ਦਦਣਰਆਤ ਜਦਣਦਦ ਹਤ ਤਦਤ ਯਕਜਨਦ ਵਧਰਕ ਤਕਹਦਡਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ
ਆਪਣਦ ਮਜਗਣ ਵਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਚਜਗਰਆਤ ਵਸਤਦਤ ਦਦਵਦਗਦ !
12 ਸਤ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਚਦਹਕਦ
ਜ ਦ ਹਤ ਜਤ ਮਨਕਪਖ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਕਰਨ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਓਵਦਤ ਹਰ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਰਦਤ ਅਤਦ ਨਬਰਆਤ ਦਦ
ਇਹਤ ਮਤਲਬ ਹਹ।
13 ਭਰੜਦ ਫ਼ਦਟਕ ਤਤਤ ਵੜਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਤਕਲਦ ਹਹ ਉਹ ਫ਼ਦਟਕ ਅਤਦ ਖਕਪਲਤਹਦ ਹਹ ਉਹ ਰਦਹ ਯਜਹੜਦ ਨਦਸ ਨਸਜ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਅਰ ਬਹਕਤਦ ਹਨ ਯਜਹੜਦ
ਉਸ ਤਤਤ ਜਦਤਦਦ ਹਨ।
14 ਅਤਦ ਭਰੜਦ ਹਹ ਉਹ ਫ਼ਦਟਕ ਅਤਦ ਸਚੜਦ ਹਹ ਉਹ ਰਦਹ ਯਜਹੜਦ ਜਰਉਣ ਨਸਜ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਜਤ ਉਸ ਨਸਜ ਲਪਭਦਦ ਹਨ ਸਤ ਯਵਰਲਦ ਹਨ।
15 ਝਸਠਦ ਨਬਰਆਤ ਤਤਤ ਹਕਯਸਫ਼ਆਰ ਰਹਤ ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਕਤਲ ਭਦਡਦਤ ਦਦ ਭਦਸ ਯਵਪਚ ਆਉਤਦਦ ਹਨ ਪਰ ਅਜਦਰਤਤ ਓਹ ਪਦੜਨ ਵਦਲਦ ਬਯਘਆੜ
ਹਨ।
16 ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਫ਼ਲਦਤ ਤਤਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਪਛਦਣਤਗਦ। ਭਲਦ, ਕਜਯਡਆਯਲਆਤ ਤਤਤ ਦਦਖ ਯਦ ਊਤਟਕਟਦਯਰਆਤ ਤਤਤ ਹਜਜਰਰ ਤਤੜਦਦ ਹਨ?
17 ਇਸਦ ਪਰਕਦਰ ਹਰਦਕ ਅਪਛਦ ਯਬਰਛ ਚਜਗਦ ਫ਼ਲ ਯਦਜਦਦ ਪਰ ਮਦੜਦ ਯਬਰਛ ਬਕਰਦ ਫ਼ਲ ਯਦਜਦਦ ਹਹ।
18 ਅਪਛਦ ਯਬਰਛ ਬਕਰਦ ਫ਼ਲ ਨਹਰਤ ਦਦ ਸਪਕਦਦ ਅਤਦ ਨਦ ਮਦੜਦ ਯਬਰਛ ਚਜਗਦ ਫ਼ਲ ਦਦ ਸਪਕਦਦ ਹਹ।
19 ਹਰਦਕ ਯਬਰਛ ਯਜਹੜਦ ਚਜਗਦ ਫ਼ਲ ਨਹਰਤ ਯਦਜਦਦ ਵਪਯਢਆ ਅਤਦ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
20 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਫ਼ਲਦਤ ਤਤਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਪਛਦਣਤਗਦ।
21 ਨਦ ਹਰਦਕ ਯਜਹੜਦ ਮਹਨਸਜ ਪਤਰਭਕ ! ਪਤਰਭਕ ! ਕਯਹਜਦਦ ਹਹ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਵੜਦਗਦ ਬਲਕਣ ਉਹਤ ਜਤ ਮਦਰਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਦਰ ਮਰਜਰ
ਉਤਦ ਚਪਲਦਦ ਹਹ।
22 ਉਸ ਯਦਨ ਅਨਦਕ ਮਹਨਸਜ ਆਖਣਗਦ, ਹਦ ਪਤਰਭਕ ! ਹਦ ਪਤਰਭਕ ! ਕਰ ਅਸਦਤ ਤਦਰਦ ਨਦਮ ਲਹ ਕਦ ਅਗਜਮ ਵਦਕ ਨਹਰਤ ਕਰਤਦ ? ਅਤਦ ਤਦਰਦ
ਨਦਮ ਲਹ ਕਦ ਭਸਤ ਨਹਰਤ ਕਪਢਦ ? ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਨਦਮ ਲਹ ਕਦ ਬਹਕਤਰਆਤ ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਨਹਰਤ ਕਰਤਰਆਤ ?
23 ਤਦ ਮਹਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਸਦਫ਼ ਆਖਦਤਗਦ ਭਈ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਦਦ ਵਰ ਨਹਰਤ ਜਦਯਣਆ। ਹਦ ਬਕਯਰਆਰਤ, ਮਦਰਦ ਕਤਲਤ ਚਪਲਦ ਜਦਓ !
24 ਸਤ ਹਰਦਕ ਜਤ ਮਦਰਦ ਏਹ ਬਚਨ ਸਕਣਦਦ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਚਪਲਦਦ ਹਹ ਉਹ ਉਸ ਬਕਪਧਵਦਨ ਵਰਗਦ ਜਦਯਣਆ ਜਦਵਦਗਦ ਯਜਹ ਨਦ ਪਪਥਰ
ਉਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਬਣਦਇਆ।
25 ਅਤਦ ਮਰਤਹ ਵਯਰਤਹਆ ਅਤਦ ਹੜਤਹ ਆਏ ਅਤਦ ਅਨਤਹਦਰਰਆਤ ਵਗਰਆਤ ਅਰ ਉਸ ਘਰ ਨਸਜ ਧਪਕਦ ਮਦਯਰਆ ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਯਡਪਯਗਆ
ਯਕਉਤਯਕ ਉਹ ਦਰ ਯਨਉਤ ਪਪਥਰ ਉਤਦ ਧਰਰ ਹਤਈ ਸਰ।
26 ਅਤਦ ਹਰਦਕ ਜਤ ਮਦਰਦ ਏਹ ਬਚਨ ਸਕਣਦਦ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਨਹਰਤ ਚਪਲਦਦ ਉਹ ਉਸ ਮਸਰਖ ਵਰਗਦ ਠਯਹਰਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ ਯਜਹ ਨਦ
ਆਪਣਦ ਘਰ ਰਦਤ ਉਤਦ ਬਣਦਇਆ।
27 ਅਤਦ ਮਰਤਹ ਵਯਰਤਹਆ ਅਤਦ ਹੜਤਹ ਆਏ ਅਤਦ ਅਨਤਹਦਰਰਆਤ ਵਗਰਆਤ ਅਰ ਉਸ ਘਰ ਨਸਜ ਧਪਕਦ ਮਦਯਰਆ ਅਤਦ ਉਹ ਢਯਹ ਯਪਆ ਅਤਦ
ਉਹ ਦਦ ਵਪਡਦ ਨਦਸ ਹਤਇਆ।
28 ਅਤਦ ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਏਹ ਗਪਲਦਤ ਕਰ ਹਯਟਆ ਤਦਤ ਭਰੜ ਉਹ ਦਦ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਤਤਤ ਹਹਰਦਨ ਹਤਈ।
29 ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਵਦਤਙਕ ਨਹਰਤ ਪਰ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਵਦਲਦ ਵਦਤਙਕ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਸਰ।
ਕਕਕਡ 8
1 ਜਦਤ ਉਹ ਪਹਦੜਤਤ ਉਤਯਰਆ ਤਦਤ ਵਪਡਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਲਪਗ ਪਈ।
2 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਕਤੜਤਹਰ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਸ ਅਪਗਦ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਜਦ ਤਸਜ ਚਦਹਦਤ ਤਦਤ ਮਹਨਸਜ ਸਫ਼ਕਪਧ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਹਤ।
3 ਤਦਤ ਉਸ ਨਦ ਹਪਥ ਲਜਮਦ ਕਰਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਛਤਯਹਆ ਅਤਦ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਦਤ, ਤਸਜ ਸਫ਼ਕਪਧ ਹਤ ਜਦਹ ਅਤਦ ਉਸਦ ਵਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤੜਤਹ ਜਦਤਦਦ
ਯਰਹਦ।
4 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ ! ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਨਦ ਦਪਸਰਤ ਪਰ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਆਪ ਜਦਜਕ ਨਸਜ ਯਵਖਦ ਅਤਦ ਯਜਹੜਰ ਭਦਟ
ਮਸਸਦ ਨਦ ਠਯਹਰਦਈ ਚੜਤਹਦ ਭਈ ਉਨਤਹਦਤ ਲਈ ਸਦਖਰ ਹਤਵਦ।
5 ਜਦਤ ਉਹ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਦਹਸਮ ਯਵਪਚ ਵਯੜਆ ਤਦਤ ਇਪਕ ਸਸਬਦਦਦਰ ਉਸ ਕਤਲ ਆਇਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਯਮਜਨਤ ਕਰ ਕਦ ਯਕਹਦ,
6 ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਮਦਰਦ ਨਚਕਰ ਝਤਲਦ ਦਦ ਮਦਯਰਆ ਘਰ ਯਵਪਚ ਵਪਡਦ ਦਕਖਰ ਯਪਆ ਹਹ।
7 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰ ਯਦਆਤਗਦ।
8 ਪਰ ਸਸਬਦਦਦਰ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਮਹਤ ਇਸ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ਜਤ ਤਸਜ ਮਦਰਰ ਛਪਤ ਦਦ ਹਦਠ ਆਵਦਤ ਪਰ ਯਨਰਦ ਬਚਨ ਹਰ ਕਰ ਤਦਤ ਮਦਰਦ
ਨਚਕਰ ਚਜਗਦ ਹਤ ਜਦਊ।
9 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਭਰ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਦਸਏ ਦਦ ਹਕਕਮ ਯਵਪਚ ਹਦਤ ਅਤਦ ਯਸਪਦਹਰਆਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਵਪਚ ਰਪਖਦਦ ਹਦਤ ਅਰ ਇਪਕ ਨਸਜ
ਆਖਦਦ ਹਦਤ, ਜਦਹ ! ਤਦਤ ਉਹ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਦਸਏ ਨਸਜ, ਆ ! ਤਦਤ ਉਹ ਆਉਤਦਦ ਹਹ ਅਰ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰ ਨਸਜ, ਇਹ ਕਰ ! ਤਦਤ ਉਹ ਕਰਦਦ
ਹਹ।
10 ਯਯਸਸ ਨਦ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਅਚਰਜ ਮਜਯਨਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਤਦਦ ਸਨ ਯਕਹਦ ਭਈ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ
ਹਦਤ ਯਕ ਇਸਰਦਏਲ ਯਵਪਚ ਵਰ ਮਹਤ ਐਡਰ ਯਨਹਚਦ ਨਹਰਤ ਵਦਖਰ !

11 ਅਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਬਥਦਰਦ ਚੜਤਹਯਦਓਤ ਅਤਦ ਲਯਹਜਯਦਓਤ ਆਉਣਗਦ ਅਤਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਅਬਰਦਹਦਮ ਅਤਦ ਇਸਹਦਕ
ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਨਦਲ ਬਹਠਣਗਦ।
12 ਪਰ ਰਦਜ ਦਦ ਪਕਪਤਰਤ ਬਦਹਰ ਦਦ ਅਜਧਘਤਰ ਯਵਪਚ ਕਪਢਦ ਜਦਣਗਦ। ਉਥਦ ਰਤਣਦ ਅਤਦ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
13 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਸਸਬਦਦਦਰ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦਹ, ਯਜਹਰ ਤਹਤ ਯਨਹਚਦ ਕਰਤਰ ਤਦਰਦ ਲਈ ਯਤਹਦ ਹਰ ਹਤਵਦ ਅਤਦ ਉਹ ਨਚਕਰ ਉਸਦ ਘੜਰ ਚਜਗਦ ਹਤ
ਯਗਆ।
14 ਯਯਸਸ ਨਦ ਪਤਰਸ ਦਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਰ ਸਪਸ ਨਸਜ ਤਦਪ ਨਦਲ ਪਈ ਹਤਈ ਵਦਯਖਆ।
15 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਹਪਥ ਛਤਯਹਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਤਦਪ ਲਯਹ ਯਗਆ ਅਰ ਉਹ ਨਦ ਉਠ ਕਦ ਉਸ ਦਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਕਰਤਰ।
16 ਅਤਦ ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਉਸ ਦਦ ਕਤਲ ਬਹਕਯਤਆਤ ਨਸਜ ਯਲਆਏ ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਸਤ ਯਚਜਬੜਦ ਹਤਏ ਸਨ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਬਚਨ ਨਦਲ ਰਸਹਦਤ ਨਸਜ ਕਪਢ
ਯਦਪਤਦ ਅਰ ਸਦਰਦ ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਚਜਯਗਆਤ ਕਰਤਦ।
17 ਤਦਤ ਜਤ ਯਸਦਯਦਹ ਨਬਰ ਦਦ ਉਹ ਵਦਕ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ ਭਈ ਉਹ ਨਦ ਆਪਦ ਸਦਡਰਆਤ ਮਦਤਦਗਰਆਤ ਲਹ ਲਈਆਤ ਅਤਦ ਰਤਗਦਤ ਨਸਜ ਚਕਕ
ਪ
ਯਲਆ।
18 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਬਹਕਤ ਭਰੜ ਆਪਣਦ ਚਕਫ਼ਦਰਦ ਵਦਖ ਕਦ ਪਦਰ ਚਪਲਣ ਦਰ ਆਯਗਆ ਯਦਪਤਰ।
19 ਅਤਦ ਇਪਕ ਗਤਰਜਥਰ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਗਕਰਸ ਜਰ ਯਜਪਥਦ ਯਕਤਦ ਤਸਜ ਜਦਵਦਤ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਮਗਰ ਚਪਲਦਤਗਦ।
20 ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਭਈ ਲਸਜਬੜਰਆਤ ਦਦ ਘਕਰਨਦ ਅਤਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਪਜਛਰਆਤ ਦਦ ਆਹਲਣਦ ਹਨ ਪਰ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ
ਯਸਰ ਧਰਨ ਨਸਜ ਥਦਤ ਨਹਰਤ।
21 ਅਰ ਚਦਯਲਆਤ ਯਵਪਚਤ ਹਤਰ ਦਸਏ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਮਹਨਸਜ ਪਰਵਦਨਗਰ ਯਦਹ ਜਤ ਪਯਹਲਦਤ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਯਪਉ ਨਸਜ ਦਪਬਦਤ।
22 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਚਪਯਲਆ ਆ ਅਤਦ ਮਕਰਯਦਆਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਮਕਰਦਦ ਦਪਬਣ ਯਦਹ।
23 ਜਦਤ ਉਹ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚਯੜਤਹਆ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਆਏ।
24 ਅਰ ਵਦਖਤ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਐਡਦ ਤਕਫ਼ਫ਼ਦਨ ਆਇਆ ਜਤ ਬਦੜਰ ਲਯਹਰਦਤ ਯਵਪਚ ਲਕਕਦਰ ਜਦਤਦਰ ਸਰ ਪਰ ਉਹ ਸਕਪਤਦ ਯਪਆ ਸਰ।
25 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਜਗਦਇਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਬਚਦ ! ਅਸਰਤ ਤਦਤ ਮਰ ਚਪਲਦ ਹਦਤ !
26 ਤਦਤ ਉਹ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਥਤੜਰ ਪਰਤਰਤ ਵਦਯਲਓ ਤਕਸਰਤ ਯਕਉਤ ਡਰਦਦ ਹਤ ? ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਉਠ ਕਦ ਪਚਣ ਅਤਦ ਝਰਲ ਨਸਜ
ਦਬਕਦ ਯਦਪਤਦ ਅਤਦ ਵਪਡਦ ਚਹਨ ਹਤ ਯਗਆ।
27 ਤਦਤ ਓਹ ਮਨਕਪਖ ਹਹਰਦਨ ਹਤ ਕਦ ਬਤਲਦ ਜਤ ਇਹ ਯਕਹਤ ਯਜਹਦ ਪਕਰਖ ਹਹ ਯਕ ਪਚਣ ਅਤਦ ਝਰਲ ਭਰ ਉਹ ਦਰ ਮਜਨ ਲਹਤਦਦ ਹਨ ?
28 ਜਦਤ ਉਹ ਪਦਰ ਗਦਰਰਨਰਆਤ ਦਦ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਪਹਕਜਯਚਆ ਤਦਤ ਦਤ ਮਨਕਪਖ ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਸਤ ਯਚਜਬੜਦ ਹਤਏ ਸਨ ਕਬਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਉਹ
ਨਸਜ ਯਮਲਦ ਅਤਦ ਓਹ ਐਡਦ ਕਰੜਦ ਸਨ ਜਤ ਉਸ ਰਸਤਦ ਕਤਈ ਲਜਘ ਨਹਰਤ ਸਰ ਸਪਕਦਦ।
29 ਅਤਦ ਵਦਖਤ, ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਪਕਕਦਰ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਤਦਰਦ ਸਦਡਦ ਨਦਲ ਕਰ ਕਜਮ ? ਕਰ ਤਸਜ ਵਦਯਲਓਤ ਪਯਹਲਦਤ ਸਦਨਸਜ ਦਕਖ
ਦਦਣ ਐਥਦ ਆਇਆ ਹਹਤ ?
30 ਉਨਤਹਦਤ ਤਤਤ ਕਕਝ ਦਸਰ ਬਹਕਤ ਸਦਯਰਆਤ ਸਸਰਦਤ ਦਦ ਇਪਜੜ ਚਕਗਦਦ ਸਰ।
31 ਅਰ ਭਸਤਦਤ ਨਦ ਉਹ ਦਰਆਤ ਯਮਜਨਤਦਤ ਕਰ ਕਦ ਆਯਖਆ ਯਕ ਜਦ ਤਸਜ ਸਦਨਸਜ ਕਪਢਦਦ ਹਹਤ ਤਦਤ ਸਦਨਸਜ ਸਸਰਦਤ ਦਦ ਇਪਜੜ ਯਵਪਚ ਘਪਲ ਯਦਹ।
32 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਜਦਓ ! ਤਦਤ ਓਹ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਸਸਰਦਤ ਯਵਪਚ ਜਦ ਵੜਦ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਯਕ ਸਦਰਦ ਇਪਜੜ ਢਦਹਦ ਉਤਤਤ ਯਸਰ ਤਤੜ
ਭਪਜ ਕਦ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਜਦ ਯਪਆ ਅਤਦ ਪਦਣਰ ਯਵਪਚ ਡਕਪਬ ਮਤਇਆ।
33 ਤਦ ਚਕਗਦਉਣ ਵਦਲਦ ਨਪਠਦ ਅਤਦ ਨਗਰ ਯਵਪਚ ਜਦ ਕਦ ਸਦਰਰ ਵਦਰਤਦ ਅਤਦ ਭਸਤਦਤ ਵਦਯਲਆਤ ਦਰ ਯਵਯਥਆ ਸਕਣਦ ਯਦਪਤਰ।
34 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਸਦਰਦ ਨਗਰ ਯਯਸਸ ਦਦ ਯਮਲਨ ਨਸਜ ਯਨਪਕਯਲਆ ਅਰ ਜਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਵਦਯਖਆ ਤਦਤ ਉਹਦਰਆਤ ਯਮਜਨਤਦਤ ਕਰਤਰਆਤ ਜਤ ਸਦਡਰ ਹਪਦਤ
ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਲ ਜਦਓ।
ਕਕਕਡ 9
1 ਉਹ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਕਦ ਪਦਰ ਲਜਯਘਆ ਅਰ ਆਪਣਦ ਨਗਰ ਯਵਪਚ ਆਇਆ।
2 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਮਜਜਰ ਉਤਦ ਪਏ ਹਤਏ ਅਧਰਜਗਰ ਨਸਜ ਉਸ ਕਤਲ ਯਲਆਏ ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਯਨਹਚਦ ਵਦਖ ਕਦ ਉਸ ਅਧਰਜਗਰ ਨਸਜ
ਆਯਖਆ, ਹਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਚਤਸਲਦ ਰਪਖ ! ਤਦਰਦ ਪਦਪ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਹਤਏ।
3 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਕਈਆਤ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਨਦ ਆਪਣਦ ਮਨ ਯਵਪਚ ਯਕਹਦ ਜਤ ਇਹ ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਬਕਦਦ ਹਹ।
4 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਸਤਚ ਯਵਚਦਰ ਮਲਸਮ ਕਰ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਕਦਹਨਸਜ ਆਪਣਦ ਮਨ ਯਵਪਚ ਬਕਰਦ ਯਵਚਦਰ ਕਰਦਦ ਹਤ?
5 ਭਲਦ, ਯਕਹੜਰ ਗਪਲ ਸਕਖਦਲਰ ਹਹ, ਇਹ ਕਯਹਣਦ ਜਤ ਤਦਰਦ ਪਦਪ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਹਤਏ ਯਦ ਇਹ ਕਯਹਣਦ ਭਈ ਉਠ ਅਤਦ ਤਕਰ ?
6 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਜਦਣਤ ਜਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਪਦਪ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਨ ਦਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਹਹ ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਅਧਰਜਗਰ ਨਸਜ
ਯਕਹਦ, ਉਠ ਆਪਣਰ ਮਜਜਰ ਚਕਕ
ਪ ਕਦ ਘਰ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ।
7 ਤਦਤ ਉਹ ਉਠ ਕਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਨਸਜ ਤਕਰ ਯਗਆ।
8 ਅਤਦ ਭਰੜ ਇਹ ਵਦਖ ਕਦ ਡਰ ਗਈ ਅਰ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਰ ਵਯਡਆਈ ਕਰਤਰ ਜਤ ਉਹ ਨਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਐਪਨਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਦਪਤਦ।
9 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਥਤਤ ਅਪਗਦ ਵਪਧ ਕਦ ਮਪਤਰ ਨਦਮਦ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਮਸਸਲ ਦਰ ਚਚਤਕਰ ਉਤਦ ਬਹਠਦ ਵਦਯਖਆ ਅਰ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ ਭਈ ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਹਤ
ਤਕਰ, ਅਤਦ ਉਹ ਉਠ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਯਰਆ।

10 ਤਦਤ ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਉਹ ਘਰ ਯਵਪਚ ਰਤਟਰ ਖਦਣ ਬਹਠਦ ਸਰ ਤਦਤ ਵਦਖਤ ਬਹਕਤ ਸਦਰਦ ਮਸਸਲਰਏ ਅਤਦ ਪਦਪਰ ਆਣ ਕਦ ਯਯਸਸ ਅਰ
ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦਲ ਬਹਠ ਗਏ।
11 ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਇਹ ਵਦਖ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਕਹਦਡਦ ਗਕਰਸ ਮਸਸਲਰਆਤ ਅਤਦ ਪਦਪਰਆਤ ਦਦ ਨਦਲ ਯਕਉਤ ਖਦਤਦਦ ਹਹ
?
12 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਨਵਦਤ ਨਰਤਇਆਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਹਕਰਮ ਦਰ ਲਤੜ ਹਹ।
13 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਜਦ ਕਦ ਇਹ ਦਦ ਅਰਥ ਯਸਪਖਤ ਯਕ ਮਹਤ ਬਲਰਦਦਨ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਪਰ ਦਯਦ ਨਸਜ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਦਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਧਰਮਰਆਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ
ਪਦਪਰਆਤ ਨਸਜ ਬਕਲਦਉਣ ਆਇਆ ਹਦਤ।
14 ਤਦ ਯਸਹਜਨਦ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ ਜਤ ਇਹ ਦਦ ਕਰ ਕਦਰਨ ਹਹ ਯਕ ਅਸਰਤ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਬਹਕਤ ਵਰਤ ਰਪਖਦਦ ਹਦਤ
ਪਰ ਤਦਰਦ ਚਦਲਦ ਵਰਤ ਨਹਰਤ ਰਪਖਦਦ ?
15 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਲਦੜਦ ਜਨਦਤਰਆਤ ਦਦ ਨਦਲ ਹਹ ਭਲਦ, ਓਹ ਸਤਗ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਨ ? ਪਰ ਓਹ ਯਦਨ
ਆਉਣਗਦ ਜਦ ਲਦੜਦ ਉਨਤਹਦਤ ਤਤਤ ਅਪਡ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਤਦ ਓਹ ਵਰਤ ਰਪਖਣਗਦ।
16 ਪਕਰਦਣਦ ਕਪਪੜਦ ਨਸਜ ਕਤਰਦ ਦਰ ਟਦਕਰ ਕਤਈ ਨਹਰਤ ਲਦਉਤਦਦ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਟਦਕਰ ਯਜਹੜਰ ਲਦਈ ਹਹ ਉਸ ਕਪਪੜਦ ਤਤਤ ਕਕਝ ਯਖਪਚ ਲਹਤਦਰ ਹਹ ਅਤਦ
ਉਹ ਲਜਗਦਰ ਵਧ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
17 ਅਤਦ ਨਦ ਨਵਰਤ ਮਹ ਨਸਜ ਪਕਰਦਣਰਆਤ ਮਸਫ਼ਕਦਤ ਯਵਪਚ ਭਰਦਦ ਹਨ ਨਹਰਤ ਤਦਤ ਮਸਫ਼ਕਦਤ ਪਦਟ ਜਦਤਦਰਆਤ ਅਤਦ ਮਹ ਵਗ ਜਦਤਦਰ ਅਤਦ ਮਸਫ਼ਕਦਤ ਦਦ
ਨਦਸ ਹਤ ਜਦਤਦਦ ਹਹ। ਪਰ ਨਵਰਤ ਮਹ ਨਵਰਆਤ ਮਸਫ਼ਕਦਤ ਯਵਪਚ ਭਰਦਦ ਹਨ ਸਤ ਓਹ ਦਤਵਦਤ ਬਚ ਰਯਹਜਦਰਆਤ ਹਨ।
18 ਜਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਏਹ ਗਪਲਦਤ ਕਯਹ ਯਰਹਦ ਸਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਸਰਦਦਰ ਨਦ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ ਅਤਦ ਆਯਖਆ, ਮਦਰਰ
ਬਦਟਰ ਹਕਣਦ ਮਰਰ ਹਹ ਪਰ ਤਸਜ ਆਣ ਕਦ ਆਪਣਦ ਹਪਥ ਉਸ ਉਤਦ ਰਪਖ ਤਦਤ ਉਹ ਜਰ ਪਵਦਗਰ।
19 ਫ਼ਦਰ ਯਯਸਸ ਉਠ ਕਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਸਣਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਤਕਰ ਯਪਆ।
20 ਅਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਜਨਦਨਰ ਨਦ ਯਜਹ ਦਦ ਬਦਰਦਤ ਵਯਰਹਦਤ ਤਤਤ ਲਹਸ ਆਉਤਦਦ ਸਰ ਯਪਛਤਤ ਦਰ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਦਦ ਪਪਲਦ ਛਤਯਹਆ।
21 ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਆਪਣਦ ਜਰ ਯਵਪਚ ਆਖਦਰ ਸਰ ਭਈ ਜਦ ਮਹਤ ਯਨਰਦ ਉਹ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਨਸਜ ਛਤਹ ਲਵਦਤ ਤਦਤ ਮਹਤ ਚਜਗਰ ਹਤ ਜਦਵਦਤਗਰ।
22 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਯਪਛਦਹਦਤ ਮਕੜ ਕਦ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਬਦਟਰ ਹਚਸਲਦ ਰਪਖ ! ਤਦਰਰ ਯਨਹਚਦ ਨਦ ਤਹਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ ਹਹ। ਉਹ
ਜਨਦਨਰ ਉਸਦ ਘੜਰਓਤ ਚਜਗਰ ਹਤ ਗਈ।
23 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਸਰਦਦਰ ਦਦ ਘਰ ਯਗਆ ਅਤਦ ਬਚਤਸਰਰ ਬਜਦਉਣ ਵਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਅਤਦ ਭਰੜ ਨਸਜ ਰਚਲਦ ਪਦਉਤਦਰ ਵਦਖ ਕਦ ਆਯਖਆ।
24 ਲਦਤਭਦ ਹਤਵਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਕਕੜਰ ਮਰਰ ਨਹਰਤ ਪਰ ਸਕਪਤਰ ਪਈ ਹਹ ਪਰ ਓਹ ਉਸ ਉਤਦ ਹਪਸਦ।
25 ਜਦਤ ਭਰੜ ਬਦਹਰ ਕਪਢਰ ਗਈ ਤਦਤ ਉਸ ਨਦ ਅਜਦਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਹਪਥ ਫ਼ਯੜਆ ਅਤਦ ਕਕੜਰ ਉਠਰ।
26 ਅਰ ਇਹ ਖਫ਼ਬਰ ਉਸ ਸਦਰਦ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਯਖਜਡ ਗਈ।
27 ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਉਥਤਤ ਤਕਯਰਆ ਤਦਤ ਦਤ ਅਜਨਤਹਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਹਦਕਦਤ ਮਦਰਦਦ ਆਏ ਅਤਦ ਬਤਲਦ, ਹਦ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ, ਸਦਡਦ ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰ !
28 ਅਰ ਜਦਤ ਉਹ ਘਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਤਦਤ ਓਹ ਅਜਨਤਹਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਭਲਦ, ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਨਹਚਦ ਹਹ ਜਤ ਮਹਤ
ਇਹ ਕਜਮ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਦਤ ? ਉਨਤਹਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਦਤ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ।
29 ਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਅਪਖਰਆਤ ਨਸਜ ਛਤਹ ਕਦ ਬਤਯਲਆ, ਯਜਹਰ ਤਕਹਦਡਰ ਯਨਹਚਦ ਹਹ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਯਤਹਦ ਹਰ ਹਤਵਦ।
30 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਅਪਖਰਆਤ ਖਕਪਲਤਹ ਗਈਆਤ ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਤਗਰਦ ਨਦਲ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ, ਕਤਈ ਨਦ ਜਦਣਦ!
31 ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਉਸ ਸਦਰਦ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਦ ਜਸ ਯਖਜਡਦਇਆ।
32 ਫ਼ਦਰ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਲਯਦਆਤ ਹਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਗਕਜਗਦ ਨਸਜ ਯਜਹ ਨਸਜ ਭਸਤ ਯਚਜਬਯੜਆ ਹਤਇਆ ਸਰ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਏ।
33 ਅਤਦ ਜਦ ਭਸਤ ਕਪਯਢਆ ਯਗਆ ਤਦ ਗਕਜਗਦ ਬਤਲਣ ਲਪਗ ਯਪਆ ਅਤਦ ਭਰੜ ਅਚਰਜ ਮਜਨ ਕਦ ਆਖਣ ਲਪਗਰ ਭਈ ਇਸਰਦਏਲ ਯਵਪਚ
ਇਸ ਪਰਕਦਰ ਕਦਰ ਨਹਰਤ ਵਦਯਖਆ !
34 ਪਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਉਹ ਤਦਤ ਭਸਤਦਤ ਦਦ ਸਰਦਦਰ ਦਰ ਸਹਦਇਤਦ ਨਦਲ ਭਸਤਦਤ ਨਸਜ ਕਪਢਦਦ ਹਹ ।
35 ਯਯਸਸ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਸਮਦਜਦਤ ਯਵਪਚ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਅਤਦ ਰਦਜ ਦਰ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ ਖਫ਼ਬਰਰ ਦਦ ਪਰਚਦਰ ਕਰਦਦ ਹਤਇਆ ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਰਤਗ ਅਤਦ
ਸਦਰਰ ਮਦਤਦਗਰ ਦਸਰ ਕਰਦਦ ਹਤਇਆ ਸਰਬਪਤ ਨਗਰਦਤ ਅਤਦ ਯਪਜਡਦਤ ਯਵਪਚ ਯਫ਼ਯਰਆ।
36 ਅਤਦ ਜਦਤ ਉਹ ਨਦ ਭਰੜਦਤ ਵਦਖਰਆਤ ਤਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਤਰਸ ਆਇਆ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਭਦਡਦਤ ਵਦਤਙਕ ਯਜਨਤਹਦਤ ਦਦ ਅਯਦਲਰ ਨਦ
ਹਤਵਦ ਓਹ ਲਤਕ ਮਦੜਦ ਹਦਲ ਅਤਦ ਡਦਵਦਤ ਡਤਲ ਯਫ਼ਰਦਦ ਸਨ।
37 ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਖਦਤਰ ਪਪਕਰ ਹਤਈ ਤਦਤ ਬਹਕਤ ਹਹ ਪਰ ਵਦਢਦ ਥਤੜਦ ਹਨ।
38 ਇਸ ਲਈ ਤਕਸਰਤ ਖਦਤਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਦਦ ਅਪਗਦ ਬਦਨਤਰ ਕਰਤ ਜਤ ਉਹ ਆਪਣਰ ਖਦਤਰ ਵਪਢਣ ਨਸਜ ਵਦਢਦ ਘਪਲ ਦਦਵਦ।
ਕਕਕਡ 10
1 ਉਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਬਦਰਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਦਪਤਦ ਜਤ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਆਤਯਮਆਤ ਨਸਜ ਕਪਢਣ ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਰਤਗ
ਅਤਦ ਸਦਰਰ ਮਦਤਦਗਰ ਨਸਜ ਦਸਰ ਕਰਨ।
2 ਬਦਰਦਤ ਰਸਸਲਦਤ ਦਦ ਨਦਉਤ ਏਹ ਹਨ। ਪਯਹਲਦਤ ਸਫ਼ਮਊਨ ਯਜਹੜਦ ਪਤਰਸ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਰਦ ਅਜਯਦਤਰਯਦਸ ਅਤਦ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਦ
ਪਕਪਤਤਰ ਯਦਕਸਬ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਰਦ ਯਸਹਜਨਦ,

3 ਯਫ਼ਫ਼ਯਲਪਪਕਸ ਅਤਦ ਬਰਥਕਲਮਈ, ਥਤਮਦ ਅਤਦ ਮਪਤਰ ਮਸਸਲਰਆ, ਹਲਫ਼ਫ਼ਈ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਯਦਕਸਬ ਅਤਦ ਥਪਦਈ,
4 ਸਫ਼ਮਊਨ ਕਨਦਨਰ ਅਤਦ ਯਹਸਦਦ ਇਸਕਯਰਯਤਤਰ ਯਜਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦ ਵਰ ਯਦਪਤਦ।
5 ਇਨਤਹਦਤ ਬਦਰਦਤ ਨਸਜ ਯਯਸਸ ਨਦ ਘਪਯਲਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਹ ਆਯਗਆ ਦਦ ਕਦ ਯਕਹਦ—ਤਕਸਰਤ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਦ ਰਦਹ ਨਦ ਜਦਣਦ ਅਤਦ
ਸਦਮਰਰਆਤ ਦਦ ਯਕਸਦ ਨਗਰ ਯਵਪਚ ਨਦ ਵੜਨਦ।
6 ਸਗਤਤ ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਘਰਦਣਦ ਦਰਆਤ ਗਕਆਚਰਆਤ ਹਤਈਆਤ ਭਦਡਦਤ ਕਤਲ ਜਦਓ।
7 ਅਤਦ ਤਕਰਦਦ ਤਕਰਦਦ ਪਰਚਦਰ ਕਰ ਕਦ ਆਖਤ ਭਈ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਨਦੜਦ ਆਇਆ ਹਹ।
8 ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤ, ਮਕਰਯਦਆਤ ਨਸਜ ਯਜਵਦਲਤ, ਕਤੜਤਹਰਆਤ ਨਸਜ ਸਫ਼ਕਪਧ ਕਰਤ, ਭਸਤਦਤ ਨਸਜ ਕਪਢਤ। ਤਕਸਦਤ ਮਕਫ਼ਫ਼ਤ ਯਲਆ ਹਹ, ਮਕਫ਼ਫ਼ਤ ਹਰ ਯਦਓ।
9 ਨਦ ਸਤਨਦ, ਨਦ ਚਦਤਦਰ, ਨਦ ਤਦਤਬਦ ਆਪਣਦ ਕਮਰ ਕਪਸਦ ਯਵਪਚ ਲਓ।
10 ਅਤਦ ਨਦ ਰਦਹ ਦਦ ਲਈ ਝਤਲਦ ਨਦ ਦਤ ਕਕੜਤਦ ਨਦ ਜਕਪਤਰ ਅਤਦ ਨਦ ਲਦਠਰ ਲਓ ਯਕਉਤ ਜਤ ਕਦਮਦ ਆਪਣਦ ਭਤਜਨ ਦਦ ਹਪਕਦਦਰ ਹਹ ।
11 ਅਤਦ ਯਜਸ ਨਗਰ ਯਦ ਯਪਜਡ ਯਵਪਚ ਵੜਤ ਪਕਪਛਤ ਭਈ ਇਪਥਦ ਲਦਇਕ ਕਚਣ ਹਹ ਅਤਦ ਯਜਨਤਹਦਤ ਯਚਰ ਨਦ ਤਕਰਤ ਉਥਦ ਹਰ ਯਟਕਤ ।
12 ਅਰ ਘਰ ਯਵਪਚ ਵੜਯਦਆਤ ਉਹ ਦਰ ਸਕਖ ਮਜਗਤ।
13 ਅਤਦ ਜਦ ਘਰ ਲਦਇਕ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਰ ਸਫ਼ਦਤਤਰ ਉਹ ਨਸਜ ਪਹਕਚ
ਜ ਦ ਪਰ ਜਦ ਲਦਇਕ ਨਦ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਰ ਸਫ਼ਦਤਤਰ ਤਕਹਦਨਸਜ ਮਕੜ ਆਵਦ ।
14 ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਬਸਲ ਨਦ ਕਰਦ, ਨਦ ਤਕਹਦਡਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ ਉਸ ਘਰ ਅਥਵਦ ਨਗਰ ਤਤਤ ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਆਪਣਦ
ਪਹਰਦਤ ਦਰ ਧਸੜ ਝਦੜ ਸਕਟ
ਪ ਤ।
15 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਯਨਆਉਤ ਦਦ ਯਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਦਲਤਤ ਸਦਸਮ ਅਤਦ ਅਮਸਰਦਹ ਦਦ ਦਦਸ ਦਦ ਹਦਲ ਝਪਲਣ ਜਤਗ
ਹਤਵਦਗਦ।
16 ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਭਦਡਦਤ ਵਦਤਙਕ ਬਯਘਆੜਦਤ ਯਵਪਚ ਭਦਜਦਦ ਹਦਤ ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਸਪਪਦਤ ਵਰਗਦ ਹਕਯਸਫ਼ਆਰ ਅਤਦ ਕਬਸਤਰਦਤ ਵਰਗਦ ਭਤਲਦ ਹਤਵਤ ।
17 ਪਰ ਮਨਕਪਖਦਤ ਤਤਤ ਚਚਕਸ ਰਹਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਮਜਯਲਸਦਤ ਦਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਨਗਦ ਅਤਦ ਆਪਣਰਆਤ ਸਮਦਜਦਤ ਯਵਪਚ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਤਰੜਦ
ਮਦਰਨਗਦ।
18 ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਮਦਰਦ ਕਦਰਨ ਹਦਕਮਦਤ ਅਤਦ ਰਦਯਜਆਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਹਦਜਰ ਕਰਤਦ ਜਦਓਗਦ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਅਰ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਉਤਦ ਸਦਖਰ
ਹਤਵਦ।
19 ਪਰ ਜਦ ਓਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਉਣ ਤਦਤ ਯਚਜਤਦ ਨਦ ਕਰਤ ਜਤ ਅਸਰਤ ਯਕਪਕਰਕ ਯਦ ਕਰ ਬਤਲਰਏ, ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਰ ਗਪਲ ਤਕਸਦਤ ਬਤਲਣਰ ਹਹ ਉਹ
ਤਕਹਦਨਸਜ ਉਸਦ ਘੜਰ ਬਖਫ਼ਸਫ਼ਰ ਜਦਵਦਗਰ।
20 ਬਤਲਣ ਵਦਲਦ ਤਕਸਰਤ ਤਦਤ ਨਹਰਤ ਪਰ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਆਤਮਦ ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚ ਬਤਲਦਦ ਹਹ।
21 ਅਰ ਭਦਈ ਭਦਈ ਨਸਜ ਅਤਦ ਯਪਉ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਮਚਤ ਲਈ ਫ਼ੜਵਦਏਗਦ ਅਤਦ ਬਦਲਕ ਆਪਣਦ ਮਦਯਪਆਤ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਉਠ ਖੜਦ ਹਤਣਗਦ ਅਤਦ
ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਮਰਵਦ ਸਕਪਟਣਗਦ।
22 ਅਤਦ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਕਰਕਦ ਸਭ ਲਤਕ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਵਹਰ ਰਪਖਣਗਦ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਅਜਤ ਤਤੜਰ ਸਹਦਗਦ ਸਤਈ ਬਚਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ।
23 ਪਰ ਜਦ ਲਤਕ ਤਕਹਦਨਸਜ ਇਪਕ ਨਗਰ ਯਵਪਚ ਸਤਦਉਣ ਤਦ ਦਸਏ ਨਸਜ ਭਪਜ ਜਦਓ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਤਕਸਰਤ
ਇਸਰਦਏਲ ਯਦਆਤ ਸਦਯਰਆਤ ਨਗਰਦਤ ਯਵਪਚ ਨਦ ਯਫ਼ਰ ਨਦ ਲਵਤਗਦ ਯਕ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆ ਜਦਵਦ।
24 ਚਦਲਦ ਗਕਰਸ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਨਹਰਤ, ਨਦ ਚਦਕਰ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਨਦਲਤਤ।
25 ਐਪਨਦ ਬਹਕਤ ਹਹ ਜਤ ਚਦਲਦ ਆਪਣਦ ਗਕਰਸ ਯਜਹਦ ਅਤਦ ਚਦਕਰ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਯਜਹਦ ਹਤਵਦ। ਜਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਸਜ
ਬਆਲਜਫ਼ਬਸਲ ਆਯਖਆ ਤਦਤ ਯਕਜਨਦ ਵਧਰਕ ਉਹ ਦਦ ਘਰ ਯਦਆਤ ਨਸਜ ਨਦ ਆਖਣਗਦ ?
26 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਕਤਲਤ ਨਦ ਡਰਤ ਯਕਉਤਯਕ ਕਤਈ ਚਰਜ ਲਕਕਰ ਨਹਰਤ ਹਹ ਯਜਹੜਰ ਪਰਗਟ ਨਦ ਕਰਤਰ ਜਦਵਦਗਰ, ਨਦ ਕਕਝ ਗਕਪਤ ਹਹ ਜਤ
ਜਦਯਣਆ ਨਦ ਜਦਵਦਗਦ।
27 ਜਤ ਕਕਝ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਅਨਤਹਦਰਦ ਯਵਪਚ ਦਪਸਦਤ ਤਕਸਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਚਦਨਣ ਯਵਪਚ ਆਖਤ ਅਤਦ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਕਜਨਦਤ ਯਵਪਚ ਸਕਣਦਦ ਹਤ ਕਤਯਠਆਤ ਉਤਦ
ਉਹ ਦਦ ਪਰਚਦਰ ਕਰਤ।
28 ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਕਤਲਤ ਨਦ ਡਰਤ ਯਜਹੜਦ ਦਦਹਰ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਪਟਦਦ ਹਨ ਪਰ ਰਸਹ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਮਦਰ ਸਪਕਦਦ ਸਗਤਤ ਉਸਦ ਕਤਲਤ ਡਰਤ ਯਜਹੜਦ ਦਦਹਰ ਅਤਦ
ਰਸਹ ਦਤਹਦਤ ਦਦ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਨਦਸ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਹ।
29 ਭਲਦ, ਇਪਕ ਪਹਸਦ ਨਸਜ ਦਤ ਯਚੜਰਆਤ ਨਹਰਤ ਯਵਕਦਰਆਤ ? ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਭਰ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਦਰ ਮਰਜਰ ਯਬਨਦ ਧਰਤਰ ਉਤਦ
ਨਹਰਤ ਯਡਪਗਦਰ।
30 ਪਰ ਤਕਹਦਡਦ ਯਸਰ ਦਦ ਵਦਲ ਵਰ ਸਭ ਯਗਣਦ ਹਤਏ ਹਨ।
31 ਸਤ ਨਦ ਡਰਤ। ਤਕਸਰਤ ਬਹਕਤਰਆਤ ਯਚੜਰਆਤ ਨਦਲਤਤ ਉਤਮ ਹਤ।
32 ਉਪਰਜਤ ਜਤ ਕਤਈ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਮਦਰਦ ਇਕਰਦਰ ਕਰਦਗਦ ਮਹਤ ਵਰ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਅਪਗਦ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਉਹ ਦਦ ਇਕਰਦਰ
ਕਰਦਤਗਦ।
33 ਪਰ ਜਤ ਕਤਈ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਮਦਰਦ ਇਨਕਦਰ ਕਰਦਗਦ ਮਹਤ ਵਰ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਅਪਗਦ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਉਹ ਦਦ ਇਨਕਦਰ
ਕਰਦਤਗਦ।
34 ਇਹ ਨਦ ਸਮਝਤ ਭਈ ਮਹਤ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਮਦਲ ਕਰਦਉਣ ਆਇਆ। ਮਦਲ ਕਰਦਉਣ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਤਲਵਦਰ ਚਲਦਉਣ ਆਇਆ ਹਦਤ।
35 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਯਪਉ ਤਤਤ ਅਤਦ ਧਰ ਨਸਜ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤ ਤਤਤ ਅਤਦ ਨਸਜਹ ਨਸਜ ਉਹ ਦਰ ਸਪਸ ਤਤਤ ਅਪਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਦਤ ।

36 ਅਰ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਵਹਰਰ ਉਹ ਦਦ ਘਰ ਦਦ ਹਰ ਹਤਣਗਦ।
37 ਜਤ ਕਤਈ ਯਪਉ ਯਦ ਮਦਤ ਨਸਜ ਮਦਰਦ ਨਦਲਤਤ ਵਪਧ ਯਪਆਰ ਕਰਦਦ ਹਹ ਮਦਰਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਪਕਪਤਤਰ ਯਦ ਧਰ ਨਸਜ ਮਦਰਦ ਨਦਲਤਤ ਵਪਧ
ਯਪਆਰ ਕਰਦਦ ਹਹ ਮਦਰਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ।
38 ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਆਪਣਰ ਸਲਰਬ ਚਕਕ
ਪ ਕਦ ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਨਦ ਤਕਰਦ ਮਦਰਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ।
39 ਯਜਸ ਯਕਸਦ ਨਦ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਲਪਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਗਕਆਵਦਗਦ ਅਤਦ ਯਜਸ ਯਕਸਦ ਨਦ ਮਦਰਦ ਲਈ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਗਕਆਈ ਹਹ ਉਹ
ਉਸ ਨਸਜ ਲਪਭ ਲਵਦਗਦ।
40 ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦ ਉਹ ਮਹਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਮਹਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦ ਉਹ ਮਦਰਦ ਘਪਲਣ ਵਦਲਦ ਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦਦ ਹਹ ।
41 ਯਜਹੜਦ ਨਬਰ ਦਦ ਨਦਉਤ ਉਤਦ ਨਬਰ ਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦ ਉਹ ਨਬਰ ਦਦ ਫ਼ਲ ਪਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਧਰਮਰ ਦਦ ਨਦਉਤ ਉਤਦ ਧਰਮਰ ਨਸਜ
ਕਬਸਲ ਕਰਦ ਉਹ ਧਰਮਰ ਦਦ ਫ਼ਲ ਪਦਵਦਗਦ।
42 ਜਦ ਕਤਈ ਇਨਤਹਦਤ ਛਤਯਟਆਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਸਜ ਚਦਲਦ ਦਦ ਨਦਉਤ ਉਤਦ ਯਨਰਦ ਇਪਕ ਕਟਤਰਦ ਠਜਢਦ ਪਦਣਰ ਦਦ ਯਪਆਵਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ
ਹਦਤ ਯਕ ਉਹ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲ ਕਦਰ ਨਦ ਗਕਆਵਦਗਦ।
ਕਕਕਡ 11
1 ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਆਪਣਦ ਬਦਰਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਯਗਆ ਦਦ ਹਯਟਆ ਤਦਤ ਉਥਤਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਨਗਰਦਤ ਯਵਪਚ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਦਦਣ ਅਤਦ
ਪਰਚਦਰ ਕਰਨ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
2 ਯਸਹਜਨਦ ਨਦ ਕਹਦਖਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚ ਮਸਰਹ ਦਦ ਕਜਮਦਤ ਨਸਜ ਸਕਣ ਕਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਦਰ ਰਦਹਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਆਖ ਘਪਯਲਆ।
3 ਭਈ ਯਜਹੜਦ ਆਉਣ ਵਦਲਦ ਸਰ ਉਹ ਤਸਜ ਹਰ ਹਹਤ ਯਦ ਅਸਰਤ ਯਕਸਦ ਹਤਰ ਨਸਜ ਉਡਰਕਰਏ ?
4 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਸਕਣਦਦ ਅਤਦ ਵਦਖਦਦ ਹਤ ਸਤ ਯਸਹਜਨਦ ਨਸਜ ਜਦ ਦਪਯਸਓ।
5 ਯਕ ਅਜਨਤਹਦ ਸਕਜਦਖਦ ਹਕਜਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਲਜਙਦ ਤਕਰਦਦ ਹਨ, ਕਤੜਤਹਰ ਸਫ਼ਕਪਧ ਕਰਤਦ ਜਦਤਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਬਤਲਦ ਸਕਣਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਮਕਰਦਦ ਯਜਵਦਏ ਜਦਤਦਦ
ਹਨ ਅਤਦ ਗਫ਼ਰਰਬਦਤ ਨਸਜ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ ਖਫ਼ਬਰਰ ਸਕਣਦਈ ਜਦਤਦਰ ਹਹ।
6 ਅਤਦ ਧਜਨ ਉਹ ਹਹ ਜਤ ਮਦਰਦ ਕਦਰਨ ਠਤਕਰ ਨਦ ਖਦਵਦ।
7 ਜਦਤ ਓਹ ਤਕਰ ਪਏ ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਯਸਹਜਨਦ ਦਦ ਯਵਖਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਕਰ ਵਦਖਣ ਯਨਪਕਲਦ ਸਦਓ ? ਕਰ ਇਪਕ ਕਦਨਦ
ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਹਵਦ ਨਦਲ ਯਹਪਲਦਦ ਹਹ ?
8 ਫ਼ਦਰ ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਵਦਖਣ ਯਨਪਕਲਦ ਸਦਓ ? ਕਰ ਮਹਰਨ ਬਸਤਤਰ ਪਯਹਨਦ ਹਤਏ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ? ਵਦਖਤ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਮਹਰਨ ਬਸਤਤਰ ਪਯਹਨਦਦ
ਹਨ ਰਦਯਜਆਤ ਦਦ ਮਯਹਲਦਤ ਯਵਪਚ ਹਨ।
9 ਫ਼ਦਰ ਤਕਸਰਤ ਕਦਹਨਸਜ ਯਨਪਕਲਦ ਸਦਓ ? ਕਰ ਇਪਕ ਨਬਰ ਦਦ ਵਦਖਣ ਨਸਜ ? ਹਦਤ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਸਗਤਤ ਨਬਰ ਨਦਲਤਤ ਵਰ ਵਪਡਦ।
10 ਇਹ ਉਹਤ ਹਹ ਯਜਹ ਦਦ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਯਲਯਖਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਯਕ ਵਦਖ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਦਸਤ ਤਦਰਦ ਅਪਗਦ ਘਪਲਦਦ ਹਦਤ , ਯਜਹੜਦ ਤਦਰਦ ਅਪਗਦ ਰਦਹ
ਯਤਆਰ ਕਰਦਗਦ।
11 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਯਜਹੜਦ ਤਰਵਰਆਤ ਤਤਤ ਜਜਮਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਕਤਈ ਵਰ
ਨਦ ਉਯਠਆ ਪਰ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਛਤਟਦ ਹਹ ਸਤ ਉਸ ਤਤਤ ਵਪਡਦ ਹਹ।
12 ਅਤਦ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਦਦ ਯਦਨਦਤ ਤਤਤ ਹਕਣ ਤਤੜਰ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਉਤਦ ਜਫ਼ਰਤ ਮਦਯਰਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਜਫ਼ਤਰ ਮਦਰਨ ਵਦਲਦ
ਉਸ ਨਸਜ ਖਤਹ ਲਹਤਦਦ ਹਨ।
13 ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਦਰਦ ਨਬਰ ਅਤਦ ਤਕਰਦਤ ਯਸਹਜਨਦ ਤਰਕਰ ਅਗਜਮ ਵਦਕ ਕਰਦਦ ਸਨ।
14 ਅਤਦ ਆਉਣ ਵਦਲਦ ਏਲਰਯਦਹ ਇਹਤ ਹਹ। ਚਦਹਤ ਤਦਤ ਮਜਨਤ।
15 ਯਜਹਦਦ ਸਕਣਨ ਦਦ ਕਜਨ ਹਤਣ ਸਤ ਸਕਣਦ।
16 ਪਰ ਮਹਤ ਇਸ ਪਰੜਤਹਰ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹ ਦਦ ਵਰਗਦ ਦਪਸਦਤ? ਏਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਰਤਗਰਦਤ ਵਰਗਦ ਹਨ ਯਜਹੜਦ ਬਜਦਰਦਤ ਯਵਪਚ ਬਹਠਦ ਆਪਣਦ
ਸਦਥਰਆਤ ਨਸਜ ਅਵਦਜਫ਼ ਮਦਰ ਕਦ ਆਖਦਦ ਹਨ,
17 ਅਸਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਬਚਤਸਰਰ ਵਜਦਈ, ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਨਦ ਨਪਚਦ। ਅਸਦਤ ਯਸਆਪਦ ਕਰਤਦ, ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਨਦ ਯਪਪਟਦ।
18 ਯਕਉਤ ਜਤ ਯਸਹਜਨਦ ਨਦ ਖਦਤਦਦ ਨਦ ਪਰਤਦਦ ਆਇਆ ਅਤਦ ਓਹ ਆਖਦਦ ਹਨ ਜਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਇਪਕ ਭਸਤ ਹਹ।
19 ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਖਦਤਦਦ ਪਰਤਦਦ ਆਇਆ ਅਤਦ ਓਹ ਆਖਦਦ ਹਨ, ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਖਦਊ ਅਤਦ ਸਫ਼ਰਦਬਰ ਮਨਕਪਖ ਮਸਸਲਰਆਤ ਅਰ
ਪਦਪਰਆਤ ਦਦ ਯਦਰ। ਸਤ ਯਗਆਨ ਆਪਣਦ ਕਰਮਦਤ ਤਤਤ ਸਪਚਦ ਠਯਹਯਰਆ!
20 ਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਗਰਦਤ ਨਸਜ ਯਜਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਰਆਤ ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਯਵਖਦਈਆਤ ਗਈਆਤ ਸਨ ਉਲਦਤਭਦ ਦਦਣ ਲਪਗਦ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ
ਤਤਬਦ ਨਹਰਤ ਸਰ ਕਰਤਰ।
21 ਹਦਇ ਤਹਨਸਜ ਖਫ਼ਕਰਦਜਫ਼ਰਨ! ਹਦਇ ਤਹਨਸਜ ਬਹਤਸਹਦਦ! ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਰਆਤ ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚ ਯਵਖਦਈਆਤ ਗਈਆਤ ਜਦ ਸਸਰ ਅਤਦ
ਸਹਦਦ ਯਵਪਚ ਯਵਖਦਈਆਤ ਜਦਤਦਰਆਤ ਤਦਤ ਓਹ ਤਪਪੜ ਪਯਹਨ ਕਦ ਅਤਦ ਸਕਆਹ ਯਵਪਚ ਬਹਠ ਕਦ ਕਦਰ ਦਦ ਤਤਬਦ ਕਰ ਲਹਤਦਦ !
22 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਯਨਆਉਤ ਦਦ ਯਦਨ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲਤਤ ਸਸਰ ਅਤਦ ਸਹਦਦ ਦਦ ਹਦਲ ਝਪਲਣ ਜਤਗ ਹਤਵਦਗਦ।
23 ਅਤਦ ਹਦ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਦਹਸਮ, ਕਰ ਤਸਜ ਅਕਦਸਫ਼ ਤਰਕਰ ਉਚਦ ਕਰਤਦ ਜਦਏਤਗਦ? ਤਸਜ ਸਗਤਤ ਪਤਦਲ ਤਤੜਰ ਉਤਰਦਤਗਦ ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਰਆਤ
ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਤਦਰਦ ਯਵਪਚ ਯਵਖਦਈਆਤ ਗਈਆਤ ਜਦ ਓਹ ਸਦਸਮ ਯਵਪਚ ਯਵਖਦਈਆਤ ਜਦਤਦਰਆਤ ਤਦਤ ਉਹ ਅਪਜ ਤਦਈਤ ਬਯਣਆ ਰਯਹਜਦਦ।

24 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਯਨਆਉਤ ਦਦ ਯਦਨ ਤਦਰਦ ਨਦਲਤਤ ਸਦਸਮ ਦਦਸ ਦਦ ਹਦਲ ਝਪਲਣ ਜਤਗ ਹਤਵਦਗਦ।
25 ਉਸ ਵਦਲਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਯਪਤਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਅਤਦ ਧਰਤਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਮਹਤ ਤਦਰਰ ਵਯਡਆਈ ਕਰਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਹਤ ਇਨਤਹਦਤ ਗਪਲਦਤ
ਨਸਜ ਯਗਆਨਰਆਤ ਅਤਦ ਬਕਪਧਵਦਨਦਤ ਤਤਤ ਗਕਪਤ ਰਪਯਖਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਨਆਯਣਆਤ ਉਤਦ ਪਰਗਟ ਕਰਤਦ।
26 ਹਦਤ, ਹਦ ਯਪਤਦ, ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਹਨਸਜ ਇਹਤ ਚਜਗਦ ਲਪਗਦ।
27 ਸਭ ਕਕਝ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਨਦ ਮਹਨਸਜ ਸਚਤਯਪਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਅਤਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਕਤਈ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਪਰ ਯਪਤਦ ਅਤਦ ਨਦ ਕਤਈ ਯਪਤਦ ਨਸਜ ਜਦਣਦਦ
ਹਹ ਪਰ ਪਕਪਤਤਰ ਅਤਦ ਉਹ ਯਜਸ ਉਤਦ ਪਕਪਤਤਰ ਉਹ ਨਸਜ ਪਰਗਟ ਕਰਨਦ ਚਦਹਦ।
28 ਹਦ ਸਦਰਦ ਥਪਕਦ ਹਤਇਓ ਅਤਦ ਭਦਰ ਹਦਠ ਦਪਬਦ ਹਤਇਓ, ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਆਓ ਤਦਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਅਰਦਮ ਯਦਆਤਗਦ।
29 ਮਦਰਦ ਜਸਲਦ ਆਪਣਦ ਉਤਦ ਲਹ ਲਵਤ ਅਤਦ ਮਹਥਤ ਯਸਪਖਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਕਤਮਲ ਅਤਦ ਮਨ ਦਦ ਗਫ਼ਰਰਬ ਹਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਆਪਯਣਆਤ ਜਰਆਤ
ਯਵਪਚ ਅਰਦਮ ਪਦਓਗਦ।
30 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਦਰਦ ਜਸਲਦ ਹਚਲਦ ਅਤਦ ਮਦਰਦ ਭਦਰ ਹਲਕਦ ਹਹ।
ਕਕਕਡ 12
1 ਉਸ ਵਦਲਦ ਯਯਸਸ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਖਦਤਦਤ ਯਵਪਚਤ ਦਰ ਲਜਯਘਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਭਕਪਖਦ ਹਤਕਦ ਯਸਪਟਦ ਤਤੜ ਤਤੜ ਚਪਬਣ ਲਪਗਦ ।
2 ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਵਦਖ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਵਦਖ, ਤਦਰਦ ਚਦਲਦ ਉਹ ਕਜਮ ਕਰਦਦ ਹਨ ਯਜਹੜਦ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਕਰਨਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ।
3 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਭਲਦ, ਤਕਸਦਤ ਇਹ ਨਹਰਤ ਪਯੜਤਹਆ ਭਈ ਦਦਊਦ ਨਦ ਕਰ ਕਰਤਦ ਜਦਤ ਉਹ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਸਦਥਰ ਭਕਪਖਦ
ਸਨ?
4 ਜਤ ਉਹ ਯਕਪਕਕਰ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਤਦ ਚੜਤਹਦਵਦ ਦਰਆਤ ਰਤਟਰਆਤ ਖਦਧਰਆਤ ਯਜਹੜਰਆਤ ਉਹ ਨਸਜ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਸਦਥਰਆਤ ਨਸਜ
ਖਦਣਰਆਤ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ਸਨ ਪਰ ਯਨਰਦ ਜਦਜਕਦਤ ਨਸਜ?
5 ਯਦ ਤਕਸਦਤ ਤਕਰਦਤ ਯਵਪਚ ਇਹ ਨਹਰਤ ਪਯੜਤਹਆ ਭਈ ਜਦਜਕ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਸਬਤ ਦਦ ਅਪਮਦਨ ਕਰ ਕਦ ਵਰ ਯਨਰਦਤਸਫ਼
ਹਨ?
6 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਐਥਦ ਹਹਕਲ ਨਦਲਤਤ ਵਰ ਇਪਕ ਵਪਡਦ ਹਹ।
7 ਪਰ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਇਹ ਦਦ ਅਰਥ ਜਦਣਦਦ ਯਕ ਮਹਤ ਬਲਰਦਦਨ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਦਯਦ ਨਸਜ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਦਤ ਤਦਤ ਯਨਰਦਤਸਫ਼ਰਆਤ ਨਸਜ ਦਤਸਫ਼ਰ ਨਦ
ਠਯਹਰਦਉਤਦਦ।
8 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਦਦ ਮਦਲਕ ਹਹ।
9 ਤਦਤ ਉਥਤ ਤਕਰ ਕਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਸਮਦਜ ਯਵਪਚ ਯਗਆ।
10 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਸਰ ਯਜਹ ਦਦ ਹਪਥ ਸਕਪਕਦ ਹਤਇਆ ਸਰ ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਜਕਮਦ ਦਤਸਫ਼ ਲਦਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਉਸ ਨਸਜ
ਪਕਪਯਛਆ, ਭਲਦ, ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਚਜਗਦ ਕਰਨਦ ਜਤਗ ਹਹ?
11 ਉਹ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ ਭਈ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਇਹਤ ਯਜਹਦ ਯਕਹੜਦ ਮਨਕਪਖ ਹਹ ਯਜਹ ਦਦ ਕਤਲ ਇਪਕ ਭਦਡ ਹਤਵਦ ਅਤਦ ਜਦ ਉਹ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ
ਟਤਏ ਯਵਪਚ ਯਡਪਗ ਪਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਕਦ ਨਦ ਕਪਢਦ?
12 ਸਤ ਮਨਕਪਖ ਭਦਡ ਨਦਲਤਤ ਯਕਜਨਦ ਹਰ ਉਤਮ ਹਹ! ਇਸ ਲਈ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਭਲਦ ਕਰਨਦ ਜਤਗ ਹਹ।
13 ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਆਪਣਦ ਹਪਥ ਲਜਮਦ ਕਰ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਲਜਮਦ ਕਰਤਦ ਤਦਤ ਉਹ ਦਸਏ ਵਰਗਦ ਫ਼ਦਰ ਚਜਗਦ ਹਤ
ਯਗਆ।
14 ਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਬਦਹਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਮਤਦ ਕਰਤਦ ਜਤ ਯਕਸ ਤਰਦਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਸ ਕਰਰਏ।
15 ਪਰ ਯਯਸਸ ਇਹ ਜਦਣ ਕਦ ਉਥਤਤ ਤਕਰ ਯਪਆ ਅਤਦ ਬਹਕਤ ਸਦਰਦ ਲਤਕ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਲਪਗ ਤਕਰਦ ਅਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ
ਕਰਤਦ।
16 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਤਗਰਦ ਕਰਤਰ ਜਤ ਮਹਨਸਜ ਉਜਦਗਰ ਨਦ ਕਰਨਦ।
17 ਤਦਤ ਜਤ ਉਹ ਵਦਕ ਯਜਹੜਦ ਯਸਦਯਦਹ ਨਬਰ ਨਦ ਆਯਖਆ ਸਰ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ:
18 ਵਦਖਤ ਮਦਰਦ ਸਦਵਕ ਯਜਹ ਨਸਜ ਮਹਤ ਚਕਯਣਆ ਹਹ, ਮਦਰਦ ਯਪਆਰਦ ਯਜਸ ਤਤਤ ਮਦਰਦ ਜਰ ਪਰਯਸਜਨ ਹਹ। ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਆਤਮਦ ਉਹ ਦਦ ਉਤਦ
ਰਪਖਦਤਗਦ, ਅਤਦ ਉਹ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਨਸਜ ਯਨਆਉਤ ਦਰ ਖਫ਼ਬਰ ਕਰਦਗਦ।
19 ਉਹ ਨਦ ਝਗੜਦ ਕਰਦਗਦ, ਨਦ ਉਚਰ ਬਤਲਦਗਦ, ਨਦ ਚਚਤਕਦਤ ਯਵਪਚ ਕਤਈ ਉਹ ਦਰ ਅਵਦਜਫ਼ ਸਕਣਦਗਦ।
20 ਉਹ ਯਲਤਦੜਦ ਹਤਏ ਕਦਨਦ ਨਸਜ ਨਦ ਤਤੜਦਗਦ, ਨਦ ਧਕਖਦਰ ਹਤਈ ਸਣ ਨਸਜ ਬਕਝਦਵਦਗਦ, ਜਦ ਤਰਕ ਯਨਆਉਤ ਦਰ ਫ਼ਤਹ ਨਦ ਕਰਦ ਦਦਵਦ,
21 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਮ ਉਤਦ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਆਸ ਰਪਖਣਗਰਆਤ।
22 ਤਦ ਲਤਕ ਇਪਕ ਅਜਨਤਹਦ ਅਤਦ ਗਕਜਗਦ ਯਜਹ ਨਸਜ ਭਸਤ ਯਚਜਬਯੜਆ ਹਤਇਆ ਸਰ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਏ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਅਯਜਹਦ ਚਜਗਦ
ਕਰਤਦ ਜਤ ਗਕਜਗਦ ਬਤਲਣ ਵਦਖਣ ਲਪਗਦ।
23 ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਲਤਕ ਅਚਰਜ ਹਤ ਕਦ ਬਤਲਦ, ਭਲਦ, ਇਹਤ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਹਰਤ ਹਹ?
24 ਪਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਸਕਣ ਕਦ ਯਕਹਦ ਜਤ ਇਹ ਭਸਤਦਤ ਦਦ ਸਰਦਦਰ ਬਆਲਜਫ਼ਬਸਲ ਦਰ ਸਹਦਇਤਦ ਯਬਨਦ ਭਸਤਦਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਕਪਢਦਦ।
25 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਸਤਚ ਯਵਚਦਰ ਜਦਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਭਈ ਯਜਸ ਯਕਸਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਫ਼ਕਪਟ ਪਹਤਦਰ ਹਹ ਸਤ ਯਵਰਦਨ ਹਤ
ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਯਜਸ ਯਕਸਦ ਨਗਰ ਅਥਵਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਫ਼ਕਪਟ ਪਹਤਦਰ ਹਹ ਉਹ ਕਦਇਮ ਨਦ ਰਹਦਗਦ।

26 ਅਤਦ ਜਦ ਸਫ਼ਤਦਨ ਹਰ ਸਫ਼ਤਦਨ ਨਸਜ ਕਪਢਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਉਹ ਦਦ ਆਪਣਦ ਆਪ ਯਵਪਚ ਹਰ ਫ਼ਕਪਟ ਪਹ ਗਈ ਹਹ। ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਦਦ ਰਦਜ ਯਕਪਕਕਰ ਕਦਇਮ
ਰਹਦ?
27 ਅਰ ਜਦ ਮਹਤ ਬਆਲਜਫ਼ਬਸਲ ਦਰ ਸਹਦਇਤਦ ਨਦਲ ਭਸਤਦਤ ਨਸਜ ਕਪਢਦਦ ਹਦਤ ਤਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਪਕਪਤਤਰ ਯਕਹ ਦਰ ਸਹਦਇਤਦ ਨਦਲ ਕਪਢਦਦ ਹਨ? ਇਸ
ਲਈ ਤਕਹਦਡਦ ਯਨਆਉਤ ਕਰਨ ਵਦਲਦ ਓਹਤ ਹਤਣਗਦ।
28 ਪਰ ਜਦ ਮਹਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਆਤਮਦ ਦਰ ਸਹਦਇਤਦ ਨਦਲ ਭਸਤਦਤ ਨਸਜ ਕਪਢਦਦ ਹਦਤ ਤਦਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਰਦਜ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਆ ਪਹਕਜਯਚਆ
ਹਹ।
29 ਅਥਵਦ ਕਤਈ ਯਕਸਦ ਜਤਰਦਵਰ ਦਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਵੜ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਮਦਲ ਯਕਪਕਕਰ ਲਕਪਟ ਸਪਕਦਦ ਹਹ ਜਦ ਪਯਹਲਦਤ ਉਸ ਜਤਰਦਵਰ ਨਸਜ ਬਜਨਤਹ ਨਦ
ਲਵਦ? ਤਦਤ ਉਹ ਦਦ ਘਰ ਲਕਟ
ਪ ਦਗਦ।
30 ਜਤ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਨਹਰਤ ਸਤ ਮਦਰਦ ਯਵਰਕਪਧ ਹਹ ਅਤਦ ਜਤ ਮਦਰਦ ਸਜਗ ਇਕਪਠਦ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ਸਤ ਯਖਜਡਦਉਤਦਦ ਹਹ।
31 ਇਸ ਲਈ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਹਰਦਕ ਪਦਪ ਅਤਦ ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਪਰ ਉਹ ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਯਜਹੜਦ ਆਤਮਦ
ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਹਤਵਦ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਨਹਰਤ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ।
32 ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਗਪਲ ਕਰਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਪਰ ਜਤ ਕਤਈ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਦ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਗਪਲ
ਕਰਦ ਇਹ ਉਸ ਨਸਜ ਨਦ ਇਸ ਜਕਗ ਯਵਪਚ ਨਦ ਆਉਣ ਵਦਲਦ ਜਕਗ ਯਵਪਚ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ।
33 ਯਬਰਛ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਬਣਦਓ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਫ਼ਲ ਨਸਜ ਵਰ ਚਜਗਦ ਯਦ ਯਬਰਛ ਨਸਜ ਮਦੜਦ ਬਣਦਓ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਫ਼ਲ ਨਸਜ ਵਰ ਮਦੜਦ, ਯਕਉਤ ਜਤ
ਯਬਰਛ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲਤਤ ਹਰ ਪਛਦਯਣਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
34 ਹਦ ਸਪਪਦਤ ਦਦ ਬਪਯਚਓ! ਤਕਸਰਤ ਬਕਰਦ ਹਤ ਕਦ ਚਜਗਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਯਕਪਕਕਰ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਤ? ਯਕਉਤਯਕ ਜਤ ਮਨ ਯਵਪਚ ਭਯਰਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਉਹਤ ਮਸਜਹ
ਉਤਦ ਆਉਤਦਦ ਹਹ।
35 ਭਲਦ ਮਨਕਪਖ ਭਲਦ ਖਫ਼ਜਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚਤ ਭਲਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਕਪਢਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਬਕਰਦ ਮਨਕਪਖ ਬਕਰਦ ਖਫ਼ਜਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚਤ ਬਕਰਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਕਪਢਦਦ ਹਹ।
36 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਮਨਕਪਖ ਹਰਦਕ ਅਕਦਰਥ ਗਪਲ ਜਤ ਬਤਲਣ ਯਨਆਉਤ ਦਦ ਯਦਨ ਉਹ ਦਦ ਯਹਸਦਬ ਦਦਣਗਦ।
37 ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਤਸਜ ਆਪਣਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਤਤਤ ਧਰਮਰ ਅਤਦ ਆਪਣਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਤਤਤ ਦਤਸਫ਼ਰ ਠਯਹਰਦਇਆ ਜਦਏਤਗਦ।
38 ਤਦ ਯਕਜਨਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਅਪਗਤ ਆਯਖਆ, ਗਕਰਸ ਜਰ ਅਸਰਤ ਤਹਥਤ ਕਤਈ ਯਨਸਫ਼ਦਨਰ ਵਦਖਣਰ ਚਦਹਕਦ
ਜ ਦ ਹਦਤ।
39 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਯਕ ਬਕਰਰ ਅਤਦ ਹਰਦਮਕਦਰ ਪਰੜਤਹਰ ਯਨਸਫ਼ਦਨਰ ਚਦਹਕਜਦਰ ਹਹ ਪਰ ਯਸਨਦਹ ਨਬਰ ਦਰ ਯਨਸਫ਼ਦਨਰ
ਯਬਨਦ ਕਤਈ ਹਤਰ ਯਨਸਫ਼ਦਨਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਨਦ ਯਦਪਤਰ ਜਦਵਦਗਰ।
40 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਯਸਨਦਹ ਯਤਜਨ ਯਦਨ ਅਤਦ ਯਤਜਨ ਰਦਤ ਮਪਛਰ ਦਦ ਯਢਪਡ ਯਵਪਚ ਸਰ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਯਤਜਨ ਯਦਨ ਅਤਦ
ਯਤਜਨ ਰਦਤ ਧਰਤਰ ਦਦ ਅਜਦਰ ਹਤਵਦਗਦ।
41 ਨਰਨਵਦਹ ਦਦ ਲਤਕ ਅਦਦਲਤ ਯਵਪਚ ਇਸ ਪਰੜਤਹਰ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਨਦਲ ਉਠ ਖੜਦ ਹਤਣਗਦ ਅਤਦ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਦਤਸਫ਼ਰ ਠਯਹਰਦਉਣਗਦ ਯਕਉਤ ਜਤ
ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਯਸਨਦਹ ਦਦ ਪਰਚਦਰ ਸਕਣ ਕਦ ਤਤਬਦ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਐਥਦ ਯਸਨਦਹ ਨਦਲਤਤ ਵਰ ਇਪਕ ਵਪਡਦ ਹਹ।
42 ਦਪਖਣ ਦਰ ਰਦਣਰ ਅਦਦਲਤ ਯਵਪਚ ਇਸ ਪਰੜਤਹਰ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਨਦਲ ਉਠਦਗਰ ਅਤਦ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਦਤਸਫ਼ਰ ਠਯਹਰਦਵਦਗਰ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਧਰਤਰ
ਦਰ ਹਪਦਤ ਸਕਲਦਮਦਨ ਦਦ ਯਗਆਨ ਸਕਣਨ ਆਈ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਐਥਦ ਸਕਲਦਮਦਨ ਨਦਲਤਤ ਵਰ ਇਪਕ ਵਪਡਦ ਹਹ।
43 ਪਰ ਜਦਤ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਆਤਮਦ ਮਨਕਪਖ ਤਤਤ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਸਕਪਯਕਆਤ ਥਦਵਦਤ ਯਵਪਚ ਅਰਦਮ ਭਦਲਦਦ ਯਫ਼ਰਦਦ ਹਹ ਪਰ ਨਹਰਤ ਲਪਭਦਦ।
44 ਤਦ ਉਹ ਆਖਦਦ ਹਹ ਭਈ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਘਰ ਯਜਪਥਤ ਯਨਪਕਯਲਆ ਸਦਤ ਮਕੜ ਜਦਵਦਤਗਦ ਅਤਦ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਵਦਹਲਦ ਅਤਦ ਝਦਯੜਆ
ਸਕਆਯਰਆ ਹਤਇਆ ਵਦਖਦਦ ਹਹ।
45 ਤਦ ਉਹ ਜਦ ਕਦ ਹਤਰ ਸਪਤ ਆਤਮਦ ਆਪਣਦ ਨਦਲਤਤ ਵਰ ਭਹੜਦ ਸਜਗ ਯਲਆਉਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਓਹ ਅਜਦਰ ਵੜ ਕਦ ਉਥਦ ਵਪਸਦਦ ਹਨ । ਤਦਤ ਉਸ
ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਯਪਛਲਦ ਹਦਲ ਪਯਹਲਦ ਨਦਲਤਤ ਬਕਰਦ ਹਕਜਦਦ ਹਹ। ਇਸ ਬਕਰਰ ਪਰੜਤਹਰ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਵਰ ਠਰਕ ਇਹਤ ਯਜਹਦ ਹਦਲ ਹਤਵਦਗਦ।
46 ਉਹ ਅਜਦ ਲਤਕਦਤ ਨਦਲ ਗਪਲਦਤ ਯਪਆ ਕਰਦਦ ਸਰ ਯਕ ਵਦਖਤ ਉਹ ਦਰ ਮਦਤਦ ਅਤਦ ਭਰਦ ਬਦਹਰ ਖੜਦ ਉਸ ਨਦਲ ਗਪਲ ਕਰਨਰ ਚਦਹਕਦ
ਜ ਦ
ਸਨ।
47 ਤਦ ਯਕਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਵਦਖ ਤਦਰਰ ਮਦਤਦ ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਭਰਦ ਬਦਹਰ ਖੜਦ ਤਦਰਦ ਨਦਲ ਗਪਲ ਕਰਨਰ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਨ।
48 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਆਖਣ ਵਦਲਦ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਕਚਣ ਹਹ ਮਦਰਰ ਮਦਤਦ ਅਤਦ ਕਚਣ ਮਦਰਦ ਭਰਦ?
49 ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਵਪਲ ਆਪਣਦ ਹਪਥ ਪਸਦਰ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਵਦਖਤ ਮਦਰਰ ਮਦਤਦ ਅਤਦ ਮਦਰਦ ਭਰਦ।
50 ਯਕਉਤਯਕ ਜਤ ਕਤਈ ਮਦਰਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਦਰ ਮਰਜਰ ਉਤਦ ਚਪਲਦਦ ਹਹ ਸਤਈ ਮਦਰਦ ਭਰਦ ਅਤਦ ਭਹਣ ਅਤਦ ਮਦਤਦ ਹਹ ।
ਕਕਕਡ 13
1 ਉਸਦ ਯਦਨ ਯਯਸਸ ਘਰਤਤ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਝਰਲ ਦਦ ਨਦੜਦ ਜਦ ਬਹਠਦ।
2 ਅਤਦ ਐਡਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਲਪਗ ਗਈ ਜਤ ਉਹ ਬਦੜਰ ਤਦ ਚੜਤਹ ਬਹਠਦ ਅਤਦ ਸਦਰਰ ਭਰੜ ਕਜਢਦ ਉਤਦ ਖੜਰ ਰਹਰ।
3 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਬਹਕਤ ਸਦਰਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਕਹਰਆਤ ਯਕ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਬਰਜਣ ਵਦਲਦ ਬਰਜਣ ਨਸਜ ਯਨਪਕਯਲਆ।
4 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਬਰਜਯਦਆਤ ਕਕਝ ਪਹਦ ਵਪਲ ਯਕਰ ਯਪਆ ਅਤਦ ਪਜਛਰ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਚਕਗ ਗਏ।
5 ਅਤਦ ਕਕਝ ਪਥਰਦਲਰ ਜਫ਼ਮਰਨ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਯਜਪਥਦ ਉਹ ਨਸਜ ਬਹਕਤਰ ਯਮਪਟਰ ਨਦ ਯਮਲਰ ਅਰ ਡਸਜਘਰ ਯਮਪਟਰ ਨਦ ਯਮਲਨ ਕਰਕਦ ਉਹ ਛਦਤਰ
ਉਗ ਯਪਆ।

6 ਪਰ ਜਦਤ ਸਸਰਜ ਚਯੜਤਹਆ ਤਦਤ ਕਕਮਲਦ ਯਗਆ ਅਤਦ ਜੜਤਹ ਨਦ ਫ਼ੜਨ ਦਦ ਕਦਰਨ ਸਕਕ
ਪ ਯਗਆ।
7 ਅਤਦ ਕਕਝ ਕਜਯਡਆਯਲਆਤ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਅਤਦ ਕਜਯਡਆਯਲਆਤ ਨਦ ਵਧ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਦਬਦ ਯਲਆ।
8 ਅਤਦ ਕਕਝ ਚਜਗਰ ਜਫ਼ਮਰਨ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਅਤਦ ਫ਼ਯਲਆ ਕਕਝ ਸਚ ਗਕਣਦ ਕਕਝ ਸਪਠ ਗਕਣਦ ਅਤਦ ਕਕਝ ਤਰਹ ਗਕਣਦ।
9 ਯਜਹ ਦਦ ਕਜਨ ਹਤਣ ਸਤ ਸਕਣਦ।
10 ਤਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਨਦੜਦ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਯਕਉਤ ਗਪਲਦਤ ਕਰਦਦ ਹਹਤ ?
11 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਯਕ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਦਦ ਭਦਤਦਤ ਦਰ ਸਮਝ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਦਪਤਰ ਗਈ ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਯਦਪਤਰ ਗਈ ਹਹ।
12 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹਦਦ ਕਤਲ ਹਹ ਉਹ ਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਵਦਧਦ ਹਤਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹਦਦ ਕਤਲ ਨਹਰਤ ਹਹ ਉਸ ਤਤਤ ਜਤ ਕਕਝ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ
ਹਹ ਸਤ ਵਰ ਲਹ ਯਲਆ ਜਦਵਦਗਦ।
13 ਮਹਤ ਇਸ ਲਈ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਗਪਲਦਤ ਕਰਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਓਹ ਵਦਖਦਦ ਹਤਏ ਨਹਰਤ ਵਦਖਦਦ ਅਤਦ ਸਕਣਦਦ ਹਤਏ ਨਹਰਤ ਸਕਣਦਦ
ਅਤਦ ਨਹਰਤ ਸਮਝਦਦ।
14 ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਯਸਦਯਦਹ ਦਦ ਇਹ ਅਗਜਮ ਵਦਕ ਪਸਰਦ ਹਤਇਆ ਯਕ ਤਕਸਰਤ ਕਜਨਦਤ ਨਦਲ ਸਕਣਤਗਦ ਪਰ ਮਸਲਤ ਨਦ ਸਮਝਗਤ, ਅਤਦ ਵਦਖਦਦ
ਹਤਏ ਵਦਖਤਗਦ ਪਰ ਮਸਲਤ ਬਕਝਤਗਦ ਨਦ,
15 ਯਕਉਤ ਜਤ ਇਸ ਪਰਜਦ ਦਦ ਮਨ ਮਤਟਦ ਹਤ ਯਗਆ ਹਹ, ਅਤਦ ਓਹ ਕਜਨਦਤ ਨਦਲ ਉਚਦ ਸਕਣਦਦ ਹਨ, ਏਹਨਦਤ ਨਦ ਆਪਣਰਆਤ ਅਪਖਦਤ ਮਰਟ
ਲਈਆਤ ਹਨ, ਮਤਦ ਓਹ ਅਪਖਦਤ ਨਦਲ ਵਦਖਣ ਅਤਦ ਕਜਨਦਤ ਨਦਲ ਸਕਣਨ, ਅਤਦ ਮਨ ਨਦਲ ਸਮਝਣ ਅਤਦ ਮਕੜ ਆਉਣ, ਅਤਦ ਮਹਤ ਏਹਨਦਤ ਨਸਜ
ਚਜਗਦ ਕਰਦਤ।
16 ਪਰ ਧਜਨ ਤਕਹਦਡਰਆਤ ਅਪਖਰਆਤ ਜਤ ਓਹ ਵਦਖਦਰਆਤ ਹਨ ਅਤਦ ਤਕਹਦਡਦ ਕਜਨ ਜਤ ਓਹ ਸਕਣਦਦ ਹਨ।
17 ਯਕਉਤਯਕ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਬਥਦਰਦ ਨਬਰ ਅਤਦ ਧਰਮਰ ਲਤਚਦਦ ਸਨ ਭਈ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਵਦਖਦਦ ਹਤ ਸਤ ਵਦਖਣ ਪਰ ਨਦ
ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਸਕਣਦਦ ਹਤ ਸਤ ਸਕਣਨ ਪਰ ਨਦ ਸਕਯਣਆ।
18 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਬਰਜਣ ਵਦਲਦ ਦਦ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਸਕਣਤ।
19 ਹਰ ਕਤਈ ਜਤ ਰਦਜ ਦਦ ਬਚਨ ਸਕਣਦਦ ਹਹ ਪਰ ਨਹਰਤ ਸਮਝਦਦ ਸਤ ਉਹ ਦਦ ਮਨ ਯਵਪਚ ਜਤ ਕਕਝ ਬਰਯਜਆ ਹਤਇਆ ਹਹ ਦਕਸਫ਼ਟ ਆਣ ਕਦ
ਉਹ ਨਸਜ ਖਤਹ ਲਹਤਦਦ ਹਹ। ਇਹ ਉਹ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਪਹਦ ਵਪਲ ਬਰਯਜਆ ਯਗਆ ਸਰ।
20 ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਪਥਰਦਲਰ ਜਫ਼ਮਰਨ ਯਵਪਚ ਬਰਯਜਆ ਯਗਆ ਸਤ ਉਹ ਹਹ ਜਤ ਬਚਨ ਸਕਣ ਕਦ ਝਪਟ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਨਦਲ ਉਹ ਨਸਜ ਮਜਨ ਲਹਤਦਦ ਹਹ ।
21 ਪਰ ਆਪਣਦ ਯਵਪਚ ਜੜਤਹ ਨਹਰਤ ਰਪਖਦਦ ਹਹ। ਤਦਤ ਵਰ ਥਤੜਦ ਯਚਰ ਰਯਹਜਦਦ ਹਹ ਪਰ ਜਦਤ ਬਚਨ ਦਦ ਕਦਰਨ ਦਕਖ ਯਦ ਜਫ਼ਕਲਮ ਹਕਜਦਦ ਤਦਤ ਉਹ
ਝਪਟ ਠਤਕਰ ਖਦਤਦਦ ਹਹ।
22 ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਕਜਯਡਆਯਲਆਤ ਯਵਪਚ ਬਰਯਜਆ ਯਗਆ ਸਤ ਉਹ ਹਹ ਜਤ ਬਚਨ ਨਸਜ ਸਕਣਦਦ ਹਹ ਪਰ ਇਸ ਜਕਗ ਦਰ ਯਚਜਤਦ ਅਤਦ ਧਨ ਦਦ
ਧਤਖਦ ਬਚਨ ਨਸਜ ਦਬਦ ਲਹਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਉਹ ਅਫ਼ਪਲ ਰਯਹ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
23 ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਚਜਗਰ ਜਫ਼ਮਰਨ ਯਵਪਚ ਬਰਯਜਆ ਯਗਆ ਸਤ ਉਹ ਹਹ ਜਤ ਬਚਨ ਨਸਜ ਸਕਣਦਦ ਅਤਦ ਸਮਝਦਦ ਹਹ। ਉਹ ਜਰਸਰ ਫ਼ਲ ਯਦਜਦਦ ਅਤਦ
ਕਤਈ ਸਚ ਗਕਣਦ ਕਤਈ ਸਪਠ ਗਕਣਦ ਕਤਈ ਤਰਹ ਗਕਣਦ ਫ਼ਲਦਦ ਹਹ।
24 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਪਕ ਹਤਰ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਯਕਹਦ ਭਈ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹ ਨਦ ਆਪਣਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਚਜਗਦ ਬਰ
ਬਰਯਜਆ।
25 ਪਰ ਜਦ ਲਤਕ ਸਚਤ ਰਹਦ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਵਹਰਰ ਆਇਆ ਅਰ ਉਹ ਦਰ ਕਣਕ ਯਵਪਚ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਬਰਜ ਯਗਆ।
26 ਅਰ ਜਦ ਅਜਗਸਰਰ ਯਨਪਕਲਰ ਅਤਦ ਯਸਪਟਦ ਲਪਗਦ ਤਦ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਵਰ ਯਦਸ ਪਈ।
27 ਤਦਤ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਦਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਭਲਦ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ, ਤਕਸਦਤ ਆਪਣਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਚਜਗਦ ਬਰ ਨਹਰਤ
ਸਰ ਬਰਯਜਆ? ਫ਼ਦਰ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਯਕਪਥਤ ਆਈ?
28 ਉਹ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਯਕਸਦ ਵਹਰਰ ਦਦ ਕਜਮ ਹਹ। ਤਦਤ ਚਦਕਰਦਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਜਦ ਮਰਜਰ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਅਸਰਤ ਜਦ ਕਦ ਉਹ
ਨਸਜ ਇਕਪਠਦ ਕਰਰਏ?
29 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਨਦ, ਮਤਦ ਤਕਸਰਤ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਨਸਜ ਇਕਪਠਦ ਕਰਯਦਆਤ ਕਣਕ ਨਸਜ ਵਰ ਨਦਲ ਹਰ ਪਕਟ
ਪ ਲਓ।
30 ਵਦਢਰ ਤਤੜਰ ਦਤਹਦਤ ਨਸਜ ਰਲਦ ਯਮਲਦ ਵਧਣ ਯਦਓ ਅਰ ਮਹਤ ਵਦਢਰ ਦਦ ਵਦਲਦ ਵਪਢਣ ਵਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਖਦਤਗਦ ਜਤ ਪਯਹਲਦਤ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਨਸਜ
ਇਕਪਠਦ ਕਰਤ ਅਤਦ ਫ਼ਸਕਣ ਲਈ ਉਹ ਦਰਆਤ ਪਸਲਰਆਤ ਬਜਨਤ· ਪਰ ਕਣਕ ਨਸਜ ਮਦਰਦ ਕਤਠਦ ਯਵਪਚ ਜਮਦ ਕਰਤ।
31 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਪਕ ਹਤਰ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਦਦ ਕਦ ਯਕਹਦ ਭਈ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਰਦਈ ਦਦ ਇਪਕ ਦਦਣਦ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹ ਨਸਜ ਯਕਸਦ ਮਨਕਪਖ ਨਦ
ਲਹ ਕਦ ਆਪਣਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਬਰਯਜਆ।
32 ਉਹ ਤਦਤ ਸਭ ਬਰਆਤ ਨਦਲਤਤ ਛਤਟਦ ਹਹ ਪਰ ਜਦ ਉਗਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਸਬਜਫ਼ਰਆਤ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਹਕਜਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਰਕਪਖ ਯਜਹਦ ਹਤ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਯਕ
ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਪਜਛਰ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਰਆਤ ਟਯਹਣਰਆਤ ਉਤਦ ਵਸਦਰਦ ਕਰਦਦ ਹਨ।
33 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਪਕ ਹਤਰ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਯਦਪਤਦ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਖਫ਼ਮਰਰ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਤਰਵਰਤ ਨਦ ਲਹ ਕਦ ਯਤਜਨ ਸਦਰ
ਆਟਦ ਯਵਪਚ ਯਮਲਦਇਆ ਐਥਤਤ ਤਤੜਰ ਜਤ ਸਦਰਦ ਖਫ਼ਮਰਰਦ ਹਤ ਯਗਆ।
34 ਏਹ ਸਦਰਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਸਕਣਦਈਆਤ ਅਤਦ ਯਬਨਦ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਨਹਰਤ ਸਰ
ਬਤਲਦਦ।

35 ਤਦਤ ਯਜਹੜਦ ਬਚਨ ਨਬਰ ਨਦ ਆਯਖਆ ਸਰ ਉਹ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ ਯਕ ਮਹਤ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਆਪਣਦ ਮਸਜਹ ਖਤਲਤਹਦਤਗਦ, ਮਹਤ ਉਨਤਹਦਤ ਗਪਲਦਤ ਨਸਜ
ਉਚਦਰਦਤਗਦ ਯਜਹੜਰਆਤ ਸਜਸਦਰ ਦਦ ਮਕਪਢਤ ਗਕਪਤ ਰਹਰਆਤ ਹਨ।
36 ਤਦ ਉਹ ਭਰੜ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਘਰ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਸ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ ਜਤ ਖਦਤ ਦਰ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਦਦ
ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਖਤਲਤਹ ਕਦ ਸਦਨਸਜ ਦਪਸ।
37 ਤਦਤ ਉਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਯਜਹੜਦ ਚਜਗਦ ਬਰ ਬਰਜਦਦ ਹਹ ਉਹ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹ।
38 ਖਦਤ ਜਗਤ ਹਹ ਅਤਦ ਚਜਗਦ ਬਰ ਰਦਜ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਅਤਦ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਦਕਸਟ
ਫ਼ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਨ।
39 ਅਤਦ ਯਜਸ ਵਹਰਰ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਬਰਯਜਆ ਉਹ ਸਫ਼ਤਦਨ ਹਹ। ਵਦਢਰ ਦਦ ਵਦਲਦ ਜਕਗ ਦਦ ਅਜਤ ਹਹ ਅਰ ਵਪਢਣ ਵਦਲਦ ਦਸਤ ਹਨ।
40 ਸਤ ਯਜਸ ਪਰਕਦਰ ਜਜਗਲਰ ਬਸਟਰ ਇਕਪਠਰ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਫ਼ਸਕਰ ਜਦਤਦਰ ਹਹ ਉਸਦ ਪਰਕਦਰ ਇਸ ਜਕਗ ਦਦ ਅਜਤ ਦਦ ਸਮਦ ਹਤਵਦਗਦ।
41 ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆਪਯਣਆਤ ਦਸਤਦਤ ਨਸਜ ਘਪਲਦਗਦ ਅਤਦ ਓਹ ਉਸ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚਤ ਸਦਰਰਆਤ ਠਤਕਰ ਖਕਆਉਣ ਵਦਲਰਆਤ ਚਰਜਫ਼ਦਤ ਨਸਜ ਅਤਦ
ਕਕਕਰਮਰਆਤ ਨਸਜ ਇਕਪਯਠਆਤ ਕਰਨਗਦ।
42 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਖਦਦ ਭਪਠਦ ਯਵਪਚ ਸਕਟ
ਪ ਦਦਣਗਦ। ਉਥਦ ਰਤਣਦ ਅਰ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
43 ਤਦ ਧਰਮਰ ਲਤਕ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਸਸਰਜ ਵਦਤਙਕ ਚਮਕਣਗਦ। ਯਜਹ ਦਦ ਕਜਨ ਹਤਣ ਸਤ ਸਕਣਦ।
44 ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਉਸ ਧਨ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਲਕਯਕਆ ਹਤਇਆ ਸਰ ਯਜਸ ਨਸਜ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਨਦ ਲਪਭ ਕਦ ਲਕਕਦ ਰਪਯਖਆ ਅਤਦ
ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਦਦ ਮਦਰਦ ਉਹ ਨਦ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਸਭ ਕਕਝ ਵਦਚ ਯਦਪਤਦ ਅਤਦ ਉਸ ਖਦਤ ਨਸਜ ਮਕਪਲ ਲਹ ਯਲਆ।
45 ਫ਼ਦਰ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਪਕ ਬਕਪਦਰਰ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਚਜਗਦ ਮਤਤਰਆਤ ਨਸਜ ਲਪਭਦਦ ਯਫ਼ਰਦਦ ਸਰ।
46 ਜਦ ਉਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਮਤਤਰ ਭਦਰਦ ਮਕਪਲ ਦਦ ਯਮਯਲਆ ਤਦਤ ਯਗਆ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਸਭ ਕਕਝ ਵਦਚ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਕਪਲ ਯਲਆ।
47 ਫ਼ਦਰ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਪਕ ਜਦਲ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਯਗਆ ਅਤਦ ਹਰ ਭਦਤਤ ਦਦ ਮਪਛ ਕਪਛ ਸਮਦਟ ਯਲਆਇਆ।
48 ਸਤ ਜਦਤ ਉਹ ਭਰ ਯਗਆ ਤਦਤ ਲਤਕ ਕਜਢਦ ਉਤਦ ਯਖਪਚ ਕਦ ਲਹ ਆਏ ਅਤਦ ਬਹਠ ਕਦ ਖਰਰਆਤ ਨਸਜ ਭਦਤਯਡਆਤ ਯਵਪਚ ਜਮਦ ਕਰਤਦ ਅਤਦ
ਯਨਕਜਮਰਆਤ ਨਸਜ ਪਰਦ ਸਕਟ
ਪ ਯਦਪਤਦ।
49 ਸਤ ਜਕਗ ਦਦ ਅਜਤ ਦਦ ਸਮਦ ਅਯਜਹਦ ਹਰ ਹਤਵਦਗਦ। ਦਸਤ ਯਨਪਕਲ ਆਉਣਗਦ ਅਤਦ ਧਰਮਰਆਤ ਯਵਪਚਤ ਦਕਸਫ਼ਟਦਤ ਨਸਜ ਅਪਡ ਕਰਨਗਦ।
50 ਅਰ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਖਦਦ ਭਪਠਦ ਯਵਪਚ ਸਕਪਟ ਦਦਣਗਦ। ਉਥਦ ਰਤਣਦ ਅਰ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
51 ਕਰ ਤਕਸਦਤ ਇਹ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਸਮਯਝਆ? ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਦਤ ਜਰ।
52 ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਦਕ ਗਤਰਜਥਰ ਯਜਹਨਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਦਰ ਯਸਪਯਖਆ ਪਦਈ ਹਹ ਉਸ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ
ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਦ ਖਫ਼ਜਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚਤ ਨਵਰਆਤ ਅਤਦ ਪਕਰਦਣਰਆਤ ਚਰਜਫ਼ਦਤ ਕਪਢਦਦ ਹਹ।
53 ਅਤਦ ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਏਹ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਪਸਰਦ ਕਰਤਦ ਤਦਤ ਉਥਤਤ ਤਕਰ ਯਪਆ।
54 ਅਰ ਆਪਣਦ ਦਦਸ ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਸਮਦਜ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਅਯਜਹਦ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਸਰ ਜਤ ਓਹ ਦਜਗ ਹਤ ਕਦ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ
ਭਈ ਇਸ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਇਹ ਯਗਆਨ ਅਰ ਏਹ ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਯਕਪਥਤ ਯਮਲਰਆਤ?
55 ਭਲਦ, ਇਹ ਤਰਖਦਣ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਹਰਤ ਅਤਦ ਇਹ ਦਰ ਮਦਤ ਮਯਰਯਮ ਨਹਰਤ ਕਹਦਉਤਦਰ ਅਤਦ ਇਹ ਦਦ ਭਦਈ ਯਦਕਸਬ ਅਰ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਅਰ
ਸਫ਼ਮਊਨ ਅਰ ਯਹਸਦਦ ਨਹਰਤ ਹਨ?
56 ਅਤਦ ਉਹ ਦਰਆਤ ਸਪਭਦ ਭਹਣਦਤ ਸਦਡਦ ਕਤਲ ਨਹਰਤ ਹਨ? ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਨਸਜ ਇਹ ਸਭ ਕਕਝ ਯਕਪਥਤ ਯਮਯਲਆ ?
57 ਐਉਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਤਤਤ ਠਤਕਰ ਖਦਧਰ। ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਨਬਰ ਦਦ ਆਪਣਦ ਦਦਸ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਤਤਤ ਯਬਨਦ ਹਤਰ
ਯਕਤਦ ਯਨਆਦਰ ਨਹਰਤ ਹਕਦ
ਜ ਦ।
58 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਬਦਪਰਤਰਤਰ ਦਦ ਕਦਰਨ ਉਥਦ ਬਹਕਤ ਕਰਦਮਦਤਦਤ ਨਦ ਕਰਤਰਆਤ।
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1 ਉਸ ਸਮਦ ਰਦਜਦ ਹਦਰਦ
ਤ ਦਸ ਨਦ ਯਯਸਸ ਦਰ ਖਫ਼ਬਰ ਸਕਣਰ।
2 ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਨਚਕਰਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਹਹ। ਉਹ ਮਕਰਯਦਆਤ ਯਵਪਚਤ ਜਰ ਉਯਠਆ ਹਹ ਅਤਦ ਇਸਦ ਲਈ
ਉਹ ਦਦ ਯਵਪਚ ਏਹ ਸਫ਼ਕਤਰਆਤ ਕਜਮ ਕਰ ਰਹਰਆਤ ਹਨ!
3 ਹਦਰਤਦਦਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਭਦਈ ਯਫ਼ਫ਼ਯਲਪਪਕਸ ਦਰ ਤਰਵਰਤ ਹਦਰਤਯਦਯਦਸ ਦਦ ਕਦਰਨ ਯਸਹਜਨਦ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਕਦ ਬਪਧਦ ਅਤਦ ਕਹਦ ਯਵਪਚ ਪਦ ਯਦਪਤਦ ਸਰ।
4 ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਯਸਹਜਨਦ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਸਰ ਭਈ ਉਹ ਦਦ ਰਪਖਣਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ।
5 ਪਰ ਜਦਤ ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਟ
ਪ ਣਦ ਚਦਯਹਆ ਤਦਤ ਲਤਕਦਤ ਤਤਤ ਡਯਰਆ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਨਬਰ ਮਜਨਦਦ ਸਨ।
6 ਪਰ ਜਦਤ ਹਦਰਤਦਦਸ ਦਦ ਜਨਮ ਯਦਨ ਆਇਆ ਤਦ ਹਦਰਯਤ ਦਯਦਸ ਦਰ ਧਰ ਨਦ ਯਵਚਦਲਦ ਨਪਚ ਕਦ ਹਦਰਤਦਦਸ ਨਸਜ ਯਰਝਦਇਆ।
7 ਸਤ ਉਹ ਨਦ ਸਚਤਹ ਖਦ ਕਦ ਇਕਰਦਰ ਕਰਤਦ ਭਈ ਜਤ ਕਕਝ ਤਸਜ ਮਜਗਦਤ ਸਤਈ ਤਹਨਸਜ ਯਦਆਤਗਦ।
8 ਤਦਤ ਉਹ ਆਪਣਰ ਮਦਤ ਦਰ ਚਕਪਕ ਨਦਲ ਬਤਲਰ, ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਦਦ ਯਸਰ ਐਥਦ ਥਦਲ ਯਵਪਚ ਮਹਨਸਜ ਯਦਓ।
9 ਤਦਤ ਰਦਜਦ ਉਦਦਸ ਹਤਇਆ ਪਰ ਆਪਣਰ ਸਚਤਹ ਦਦ ਕਦਰਨ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਲਤਕਦਤ ਕਰਕਦ ਯਜਹੜਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਬਹਠਦ ਸਨ ਉਸ ਨਦ ਦਦ ਦਦਣ ਦਦ
ਹਕਕਮ ਕਰਤਦ।
10 ਅਤਦ ਮਨਕਪਖ ਭਦਜ ਕਦ ਕਹਦਖਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚ ਯਸਹਜਨਦ ਦਦ ਯਸਰ ਵਢਵਦ ਸਕਪਯਟਆ।
11 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਯਸਰ ਥਦਲ ਯਵਪਚ ਯਲਆਤਦਦ ਅਰ ਕਕੜਰ ਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਯਗਆ ਅਤਦ ਉਹ ਆਪਣਰ ਮਦਤ ਦਦ ਕਤਲ ਲਹ ਗਈ।

12 ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਓਥਦ ਜਦ ਕਦ ਲਤਥ ਚਕਪਕਰ ਅਰ ਉਸ ਨਸਜ ਦਪਯਬਆ ਅਤਦ ਆਣ ਕਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਖਫ਼ਬਰ ਯਦਪਤਰ।
13 ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਇਹ ਸਕਯਣਆ ਤਦਤ ਉਥਤਤ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਕਦ ਇਪਕ ਉਜਦੜ ਥਦਤ ਯਵਪਚ ਅਲਪਗ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਰ ਲਤਕ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ
ਨਗਰਦਤ ਤਤਤ ਉਸ ਦਦ ਯਪਪਛਦ ਪਹਦਲ ਤਕਰ ਪਏ।
14 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਵਪਡਰ ਭਰੜ ਵਦਖਰ ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਤਰਸ ਖਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ।
15 ਅਤਦ ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਤਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਸ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਇਹ ਥਦਤ ਉਜਦੜ ਹਹ ਅਤਦ ਵਦਲਦ ਹਕਣ ਬਰਤ ਯਗਆ ਹਹ। ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ
ਯਵਯਦਆ ਕਰ ਤਦਤ ਯਪਜਡਦਤ ਯਵਪਚ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਲਈ ਖਦਣਦ ਦਦਣਦ ਮਕਪਲ ਲਹਣ।
16 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਜਦਣ ਦਰ ਲਤੜ ਨਹਰਤ। ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਖਦਣ ਨਸਜ ਯਦਉ।
17 ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਐਥਦ ਸਦਡਦ ਕਤਲ ਯਨਰਰਆਤ ਪਜਜ ਰਤਟਰਆਤ ਅਤਦ ਦਤ ਮਪਛਰਆਤ ਹਨ।
18 ਤਦਤ ਉਹ ਬਤਯਲਆ, ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਐਥਦ ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਯਲਆਓ।
19 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਘਦਹ ਉਤਦ ਬਹਠਣ ਦਦ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ। ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਪਜਜਦਤ ਰਤਟਰਆਤ ਅਤਦ ਦਤਹਦਤ ਮਪਛਰਆਤ ਨਸਜ ਲਹ ਯਲਆ ਅਰ
ਅਕਦਸਫ਼ ਵਪਲ ਵਦਖ ਕਦ ਬਰਕਤ ਯਦਪਤਰ ਅਤਦ ਰਤਟਰਆਤ ਤਤੜ ਕਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਦਪਤਰਆਤ ਅਰ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਯਦਪਤਰਆਤ।
20 ਅਤਦ ਓਹ ਸਪਭਦ ਖਦ ਕਦ ਰਪਜ ਗਏ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਬਯਚਆਤ ਹਤਇਆਤ ਟਕਕਯੜਆਤ ਨਦਲ ਬਦਰਦਤ ਟਤਕਰਰਆਤ ਭਰਰਆਤ ਹਤਈਆਤ ਚਕਕ
ਪ ਲਈਆਤ ।
21 ਅਰ ਖਦਣ ਵਦਲਦ ਜਨਦਨਰਆਤ ਅਤਦ ਬਦਲਕਦਤ ਯਬਨਦਤ ਪਜਜਕਕ ਹਜਫ਼ਦਰ ਮਰਦ ਸਨ।
22 ਉਹ ਨਦ ਉਸਦ ਵਦਲਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਤਗਰਦ ਕਰਤਰ ਭਈ ਜਦ ਤਰਕਰ ਮਹਤ ਭਰੜ ਨਸਜ ਯਵਯਦਆ ਨਦ ਕਰਦਤ ਤਕਸਰਤ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਕਦ ਮਹਥਤ
ਪਯਹਲਦਤ ਪਦਰ ਲਜਘ ਜਦਓ।
23 ਅਤਦ ਉਹ ਭਰੜ ਨਸਜ ਯਵਯਦਆ ਕਰਕਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਨਰਦਲਦ ਯਵਪਚ ਪਹਦੜ ਤਦ ਚੜਤਹ ਯਗਆ ਅਰ ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਤਦਤ ਉਹ
ਉਥਦ ਇਕਪਲਦ ਹਰ ਸਰ।
24 ਪਰ ਬਦੜਰ ਉਸ ਵਦਲਦ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਲਯਹਰਦਤ ਦਰ ਮਦਰਰ ਡਤਲਦਰ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਪਚਣ ਸਦਹਮਣਰ ਸਰ।
25 ਅਤਦ ਰਦਤ ਦਦ ਚਚਥਦ ਪਯਹਰ ਉਹ ਝਰਲ ਦਦ ਉਤਤਤ ਦਰ ਉਨਤਹਦਤ ਵਪਲ ਤਕਰਦਦ ਹਤਇਆ ਆਇਆ।
26 ਅਤਦ ਜਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਝਰਲ ਉਤਦ ਤਕਰਯਦਆਤ ਵਦਯਖਆ ਤਦਤ ਡਹਤਬਰ ਕਦ ਆਖਣ ਲਪਗਦ, ਇਹ ਭਸਤਨਦ ਹਹ! ਅਤਦ ਡਰ ਕਦ ਡਯਡਆ
ਉਠਦ।
27 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਝਪਟ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਚਸਲਦ ਰਪਖਤ! ਮਹਤ ਹਦਤ, ਨਦ ਡਰਤ।
28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ, ਜਦ ਤਸਜ ਹਹਤ ਤਦਤ ਮਹਨਸਜ ਪਦਣਰ ਦਦ ਉਤਤਤ ਦਰ ਆਪਣਦ ਕਤਲ ਆਉਣ ਦਰ ਆਯਗਆ ਯਦਹ।
29 ਉਹ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਆ, ਅਤਦ ਪਤਰਸ ਬਦੜਰਓਤ ਉਤਰ ਕਦ ਯਯਸਸ ਦਦ ਕਤਲ ਜਦਣ ਨਸਜ ਪਦਣਰ ਉਤਦ ਤਕਰਨ ਲਪਗਦ।
30 ਪਰ ਪਚਣ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਡਯਰਆ ਅਰ ਡਕਪਬਣ ਲਪਗਦ ਤਦਤ ਚਰਕ ਮਦਰ ਕਦ ਬਤਯਲਆ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ, ਮਹਨਸਜ ਬਚਦ ਲਹ!
31 ਅਤਦ ਝਪਟ ਯਯਸਸ ਨਦ ਹਪਥ ਲਜਮਦ ਕਰਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਯਲਆ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਥਤੜਰ ਪਰਤਰਤ ਵਦਯਲਆ, ਤਹਤ ਯਕਉਤ ਭਰਮ
ਕਰਤਦ?
32 ਅਰ ਜਦਤ ਓਹ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਗਏ ਤਦਤ ਪਚਣ ਥਜਮਹਤ ਗਈ।
33 ਫ਼ਦਰ ਯਜਹੜਦ ਲਤਕ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਸਨ ਓਹਨਦਤ ਨਦ ਉਸ ਦਦ ਅਪਗਦ ਇਹ ਆਖ ਕਦ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ, ਯਕ ਤਸਜ ਸਪਚ ਮਕਪਚ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ।
34 ਓਹ ਪਦਰ ਲਜਘ ਕਦ ਗਜਨਦਸਰਤ ਦਰ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਉਤਰਦ।
35 ਅਰ ਜਦਤ ਉਥਦ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਛਦਯਣਆ ਤਦਤ ਸਦਰਦ ਇਲਦਕਦ ਯਵਪਚ ਖਫ਼ਬਰ ਭਦਜ ਕਦ ਸਦਯਰਆਤ ਰਤਗਰਆਤ ਨਸਜ ਉਸ ਕਤਲ ਯਲਆਤਦਦ।
36 ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਯਮਜਨਤ ਕਰਤਰ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਨਰਦ ਆਪਣਦ ਲਰੜਦ ਦਦ ਪਪਲਦ ਛਤਹਣ ਯਦਹ ਅਰ ਯਜਜਯਨਆਤ ਨਦ ਛਤਯਹਆ ਓਹ ਚਜਗਦ ਹਤ
ਗਏ।
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1 ਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਰ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਨਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਤਤਤ ਯਯਸਸ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ,
2 ਤਦਰਦ ਚਦਲਦ ਵਪਯਡਆਤ ਦਰ ਰਰਤ ਨਸਜ ਯਕਉਤ ਉਲਜਘਣ ਕਰਦਦ ਹਨ ਯਕ ਰਤਟਰ ਖਦਣ ਦਦ ਵਦਲਦ ਹਪਥ ਨਹਰਤ ਧਤਤਦਦ?
3 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਯਕਉਤ ਆਪਣਰ ਰਰਤ ਨਦਲ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਹਕਕਮ ਨਸਜ ਉਲਜਘਣ ਕਰਦਦ ਹਤ?
4 ਯਕਉਤ ਜਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਦ ਫ਼ਫ਼ਰਮਦਇਆ ਯਕ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਅਤਦ ਆਪਣਰ ਮਦਤਦ ਦਦ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਯਪਤਦ ਯਦ ਮਦਤਦ ਨਸਜ
ਮਜਦਦ ਬਤਲਦ ਉਹ ਜਦਨਤਤ ਮਦਯਰਆ ਜਦਵਦ।
5 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਆਖਦਦ ਹਤ ਭਈ ਯਜਹੜਦ ਯਪਤਦ ਯਦ ਮਦਤਦ ਨਸਜ ਕਹਦ ਯਕ ਜਤ ਕਕਝ ਮਦਰਦ ਕਤਲਤ ਤਹਨਸਜ ਲਦਭ ਹਤ ਸਪਕਦਦ ਸਰ ਸਤ ਭਦਟ ਹਤ ਯਗਆ, ਉਹ
ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਯਦ ਮਦਤਦ ਦਦ ਆਦਰ ਨਦ ਕਰਦ।
6 ਐਉਤ ਤਕਸਦਤ ਆਪਣਰ ਰਰਤ ਨਦਲ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਦ ਬਚਨ ਨਸਜ ਅਕਦਰਥ ਕਰ ਯਦਪਤਦ।
7 ਹਦ ਕਪਟਰਓ ! ਯਸਦਯਦਹ ਨਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਖਦ ਠਰਕ ਅਗਜਮ ਵਦਕ ਕਰਤਦ ਹਹ ਯਕ
8 ਏਹ ਲਤਕ ਆਪਣਦ ਬਕਪਲਤਹਦਤ ਨਦਲ ਮਦਰਦ ਆਦਰ ਕਰਦਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਤਹਦਤ ਦਦ ਯਦਲ ਮਹਥਤ ਦਸਰ ਹਹ।
9 ਓਹ ਯਵਰਥਦ ਮਦਰਰ ਉਪਦਸਨਦ ਕਰਦਦ ਹਨ, ਓਹ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਹਕਕਮਦਤ ਦਰ ਯਸਯਖਆ ਯਦਜਦਦ ਹਨ।
10 ਉਸ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਸਕਣਤ ਅਤਦ ਸਮਝਤ।

11 ਯਕ ਜਤ ਕਕਝ ਮਸਜਹ ਯਵਪਚ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਸਤ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ਬਲਕਣ ਜਤ ਮਸਹਜ ਤ ਯਨਪਕਲਦਦ ਹਹ ਸਤਈ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਕਰਦਦ
ਹਹ।
12 ਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਨਦੜਦ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਭਲਦ, ਤਹਨਸਜ ਮਲਸਮ ਹਹ ਜਤ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਇਹ ਗਪਲ ਸਕਣ ਕਦ ਠਤਕਰ ਖਦਧਰ।
13 ਉਹ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਭਈ ਹਰਦਕ ਬਸਟਦ ਜਤ ਮਦਰਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਨਦ ਨਹਰਤ ਲਦਇਆ ਸਤ ਜੜਤਤ· ਪਕਯਟਆ ਜਦਵਦਗਦ।
14 ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਜਦਣ ਯਦਓ, ਓਹ ਅਜਨਤਹਦ ਆਗਸ ਹਨ ਅਤਦ ਜਦ ਅਜਨਤਹਦਤ ਅਜਨਤਹਦ ਦਦ ਆਗਸ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਦਤਵਦਤ ਟਤਏ ਯਵਪਚ ਯਡਪਗਣਗਦ।
15 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਜਤ ਇਹ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਦਦ ਅਰਥ ਸਦਨਸਜ ਦਪਸ।
16 ਉਹ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਭਲਦ, ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਅਜਦ ਯਨਰਬਕਪਧ ਹਤ?
17 ਕਰ ਤਕਸਰਤ ਨਹਰਤ ਸਮਝਦਦ ਭਈ ਸਭ ਕਕਝ ਜਤ ਮਸਜਹ ਯਵਪਚ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਸਤ ਯਢਪਡ ਯਵਪਚ ਪਹਤਦਦ ਅਤਦ ਬਦਹਰ ਸਦਦਖਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਜਦਤਦਦ
ਹਹ?
18 ਪਰ ਯਜਹੜਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਮਸਜਹਤ ਯਨਪਕਲਦਰਆਤ ਹਨ ਓਹ ਯਦਲ ਯਵਪਚਤ ਆਉਤਦਰਆਤ ਹਨ ਅਤਦ ਏਹਤ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਕਰਦਰਆਤ ਹਨ।
19 ਯਕਉਤਯਕ ਬਕਰਦ ਯਖਫ਼ਆਲ, ਖਫ਼ਸਨ, ਜਨਦਕਦਰਰਆਤ, ਹਰਦਮਕਦਰਰਆਤ, ਚਤਰਰਆਤ, ਝਸਠਰਆਤ ਉਗਦਹਰਆਤ, ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਯਦਲ ਯਵਪਚਤ ਯਨਪਕਲਦਦ ਹਨ।
20 ਏਹਤ ਗਪਲਦਤ ਹਨ ਯਜਹੜਰਆਤ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਕਰਦਰਆਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਧਤਤਦ ਹਪਥਦਤ ਨਦਲ ਰਤਟਰ ਖਦਣਰ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਭਤਰਸਫ਼ਟ ਨਹਰਤ
ਕਰਦਰ।
21 ਯਯਸਸ ਉਥਤਤ ਚਪਲ ਕਦ ਸਸਰ ਅਤਦ ਸਹਦਦ ਦਦ ਇਲਦਕਦ ਯਵਪਚ ਯਗਆ।
22 ਅਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਕਨਦਨਰ ਤਰਵਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਹਪਦਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਹਦਕਦਤ ਮਦਰਦਰ ਬਤਲਰ ਯਕ ਹਦ ਪਤਰਭਕ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਮਦਰਦ ਉਤਦ ਦਯਦ
ਕਰਤ! ਮਦਰਰ ਧਰ ਦਦ ਬਦ ਰਸਹ ਦਦ ਸਦਯਦ ਨਦਲ ਬਕਰਦ ਹਦਲ ਹਹ।
23 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਕਤਈ ਉਤਰ ਨਦ ਯਦਪਤਦ।
24 ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਅਰਜਫ਼ ਕਰਤਰ ਭਈ ਉਸ ਨਸਜ ਯਵਯਦਆ ਕਰ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਸਦਡਦ ਮਗਰ ਡਜਡ
ਪਦਉਤਦਰ ਹਹ।
25 ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਮਪਥਦ ਟਦਕ ਕਦ ਬਤਲਰ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਮਦਰਰ ਸਹਦਇਤਦ ਕਰਤ!
26 ਤਦਤ ਉਹ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਯਕ ਬਦਲਕਦਤ ਦਰ ਰਤਟਰ ਲਹਕਦ ਕਤਸਯਰਆਤ ਅਪਗਦ ਸਕਪਟਣਰ ਚਜਗਰ ਨਹਰਤ ਹਹ।
27 ਉਹ ਬਤਲਰ, ਠਰਕ ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਚਸਰਦ ਭਸਰਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਮਦਲਕਦਤ ਦਰ ਮਦਜਫ਼ ਦਦ ਉਤਤਤ ਯਡਪਗਦਦ ਹਨ ਓਹ ਕਤਸਰਦ ਭਰ ਖਦਤਦਦ ਹਨ।
28 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਹਦ ਬਰਬਰ ਤਦਰਰ ਯਨਹਚਦ ਵਪਡਰ ਹਹ। ਯਜਵਦਤ ਤਸਜ ਚਦਹਕਜਦਰ ਹਹਤ ਤਦਰਦ ਲਈ ਯਤਵਦਤ ਹਰ ਹਤਵਦ ਅਤਦ ਉਸ ਦਰ
ਧਰ ਉਸਦ ਘੜਰ ਚਜਗਰ ਹਤ ਗਈ।
29 ਯਯਸਸ ਉਥਤਤ ਤਕਰ ਕਦ ਗਲਰਲ ਦਰ ਝਰਲ ਦਦ ਨਦੜਦ ਆਇਆ ਅਤਦ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਕਦ ਉਥਦ ਬਯਹ ਯਗਆ।
30 ਅਤਦ ਬਹਕਤ ਟਤਲਰਆਤ ਲਜਯਙਆਤ, ਅਜਯਨਤਹਆਤ, ਗਕਜਯਗਆਤ, ਟਕਜਯਡਆਤ ਅਤਦ ਹਤਰ ਬਥਦਯਰਆਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਸਜਗ ਲਹਕਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਈਆਤ
ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਚਰਨਦਤ ਉਤਦ ਪਦਇਆ ਅਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ।
31 ਐਥਤਤ ਤਤੜਰ ਯਕ ਜਦਤ ਲਤਕਦਤ ਨਦ ਵਦਯਖਆ ਜਤ ਗਕਜਗਦ ਬਤਲਦਦ, ਟਕਜਡਦ ਚਜਗਦ ਹਕਜਦਦ ਅਤਦ ਲਜਙਦ ਤਕਰਦਦ ਅਤਦ ਅਜਨਤਹਦ ਵਦਖਦਦ ਹਨ ਤਦਤ ਹਹਰਦਨ ਹਤਏ ਅਤਦ
ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਰ ਵਯਡਆਈ ਕਰਤਰ।
32 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਮਹਨਸਜ ਲਤਕਦਤ ਉਤਦ ਤਰਸ ਆਉਤਦਦ ਹਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਯਤਜਨਦਤ ਯਦਨਦਤ ਤਤਤ ਮਦਰਦ ਨਦਲ
ਰਯਹਜਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਕਤਲ ਖਦਣ ਨਸਜ ਕਕਝ ਨਹਰਤ ਅਰ ਮਹਤ ਨਹਰਤ ਚਦਹਕਜਦਦ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਭਕਪਯਖਆ ਯਵਯਦਆ ਕਰਦਤ ਮਤਦ ਓਹ ਰਸਤਦ ਯਵਪਚ
ਹਕਪਸ ਜਦਣ।
33 ਤਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ ਯਕ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਅਸਰਤ ਐਪਨਰਆਤ ਰਤਟਰਆਤ ਯਕਪਥਤ ਯਲਆਈਏ ਜਤ ਐਡਰ ਭਰੜ ਨਸਜ ਰਜਦਈਏ?
34 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਕਹਦਡਦ ਕਤਲ ਯਕਜਨਰਆਤ ਰਤਟਰਆਤ ਹਨ? ਓਹ ਬਤਲਦ, ਸਪਤ ਅਤਦ ਥਤੜਰਆਤ ਯਨਪਕਰਆਤ ਮਪਛਰਆਤ ਹਨ।
35 ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਭਰੜ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਜਤ ਭਕਜਞਦਤ ਬਹਠ ਜਦਣ।
36 ਤਦਤ ਉਸ ਨਦ ਓਹ ਸਪਤ ਰਤਟਰਆਤ ਅਰ ਮਪਛਰਆਤ ਲਈਆਤ ਅਤਦ ਸਫ਼ਕਕਰ ਕਰ ਕਦ ਤਤੜਰਆਤ ਅਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਦਪਤਰਆਤ ਅਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ
ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ।
37 ਅਤਦ ਓਹ ਸਪਭਦ ਖਦ ਕਦ ਰਪਜ ਗਏ ਅਰ ਬਯਚਆਤ ਹਤਇਆਤ ਟਕਕਯੜਆਤ ਨਦਲ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਸਪਤ ਟਤਕਰਦ ਭਰਦ ਹਤਏ ਚਕਕ
ਪ ਲਏ।
38 ਅਤਦ ਖਦਣ ਵਦਲਦ ਜਨਦਨਰਆਤ ਅਤਦ ਬਦਲਕਦਤ ਯਬਨਦ ਚਦਰ ਹਜਫ਼ਦਰ ਮਰਦ ਸਨ।
39 ਫ਼ਦਰ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਯਵਯਦਆ ਕਰ ਕਦ ਉਹ ਬਦੜਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹ ਯਗਆ ਅਤਦ ਮਗਦਦਨ ਦਰਆਤ ਹਪਦਦਤ ਯਵਪਚ ਆਇਆ।
ਕਕਕਡ 16
1 ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਤਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਪਰਤਦਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਪਗਦ ਅਰਦਦਸ ਕਰਤਰ ਜਤ ਸਦਨਸਜ ਅਕਦਸਫ਼ ਵਪਲਤ ਕਤਈ ਯਨਸਫ਼ਦਨ
ਯਵਖਦ ਯਦਹ।
2 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਭਈ ਸਜਝ ਦਦ ਵਦਲਦ ਤਕਸਰਤ ਕਯਹਜਦਦ ਹਤ ਜਤ ਭਲਕਦ ਯਨਜਬਲ ਹਤਊ ਯਕਉਤਯਕ ਅਕਦਸਫ਼ ਲਦਲ ਹਹ ।
3 ਅਤਦ ਸਵਦਰ ਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਤ, ਅਪਜ ਅਨਤਹਦਰਰ ਵਗਦਗਰ ਯਕਉਤਯਕ ਅਕਦਸਫ਼ ਲਦਲ ਅਤਦ ਗਯਹਰਦ ਹਹ। ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਤਚਰ ਭਚਰ ਦਰ ਜਦਚ ਕਰਨਰ
ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਉਤਦਰ ਹਹ ਪਰ ਸਯਮਆਤ ਦਦ ਯਨਸਫ਼ਦਨ ਮਲਸਮ ਨਹਰਤ ਕਰ ਸਪਕਦਦ।

4 ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਦ ਬਕਰਦ ਅਤਦ ਹਰਦਮਕਦਰ ਲਤਕ ਯਨਸਫ਼ਦਨ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਨ ਪਰ ਯਸਨਦਹ ਦਦ ਯਨਸਫ਼ਦਨ ਯਬਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਕਤਈ ਹਤਰ ਯਨਸਫ਼ਦਨ
ਯਦਪਤਦ ਨਦ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
5 ਚਦਲਦ ਪਦਰ ਪਹਕਜਚਦ ਪਰ ਰਤਟਰ ਲਹਣਰ ਭਕਪਲ ਗਏ ਸਨ।
6 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ, ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਤਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਦਦ ਖਫ਼ਮਰਰ ਤਤਤ ਹਕਯਸਫ਼ਆਰ ਰਹਤ।
7 ਅਤਦ ਓਹ ਆਪਤ ਯਵਪਚ ਯਵਚਦਰ ਕਰ ਕਦ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ ਭਈ ਅਸਰਤ ਰਤਟਰ ਜਤ ਨਹਰਤ ਯਲਆਏ।
8 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਇਹ ਜਦਣ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਹਦ ਥਤੜਰ ਪਰਤਰਤ ਵਦਯਲਓ ਤਕਸਰਤ ਆਪਤ ਯਵਪਚ ਯਕਉਤ ਯਵਚਦਰ ਕਰਦਦ ਹਤ ਜਤ ਸਦਡਦ ਕਤਲ ਰਤਟਰਆਤ ਨਹਰਤ
ਹਨ?
9 ਭਲਦ, ਤਕਸਰਤ ਅਜਦ ਨਹਰਤ ਸਮਝਦਦ ਹਤ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਪਜਜਦਤ ਹਜਫ਼ਦਰਦਤ ਦਰਆਤ ਪਜਜ ਰਤਟਰਆਤ ਨਸਜ ਚਦਤਦ ਨਹਰਤ ਰਪਖਦਦ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਯਕਜਨਰਆਤ
ਟਤਕਰਰਆਤ ਚਕਕ
ਪ ਲਈਆਤ?
10 ਅਤਦ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਚਤਹਕਜ ਹਜਫ਼ਦਰਦਤ ਦਰਆਤ ਸਪਤ ਰਤਟਰਆਤ ਨਸਜ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਯਕਜਨਦ ਟਤਕਰਦ ਚਕਕ
ਪ ਲਏ ਸਨ?
11 ਤਕਸਰਤ ਯਕਉਤ ਨਹਰਤ ਸਮਝਦਦ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਰਤਟਰਆਤ ਦਰ ਗਪਲ ਨਹਰਤ ਆਖਰ ਪਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਤਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਦਦ ਖਫ਼ਮਰਰ ਤਤਤ ਹਕਯਸਫ਼ਆਰ
ਰਹਤ?
12 ਤਦ ਓਹ ਸਮਝਦ ਭਈ ਉਸ ਨਦ ਰਤਟਰ ਦਦ ਖਫ਼ਮਰਰ ਤਤਤ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਅਤਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਦਰ ਯਸਪਯਖਆ ਤਤਤ ਹਕਯਸਫ਼ਆਰ ਰਯਹਣ ਨਸਜ
ਆਯਖਆ ਸਰ।
13 ਯਯਸਸ ਨਦ ਕਹਸਰਰਆ ਯਫ਼ਫ਼ਯਲਪਪਰ ਦਦ ਇਲਦਕਦ ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਪਕਪਯਛਆ ਜਤ ਲਤਕ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਕਰ
ਆਖਦਦ ਹਨ?
14 ਓਹ ਬਤਲਦ, ਕਈ ਤਦਤ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਕਯਹਜਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਕਈ ਏਲਰਯਦਹ ਅਤਦ ਕਈ ਯਯਰਯਮਯਦਹ ਯਦ ਨਬਰਆਤ
ਯਵਪਚਤ ਕਤਈ।
15 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਮਹਨਸਜ ਕਰ ਕਯਹਜਦਦ ਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਕਚਣ ਹਦਤ?
16 ਸਫ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਤਸਜ ਮਸਰਹ ਜਰਉਤਦਦ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ।
17 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਧਜਨ ਹਹਤ ਤਸਜ ਸਫ਼ਮਊਨ ਬਰ-ਯਤਨਦਹ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਰਰਰ ਅਤਦ ਲਹਸ ਨਦ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਨਦ ਯਜਹੜਦ
ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਇਹ ਗਪਲ ਤਦਰਦ ਉਤਦ ਪਰਗਟ ਕਰਤਰ।
18 ਅਤਦ ਮਹਤ ਵਰ ਤਹਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਸਜ ਪਤਰਸ ਹਹਤ ਅਤਦ ਮਹਤ ਇਸ ਪਪਥਰ ਉਤਦ ਆਪਣਰ ਕਲਰਯਸਯਦ ਬਣਦਵਦਤਗਦ ਅਤਦ ਪਤਦਲ ਦਦ
ਫ਼ਦਟਕਦਤ ਦਦ ਉਹ ਦਦ ਉਤਦ ਕਕਝ ਵਪਸ ਨਦ ਚਪਲਦਗਦ।
19 ਮਹਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਦਰਆਤ ਕਕਜ
ਜ ਰਆਤ ਤਹਨਸਜ ਯਦਆਤਗਦ ਅਤਦ ਜਤ ਕਕਝ ਤਸਜ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਬਜਨਤਹਦਤਗਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਬਜਯਨਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਜਤ
ਕਕਝ ਤਸਜ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਖਤਲਤਹਦਤਗਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਖਤਯਲਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ।
20 ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਤਗਰਦ ਕਰਤਰ ਭਈ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਨਦ ਦਪਸਤ ਜਤ ਮਹਤ ਮਸਰਹ ਹਦਤ।
21 ਉਸ ਸਮਦ ਤਤਤ ਯਯਸਸ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਦਪਸਣ ਲਪਗਦ ਭਈ ਮਹਨਸਜ ਜਰਸਰ ਹਹ ਜਤ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਨਸਜ ਜਦਵਦਤ ਅਤਦ ਬਜਕਰਗਦਤ ਅਤਦ ਪਰਧਦਨ
ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਦਦ ਹਪਥਤ ਬਹਕਤ ਦਕਖ ਝਪਲਦਤ ਅਤਦ ਮਦਰ ਯਦਪਤਦ ਜਦਵਦਤ ਅਤਦ ਤਰਏ ਯਦਨ ਜਰ ਉਠਦਤ।
22 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਪਦਸਦ ਕਰ ਕਦ ਯਝੜਕਣ ਲਪਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਏਹ ਨਦ ਕਰਦ ! ਤਦਰਦ ਲਈ ਇਹ
ਕਦਦ ਨਦ ਹਤਵਦਗਦ!
23 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਮਕੜ ਕਦ ਪਤਰਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਸਫ਼ਤਦਨ ਮਹਥਤ ਯਪਪਛਦ ਹਟ! ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਲਈ ਠਤਕਰ ਦਦ ਕਦਰਨ ਹਹਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਸਜ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ
ਦਰਆਤ ਨਹਰਤ ਪਰ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਦਦ ਯਧਆਨ ਰਪਖਦਦ ਹਹਤ।
24 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦ ਕਤਈ ਮਦਰਦ ਯਪਪਛਦ ਆਉਣਦ ਚਦਹਦ ਤਦਤ ਆਪਣਦ ਆਪ ਦਦ ਇਨਕਦਰ ਕਰਦ ਅਤਦ ਆਪਣਰ
ਸਲਰਬ ਚਕਕ
ਪ ਕਦ ਮਦਰਦ ਯਪਪਛਦ ਚਪਲਦ।
25 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਦ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਬਚਦਉਣਰ ਚਦਹਦ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਗਕਆ ਦਦਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਮਦਰਦ ਲਈ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਗਕਆਏ ਉਹ
ਉਸ ਨਸਜ ਲਪਭ ਲਵਦਗਦ।
26 ਯਕਉਤਯਕ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਕਰ ਲਦਭ ਜਦ ਸਦਰਦ ਜਗਤ ਨਸਜ ਕਕਮਦਵਦ ਪਰ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਦਦ ਨਕਕਸਦਨ ਕਰਦ? ਅਥਵਦ ਮਨਕਪਖ ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਦਦ
ਬਦਲਦ ਕਰ ਦਦਵਦਗਦ?
27 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆਪਣਦ ਦਸਤਦਤ ਸਣਦ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਤਦਜ ਨਦਲ ਆਵਦਗਦ ਅਤਦ ਉਸ ਸਮਦ ਉਹ ਹਰਦਕ ਨਸਜ ਉਹ ਦਰ ਕਰਨਰ
ਮਸਜਬ ਫ਼ਲ ਦਦਵਦਗਦ।
28 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਕਈ ਏਹਨਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਜਹੜਦ ਐਥਦ ਖੜਦ ਹਨ ਮਚਤ ਦਦ ਸਕਆਦ ਨਦ ਚਪਖਣਗਦ ਜਦ ਤਤੜਰ ਮਨਕਪਖ ਦਦ
ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਆਉਤਦਦ ਨਦ ਵਦਖਣ।
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1 ਯਛਆਤ ਯਦਨਦਤ ਯਪਪਛਤ ਯਯਸਸ ਪਤਰਸ ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਦਈ ਯਸਹਜਨਦ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਪਕ ਉਚਦ ਪਹਦੜ ਉਤਦ
ਵਪਖਰਦ ਲਹ ਯਗਆ।

2 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਰਸਪ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਬਦਲ ਯਗਆ ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਮਸਜਹ ਸਸਰਜ ਵਦਤਙਕ ਚਮਯਕਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਚਦਨਣ ਜਦਹਦ ਯਚਪਟਦ
ਹਤ ਗਏ।
3 ਅਰ ਵਦਖਤ ਜਤ ਮਸਸਦ ਅਤਦ ਏਲਰਯਦਹ ਉਸ ਨਦਲ ਗਪਲਦਤ ਕਰਦਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਵਖਦਲਰ ਯਦਪਤਦ।
4 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਸਦਡਦ ਐਥਦ ਹਤਣਦ ਚਜਗਦ ਹਹ। ਜਦ ਤਸਜ ਚਦਹਦਤ ਤਦਤ ਐਥਦ ਯਤਜਨ ਡਦਰਦ ਬਣਦਵਦਤ, ਇਪਕ
ਤਦਰਦ ਲਈ ਅਤਦ ਇਪਕ ਮਸਸਦ ਲਈ ਅਤਦ ਇਪਕ ਏਲਰਯਦਹ ਲਈ।
5 ਉਹ ਅਜਦ ਬਤਲਦਦ ਹਰ ਸਰ ਯਕ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਜਤਤਮਦਨ ਬਪਦਲ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਛਦਉਤ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਉਸ ਬਪਦਲ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਅਵਦਜਫ਼
ਇਹ ਕਯਹਜਦਰ ਆਈ ਜਤ ਇਹ ਮਦਰਦ ਯਪਆਰਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹ ਯਜਸ ਤਤਤ ਮਹਤ ਪਰਯਸਜਨ ਹਦਤ। ਉਹ ਦਰ ਸਕਣਤ।
6 ਅਤਦ ਚਦਲਦ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਮਸਜਧਦ ਮਸਜਹ ਯਡਪਗ ਪਏ ਅਤਦ ਬਹਕਤ ਡਰਦ।
7 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਨਦੜਦ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਛਤਯਹਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਉਠਤ ਅਤਦ ਨਦ ਡਰਤ।
8 ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਆਪਣਰਆਤ ਅਪਖਰਆਤ ਚਕਕ
ਪ ਕਦ ਹਤਰ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਪਰ ਇਕਪਲਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਯਡਪਠਦ।
9 ਜਦਤ ਓਹ ਪਹਦੜਤਤ ਉਤਰਦਦ ਸਨ ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਹਕਕਮ ਕਰਤਦ ਭਈ ਜਦ ਤਰਕ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਮਕਰਯਦਆਤ ਯਵਪਚਤ ਨਦ ਜਰ ਉਠਦ
ਇਸ ਦਰਸਫ਼ਣ ਦਰ ਗਪਲ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਨਦ ਦਪਯਸਓ।
10 ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਪਕਪਯਛਆ, ਫ਼ਦਰ ਗਤਰਜਥਰ ਯਕਉਤ ਆਖਦਦ ਹਨ ਜਤ ਏਲਰਯਦਹ ਦਦ ਪਯਹਲਦਤ ਆਉਣਦ ਜਰਸਰ ਹਹ?
11 ਉਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਜਤ ਏਲਰਯਦਹ ਠਰਕ ਆਉਤਦਦ ਹਹ ਅਤਦ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਬਹਦਲ ਕਰਦਗਦ।
12 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਏਲਰਯਦਹ ਤਦਤ ਆ ਚਕਯਪ ਕਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਨਦ ਪਛਦਯਣਆ ਪਰ ਜਤ ਕਕਝ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ
ਚਦਯਹਆ ਸਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਕਰਤਦ। ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਵਰ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਹਪਥਤ ਦਕਖ ਪਦਵਦਗਦ।
13 ਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਸਮਯਝਆ ਜਤ ਉਹ ਨਦ ਸਦਡਦ ਨਦਲ ਯਸਹਜਨਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਦਦਣ ਵਦਲਦ ਦਰ ਗਪਲ ਕਰਤਰ ਹਹ।
14 ਜਦ ਉਹ ਭਰੜ ਦਦ ਕਤਲ ਪਹਕਜਚਦ ਤਦ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਇਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਗਤਡਦ ਯਨਵਦ ਕਦ ਬਤਯਲਆ,
15 ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਮਦਰਦ ਪਕਪਤਤਰ ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਯਮਰਗਰ ਦਦ ਮਦਰਦ ਬਹਕਤ ਦਕਖ ਪਦਉਤਦਦ ਹਹ। ਉਹ ਤਦਤ ਬਹਕਤ ਵਦਰਰ ਅਪਗ ਯਵਪਚ
ਅਤਦ ਬਹਕਤ ਵਦਰਰ ਪਦਣਰ ਯਵਪਚ ਯਡਪਗ ਪਹਤਦਦ ਹਹ।
16 ਅਤਦ ਮਹਤ ਉਸ ਨਸਜ ਤਕਹਦਡਦ ਚਦਯਲਆਤ ਕਤਲ ਯਲਆਇਆ ਸਰ ਪਰ ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਨਦ ਕਰ ਸਪਕਦ।
17 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਹਦ ਬਦਪਰਤਰਤ ਅਤਦ ਅੜਬ ਪਰੜਤਹਰ ਕਦ ਤਤੜਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਡਦ ਸਜਗ ਰਹਦਤਗਦ? ਕਦ ਤਤੜਰ ਤਕਹਦਡਰ ਸਹਦਤਗਦ?
ਉਹ ਨਸਜ ਐਥਦ ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਯਲਆ।
18 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਝੜਯਕਆ ਅਤਦ ਭਸਤ ਉਸ ਯਵਪਚਤ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ ਅਰ ਮਕਜਡਦ ਉਸਦ ਘੜਰਓਤ ਚਜਗਦ ਹਤ ਯਗਆ।
19 ਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਇਕਦਤਤ ਯਵਪਚ ਯਯਸਸ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਆਯਖਆ ਯਕ ਅਸਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਉਤ ਨਦ ਕਪਢ ਸਪਕਦ ?
20 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਆਪਣਰ ਘਪਟ ਯਨਹਚਦ ਦਦ ਕਦਰਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਰਦਈ
ਦਦ ਦਦਣਦ ਸਮਦਨ ਯਨਹਚਦ ਹਤਵਦ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ ਇਸ ਪਹਦੜ ਨਸਜ ਕਹਤਗਦ ਜਤ ਐਧਰਤਤ ਹਟ ਕਦ ਉਸ ਥਦਤ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ ਅਤਦ ਉਹ ਚਪਯਲਆ ਜਦਵਦਗਦ
ਅਤਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਤਈ ਕਜਮ ਅਣਹਤਣਦ ਨਦ ਹਤਵਦਗਦ।
22 ਜਦ ਓਹ ਗਲਰਲ ਯਵਪਚ ਇਕਪਠਦ ਹਤਏ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਹਪਥਰਤ ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ।
23 ਅਤਦ ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਪਟਣਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਤਰਏ ਯਦਨ ਜਰ ਉਠਦਗਦ। ਤਦਤ ਓਹ ਬਹਕਤ ਉਦਦਸ ਹਤਏ।
24 ਜਦਤ ਓਹ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਦਹਸਮ ਯਵਪਚ ਆਏ ਤਦਤ ਅਠਜਨਰ ਉਗਰਦਹਕਣ ਵਦਯਲਆਤ ਨਦ ਪਤਰਸ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਕਰ ਤਕਹਦਡਦ ਗਕਰਸ ਅਠਜਨਰ
ਨਹਰਤ ਯਦਜਦਦ? ਉਹ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਹਦਤ, ਯਦਜਦਦ ਹਹ।
25 ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਹਰ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਸਫ਼ਮਊਨ ਤਸਜ ਕਰ ਸਮਝਦਦ ਹਹਤ ਜਤ ਧਰਤਰ ਦਦ ਰਦਜਦ ਯਕਨਤਹਦਤ ਤਤਤ
ਕਰ ਯਦ ਮਹਸਸਲ ਲਹਤਦਦ ਹਨ, ਆਪਣਦ ਪਕਪਤਤਰਦਤ ਤਤਤ ਯਦ ਪਰਦਇਆਤ ਤਤਤ?
26 ਜਦ ਉਹ ਬਤਯਲਆ, ਪਰਦਇਆਤ ਤਤਤ ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਫ਼ਦਰ ਪਕਪਤਤਰ ਤਦਤ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਹਤਏ।
27 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਅਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਠਤਕਰ ਨਦ ਖਕਆਈਏ ਤਸਜ ਜਦ ਕਦ ਝਰਲ ਯਵਪਚ ਕਕਜਡਰ ਸਕਪਟ ਅਰ ਜਤ ਮਪਛਰ ਪਯਹਲਦਤ ਯਨਪਕਲਦ ਉਹ ਨਸਜ
ਚਕਪਕ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਮਸਜਹ ਖਤਲਤਹ ਕਦ ਇਪਕ ਰਕਯਪਆ ਪਦਏਤਗਦ ਸਤ ਉਹ ਨਸਜ ਲਹ ਕਦ ਮਦਰਦ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਬਦਲਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਦਦ ਦਦਈਤ ।
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1 ਉਸਦ ਘੜਰ ਚਦਲਦ ਯਯਸਸ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਲਦ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਸਭਨਦਤ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਕਚਣ ਹਹ?
2 ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਇਪਕ ਛਤਟਦ ਬਦਲਕ ਨਸਜ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਉਸ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਯਵਚਦਲਦ ਖੜਦ ਕਰਤਦ।
3 ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਨਦ ਮਕੜਤ ਅਤਦ ਛਤਯਟਆਤ ਬਦਲਕਦਤ ਵਦਤਙਕ ਨਦ ਬਣਤ ਤਦਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ
ਕਦਰ ਨਦ ਵੜਤਗਦ।
4 ਉਪਰਜਤ ਜਤ ਕਤਈ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਇਸ ਬਦਲਕ ਵਦਤਙਕ ਛਤਟਦ ਜਦਣਦ ਸਤਈ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਸਭਨਦਤ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਹਹ।
5 ਅਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਕਰਕਦ ਅਯਜਹਦ ਇਪਕ ਬਦਲਕ ਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦ ਸਤ ਮਹਨਸਜ ਕਬਸਲ ਕਰਦਦ ਹਹ।
6 ਪਰ ਜਦ ਕਤਈ ਇਨਤਹਦਤ ਛਤਯਟਆਤ ਯਵਪਚਤ ਯਜਹੜਦ ਮਦਰਦ ਉਤਦ ਯਨਹਚਦ ਕਰਦਦ ਹਨ ਇਪਕ ਨਸਜ ਠਤਕਰ ਖਕਆਵਦ ਉਹ ਦਦ ਲਈ ਚਜਗਦ ਸਰ ਜਤ ਖਰਦਸ
ਦਦ ਪਕੜ ਉਹ ਦਦ ਗਲ ਯਵਪਚ ਬਜਯਨਤਹਆ ਜਦਤਦਦ ਅਤਦ ਉਹ ਸਮਕਜਦਰ ਦਦ ਡਸਜਘਦਣ ਯਵਪਚ ਡਤਯਬਆ ਜਦਤਦਦ।

7 ਠਤਕਰਦਤ ਦਦ ਕਦਰਨ ਜਗਤ ਉਤਦ ਹਦਹਦ ਕਦਰ ਯਕਉਤ ਜਤ ਠਤਕਰਦਤ ਦਦ ਲਪਗਣਦ ਤਦਤ ਜਰਸਰ ਹਹ ਪਰ ਹਦਇ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਉਤਦ ਯਜਸ ਕਰਕਦ ਠਤਕਰ
ਲਪਗਦਰ ਹਹ!
8 ਪਰ ਜਦ ਤਦਰਦ ਹਪਥ ਯਦ ਤਦਰਦ ਪਹਰ ਤਹਨਸਜ ਠਤਕਰ ਖਕਆਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਵਪਢ ਕਦ ਆਪਣਦ ਕਤਲਤ ਸਕਪਟ ਯਦਹ। ਟਕਜਡਦ ਯਦ ਲਜਙਦ ਹਤ ਕਦ ਜਰਉਣ ਯਵਪਚ
ਵੜਨਦ ਤਦਰਦ ਲਈ ਇਸ ਨਦਲਤਤ ਭਲਦ ਹਹ ਜਤ ਦਤ ਹਪਥ ਯਦ ਦਤ ਪਹਰ ਹਕਯਜ ਦਆਤ ਤਸਜ ਸਦਰਪਕ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਜਦਵਦਤ।
9 ਅਤਦ ਜਦ ਤਦਰਰ ਅਪਖ ਤਹਨਸਜ ਠਤਕਰ ਖਕਆਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਕਪਢ ਕਦ ਆਪਣਦ ਕਤਲਤ ਸਕਪਟ ਯਦਹ। ਕਦਣਦ ਹਤ ਕਦ ਜਰਉਣ ਯਵਪਚ ਵੜਨਦ ਤਦਰਦ ਲਈ ਇਸ
ਨਦਲਤਤ ਭਲਦ ਹਹ ਯਕ ਦਤ ਅਪਖਰਆਤ ਹਕਯਜ ਦਆਤ ਤਸਜ ਅਪਗ ਦਦ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਸਕਪਯਟਆ ਜਦਵਦਤ।
10 ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ ! ਤਕਸਰਤ ਇਨਤਹਦਤ ਛਤਯਟਆਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਤਕਪਛ ਨਦ ਜਦਣਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ
ਦਸਤ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਮਸਹਜ ਸਦਦ ਵਦਖਦਦ ਹਨ।
12 ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਸਮਝਦਦ ਹਤ ? ਜਦ ਯਕਸਦ ਮਨਕਪਖ ਦਰਆਤ ਸਚ ਭਦਡਦਤ ਹਤਣ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਗਕਆਚ ਜਦਵਦ ਤਦਤ ਭਲਦ, ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ
ਨਯੜਪਨਵਰਆਤ ਨਸਜ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਛਪਡ ਕਦ ਉਸ ਗਕਆਚਰ ਹਤਈ ਨਸਜ ਨਦ ਭਦਲਦਦ ਯਫ਼ਰਦਗਦ?
13 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਐਉਤ ਹਤਵਦ ਜਤ ਉਹ ਨਸਜ ਲਪਭਦ ਤਦਤ ਉਹ ਉਸ ਦਦ ਕਦਰਨ ਉਨਤਹਦਤ ਨਯੜਪਨਵਰਆਤ ਨਦਲਤਤ ਯਜਹੜਰਆਤ
ਗਕਆਚ ਨਦ ਗਈਆਤ ਸਨ ਬਹਕਤ ਅਨਜਦ ਹਤਵਦਗਦ।
14 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਦਰ ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਮਰਜਰ ਨਹਰਤ ਜਤ ਇਨਤਹਦਤ ਛਤਯਟਆਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਦਦ ਭਰ ਨਦਸ ਹਤ ਜਦਵਦ ।
15 ਜਦ ਤਦਰਦ ਭਦਈ ਤਦਰਦ ਗਕਨਦਹ ਕਰਦ ਤਦਤ ਜਦਹ ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਸਜਗ ਇਕਪਲਦ ਹਤ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਸਮਝਦ ਯਦਹ। ਜਦ ਉਹ ਤਦਰਰ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਤਹਤ ਆਪਣਦ
ਭਦਈ ਨਸਜ ਖਪਟ ਯਲਆ।
16 ਪਰ ਜਦ ਨਦ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਤਸਜ ਇਪਕ ਯਦ ਦਤ ਜਣਦ ਆਪਣਦ ਨਦਲ ਹਤਰ ਲਹ ਤਦਤ ਹਰਦਕ ਗਪਲ ਦਤ ਯਦ ਯਤਜਨ ਗਵਦਹਦਤ ਦਦ ਮਸਜਹਤ ਸਦਬਤ ਹਤ ਜਦਵਦ ।
17 ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਵਰ ਨਦ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਕਲਰਯਸਯਦ ਨਸਜ ਖਫ਼ਬਰ ਯਦਹ। ਫ਼ਦਰ ਜਦ ਉਹ ਕਲਰਯਸਯਦ ਦਰ ਵਰ ਨਦ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਉਹ ਤਦਰਦ ਅਪਗਦ
ਪਰਦਈ ਕਚਮ ਵਦਲਦ ਅਤਦ ਮਸਸਲਰਏ ਵਰਗਦ ਹਤਵਦ।
18 ਅਤਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਬਜਨਤਗਦ ਸਤ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਬਜਯਨਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਜਤ ਕਕਝ ਤਕਸਰਤ
ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਖਤਲਤਹਤਗਦ ਸਤ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਖਤਯਲਤਹਆ ਜਦਵਦਗਦ।
19 ਫ਼ਦਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ, ਜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਦਤ ਜਣਦ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਯਕਸਦ ਕਜਮ ਲਈ ਯਮਲ ਕਦ ਬਦਨਤਰ ਕਰਨ ਤਦਤ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਵਪਲਤ
ਯਜਹੜਦ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਉਨਤਹਦਤ ਲਈ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ।
20 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਪਥਦ ਦਤ ਯਦ ਯਤਜਨ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਉਤਦ ਇਕਪਠਦ ਹਤਣ ਉਥਦ ਮਹਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਯਵਚਕਦਰ ਹਦਤ।
21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ, ਮਦਰਦ ਭਦਈ ਯਕਜਨਰ ਵਦਰਰ ਮਦਰਦ ਪਦਪ ਕਰਦ ਅਤਦ ਮਹਤ ਉਹ ਨਸਜ ਮਦਫ਼ਫ਼
ਕਰਦਤ? ਕਰ ਸਪਤ ਵਦਰ ਤਰਕਰ?
22 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਸਪਤ ਵਦਰ ਤਰਕਰ ਨਹਰਤ ਆਖਦਦ ਪਰ ਸਪਤਰ ਦਦ ਸਪਤ ਗਕਣਦ ਤਰਕਰ।
23 ਇਸ ਲਈ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਪਕ ਰਦਜਦ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹ ਨਦ ਆਪਣਦ ਨਚਕਰਦਤ ਤਤਤ ਯਹਸਦਬ ਲਹਣਦ ਚਦਯਹਆ।
24 ਅਤਦ ਜਦਤ ਉਹ ਯਹਸਦਬ ਲਹਣ ਲਪਗਦ ਤਦਤ ਦਸ ਹਜਫ਼ਦਰ ਤਤੜਦ ਦਦ ਇਪਕ ਕਰਜਦਈ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਏ।
25 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਦਦਣ ਨਸਜ ਕਕਝ ਨਦ ਸਰ ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ ਜਤ ਉਹ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਤਰਵਰਤ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਬਦਲ
ਬਪਚਦ ਅਰ ਸਭ ਕਕਝ ਜਤ ਉਹ ਦਦ ਹਹ ਵਦਯਚਆ ਜਦਵਦ ਅਤਦ ਕਰਜ ਭਰ ਯਲਆ ਜਦਵਦ।
26 ਤਦ ਉਸ ਨਚਕਰ ਨਦ ਪਹਰਰਤ ਪਹ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ, ਮਦਰਦ ਉਤਦ ਧਰਰਜ ਕਰਤ ਤਦਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਡਦ ਸਦਰਦ
ਕਰਜ ਭਰ ਯਦਆਤਗਦ।
27 ਤਦ ਉਸ ਨਚਕਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਤਰਸ ਖਦ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਛਪਡ ਯਦਪਤਦ ਅਤਦ ਕਰਜ ਵਰ ਉਹ ਨਸਜ ਬਖਫ਼ਸਫ਼ ਯਦਪਤਦ।
28 ਜਦਤ ਉਹ ਨਚਕਰ ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਯਲਆ ਤਦਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਦਦ ਨਚਕਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਉਹ ਨਸਜ ਲਪਭ ਯਪਆ ਯਜਸ ਤਤਤ ਉਹ ਨਦ ਪਜਜਦਹਕਕ ਰਕਪਏ ਲਹਣਦ
ਸਨ ਅਤਦ ਉਸ ਉਤਦ ਹਪਥ ਪਦ ਕਦ ਸਜਘਰਓਤ ਫ਼ੜ ਯਲਆ ਅਤਦ ਆਯਖਆ, ਜਤ ਮਦਰਦ ਯਨਪਕਲਦਦ ਹਹ ਸਤ ਯਦਹ!
29 ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਦਦ ਨਚਕਰ ਉਹ ਦਦ ਪਹਰਰਤ ਯਪਆ ਅਤਦ ਯਮਜਨਤ ਕਰ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਮਦਰਦ ਉਤਦ ਧਰਰਜ ਕਰ ਤਦਤ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਕਰਜ ਭਰ
ਯਦਆਤਗਦ।
30 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਨਦ ਮਜਯਨਆ ਸਗਤਤ ਜਦ ਕਦ ਉਸ ਨਸਜ ਕਹਦ ਯਵਪਚ ਪਦ ਯਦਪਤਦ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਕਰਜ ਨਦ ਭਰ ਦਦਵਦ।
31 ਪਰ ਜਦਤ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਦਦ ਨਚਕਰਦਤ ਨਦ ਇਹ ਹਦਲ ਯਡਪਠਦ ਤਦਤ ਵਪਡਦ ਉਦਦਸ ਹਤਏ ਅਤਦ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਨਸਜ ਸਦਰਦ ਹਦਲ ਦਪਸ
ਯਦਪਤਦ।
32 ਤਦ ਉਹ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਓਏ ਦਕਸਫ਼ਟ ਨਚਕਰ ! ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਉਹ ਸਦਰਦ ਕਰਜ ਛਪਡ ਯਦਪਤਦ ਇਸ ਲਈ
ਜਤ ਤਹਤ ਮਦਰਰ ਯਮਜਨਤ ਕਰਤਰ।
33 ਫ਼ਦਰ ਯਜਹਰ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰਤਰ ਕਰ ਤਹਨਸਜ ਆਪਣਦ ਨਦਲ ਦਦ ਨਚਕਰ ਉਤਦ ਯਤਹਰ ਦਯਦ ਕਰਨਰ ਨਹਰਤ ਸਰ ਚਦਹਰਦਰ?
34 ਅਤਦ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ ਸਦਰਦ ਕਰਜ ਭਰ ਨਦ ਦਦਵਦ ਉਸ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਕਤਰਤਧਰ ਹਤ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਦਕਖ ਦਦਇਕਦਤ ਦਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਤਦ।
35 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਮਦਰਦ ਸਕਰਗਰ ਯਪਤਦ ਵਰ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਕਰਦਗਦ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਆਪਣਦ ਭਦਈਆਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਯਦਲਦਤ ਤਤਤ ਮਦਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਕਰਤ ।
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1 ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਏਹ ਗਪਲਦਤ ਕਰ ਹਯਟਆ ਤਦਤ ਗਲਰਲ ਤਤਤ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਰ ਯਰਦਨ ਦਦ ਪਦਰ ਯਹਸਯਦਯਦ ਦਰਆਤ ਹਪਦਦਤ
ਯਵਪਚ ਆਇਆ।
2 ਅਤਦ ਬਹਕਤ ਸਦਰਦ ਲਤਕ ਉਹ ਦਦ ਯਪਪਛਦ ਹਤ ਤਕਰਦ ਅਰ ਉਸ ਨਦ ਉਥਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ।
3 ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਉਹ ਦਦ ਪਰਤਦਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਲਦ, ਕਰ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਇਹ ਜਤਗ ਹਹ ਜਤ ਯਕਸਦ ਗਪਲਦ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਯਤਆਗ
ਦਦਵਦ?
4 ਉਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਕਰ ਤਕਸਦਤ ਇਹ ਨਹਰਤ ਪਯੜਤਹਆ ਭਈ ਯਜਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਬਣਦਇਆ ਉਹ ਨਦ ਮਕਪਢਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਨਰ ਅਤਦ ਨਦਰਰ
ਬਣਦਇਆ?
5 ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਜਤ ਏਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣਦ ਮਦਪਦ ਛਪਡ ਕਦ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਨਦਲ ਯਮਯਲਆ ਰਹਦਗਦ ਅਤਦ ਓਹ ਦਤਵਦਤ ਇਪਕ ਸਰਰਰ ਹਤਣਗਦ।
6 ਸਤ ਹਕਣ ਓਹ ਦਤ ਨਹਰਤ ਬਲਕਣ ਇਪਕਤ ਸਰਰਰ ਹਨ। ਸਤ ਜਤ ਕਕਝ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਦ ਜਤੜ ਯਦਪਤਦ ਹਹ ਉਹ ਨਸਜ ਮਨਕਪਖ ਅਪਡ ਨਦ ਕਰਦ।
7 ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਫ਼ਦਰ ਮਸਸਦ ਨਦ ਯਕਉਤ ਯਤਆਗ ਪਪਤਤਰਰ ਦਦਣ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਤਆਗਣ ਦਰ ਆਯਗਆ ਯਦਪਤਰ?
8 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਸਸਦ ਨਦ ਤਕਹਦਡਰ ਸਖਫ਼ਤ ਯਦਲਰ ਕਰਕਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਪਣਰਆਤ ਤਰਵਰਆਤ ਯਤਆਗਣ ਦਰ ਪਰਵਦਨਗਰ ਯਦਪਤਰ ਪਰ
ਮਕਪਢਤ ਅਯਜਹਦ ਨਦ ਸਰ।
9 ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਤ ਕਤਈ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਯਬਨਦ ਹਰਦਮਕਦਰਰ ਦਦ ਯਕਸਦ ਹਤਰ ਕਦਰਨ ਤਤਤ ਯਤਆਗ ਦਦਵਦ ਅਤਦ ਦਸਈ
ਨਦਲ ਯਵਆਹ ਕਰਦ ਸਤ ਜਨਦਹ ਕਰਦਦ ਹਹ।
10 ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦ ਤਰਵਰਤ ਨਦਲ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਇਹ ਹਦਲ ਹਹ ਤਦਤ ਯਵਆਹ ਕਰਨਦ ਹਰ ਅਪਛਦ ਨਹਰਤ।
11 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਸ ਗਪਲ ਨਸਜ ਸਭ ਲਤਕ ਕਬਸਲ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ਪਰ ਓਹ ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਬਖਫ਼ਯਸਫ਼ਆ ਯਗਆ।
12 ਯਕਉਤਯਕ ਅਜਦਹਦ ਖਕਸਰਦ ਹਨ ਯਜਹੜਦ ਮਦਤ ਦਦ ਕਕਖ
ਪ ਤ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਜਜਮਦ ਅਤਦ ਅਜਦਹਦ ਖਕਸਰਦ ਹਨ ਯਜਹੜਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਖਕਸਰਦ ਕਰਤਦ ਹਤਏ ਹਨ
ਅਤਦ ਅਜਦਹਦ ਖਕਸਰਦ ਹਨ ਯਕ ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਦਦ ਕਦਰਨ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਖਕਸਰਦ ਕਰਤਦ ਹਹ। ਯਜਹੜਦ ਕਬਸਲ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਹਹ ਉਹ
ਕਬਸਲ ਕਰਦ।
13 ਤਦ ਛਤਟਦ ਬਦਲਕਦਤ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਏ ਤਦਤ ਜਤ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਹਪਥ ਰਪਖ ਕਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਦ ਪਰ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ
ਯਝੜਯਕਆ।
14 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਬਦਲਕਦਤ ਨਸਜ ਕਕਝ ਨਦ ਆਖਤ ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਆਉਣ ਤਤਤ ਨਦ ਵਰਜਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਹਤ
ਯਜਯਹਆਤ ਦਦ ਹਹ।
15 ਅਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਹਪਥ ਰਪਖ ਕਦ ਉਥਤਤ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
16 ਤਦਤ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਜਣਦ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਕਹਦ, ਗਕਰਸ ਜਰ ਮਹਤ ਯਕਹੜਦ ਭਲਦ ਕਜਮ ਕਰਦਤ ਜਤ ਮਹਨਸਜ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ ਯਮਲਦ?
17 ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਸਜ ਭਯਲਆਈ ਦਦ ਯਵਖਦ ਮਹਨਸਜ ਯਕਉਤ ਪਕਪਛਦਦ ਹਹਤ? ਭਲਦ ਤਦਤ ਇਪਕਤ ਹਰ ਹਹ। ਪਰ ਜਦ ਤਸਜ ਜਰਉਣ ਯਵਪਚ ਵੜਨਦ
ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਹਤ ਤਦਤ ਹਕਕਮਦਤ ਨਸਜ ਮਜਨ।
18 ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਯਕਹੜਦ ਹਕਕਮ? ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਏਹ ਜਤ ਖਸਨ ਨਦ ਕਰ, ਜਫ਼ਨਦਹ ਨਦ ਕਰ, ਚਤਰਰ ਨਦ ਕਰ, ਝਸਠਰ
ਗਵਦਹਰ ਨਦ ਯਦਹ।
19 ਆਪਣਦ ਮਦਤ ਯਪਉ ਦਦ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਗਕਆਤਢਰ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਯਜਹਦ ਯਪਆਰ ਕਰ।
20 ਉਸ ਜਕਆਨ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਤਦਤ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਨਸਜ ਮਜਯਨਆ ਹਹ। ਹਕਣ ਮਦਰਦ ਯਵਪਚ ਕਰ ਘਦਟਦ ਹਹ?
21 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਜਦ ਤਸਜ ਪਸਰਦ ਬਣਨਦ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਹਤ ਤਦਤ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਮਦਲ ਵਦਚ ਕਦ ਕਜਗਦਲਦਤ ਨਸਜ ਦਦ ਯਦਹ ਤਦਤ ਤਹਨਸਜ ਸਕਰਗ
ਯਵਪਚ ਖਫ਼ਜਫ਼ਦਨਦ ਯਮਲਦਗਦ ਅਤਦ ਆ, ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਰ।
22 ਪਰ ਉਸ ਜਕਆਨ ਨਦ ਜਦਤ ਇਹ ਗਪਲ ਸਕਣਰ ਤਦਤ ਉਦਦਸ ਹਤ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਵਪਡਦ ਮਦਲਦਦਰ ਸਰ।
23 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਧਨਰ ਦਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਵੜਨਦ ਔਖਦ ਹਹ।
24 ਫ਼ਦਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਸਸਈ ਦਦ ਨਪਕਦ ਦਦ ਯਵਪਚ ਦਰ ਊਠ ਦਦ ਲਜਘਣਦ ਏਸ ਨਦਲਤਤ ਸਕਖਦਲਦ ਹਹ ਜਤ ਧਨਰ ਮਨਕਪਖ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ
ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਵੜਦ।
25 ਅਤਦ ਚਦਲਦ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਵਪਡਦ ਹਹਰਦਨ ਹਤਏ ਅਤਦ ਬਤਲਦ, ਫ਼ਦਰ ਯਕਹਦਰ ਮਕਕਤਰ ਹਤ ਸਪਕਦਰ?
26 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਵਪਲ ਵਦਖ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਇਹ ਮਨਕਪਖ ਤਤਤ ਅਣਹਤਣਦ ਹਹ ਪਰ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਤਤਤ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਹਤ ਸਪਕਦਦ ਹਹ।
27 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਵਦਖ ਅਸਰਤ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਛਪਡ ਕਦ ਤਦਰਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਰਦ ਹਦਤ, ਫ਼ਦਰ ਸਦਨਸਜ ਕਰ ਲਪਭਸ?
28 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਵਰਤ ਸਯਰਸਫ਼ਟ ਯਵਪਚ ਆਪਣਦ ਤਦਜ ਦਦ
ਯਸਜਘਦਸਣ ਉਤਦ ਬਹਠਦਗਦ ਤਦ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਜਤ ਮਦਰਦ ਮਗਰ ਹਤ ਤਕਰਦ ਹਤ ਬਦਰਦਤ ਯਸਜਘਦਸਣਦਤ ਉਤਦ ਬਹਠਤਗਦ ਅਤਦ ਇਸਰਦਏਲ ਦਰਆਤ ਬਦਰਦਤ ਗਤਤਦਤ
ਦਦ ਯਨਆਉਤ ਕਰਤਗਦ।
29 ਅਤਦ ਹਰ ਕਤਈ ਯਜਹ ਨਦ ਘਰਦਤ ਯਦ ਭਦਈਆਤ ਯਦ ਭਹਣਦਤ ਯਦ ਯਪਉ ਯਦ ਮਦਤ ਯਦ ਬਦਲ ਬਪਯਚਆਤ ਯਦ ਜਮਰਨ ਨਸਜ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਦਦ
ਕਦਰਨ ਛਪਯਡਆ ਹਹ ਉਹ ਸਚ ਗਕਣਦ ਪਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ ਦਦ ਵਦਰਸ ਹਤਵਦਗਦ।
30 ਪਰ ਬਥਦਰਦ ਪਯਹਲਦ ਯਪਛਲਦ ਹਤਣਗਦ ਅਤਦ ਯਪਛਲਦ, ਪਯਹਲਦ।
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1 ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਤਦਤ ਇਪਕ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਤੜਕਦ ਘਰਤਤ ਯਨਪਕਯਲਆ ਭਈ ਆਪਣਦ ਅਜਗਸਰਰ ਬਦਗਫ਼ ਯਵਪਚ ਮਜਸਰ ਲਦਵਦ ।
2 ਅਤਦ ਜਦਤ ਉਹ ਨਦ ਮਜਸਰਦਤ ਨਦਲ ਇਪਕ ਇਪਕ ਅਪਯਠਆਨਰ ਯਦਹਦੜਰ ਚਕਕਦ ਲਈ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਬਦਗਫ਼ ਯਵਪਚ ਘਪਲ ਯਦਪਤਦ।
3 ਅਤਦ ਪਯਹਰਕਕ ਯਦਨ ਚੜਤਹਦ ਬਦਹਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਨਦ ਹਤਰਨਦਤ ਨਸਜ ਬਜਦਰ ਯਵਪਚ ਵਦਹਲਦ ਖੜਦ ਵਦਯਖਆ।
4 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਭਰ ਬਦਗਫ਼ ਯਵਪਚ ਜਦਓ ਅਰ ਜਤ ਹਪਕ ਹਤਵਦਗਦ। ਸਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਦਆਤਗਦ, ਅਤਦ ਓਹ ਗਏ।
5 ਫ਼ਦਰ ਦਕਪਯਹਰ ਅਰ ਤਰਏ ਪਯਹਰ ਦਦ ਲਗ ਭਗ ਬਦਹਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਨਦ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਕਰਤਦ।
6 ਅਰ ਘਜਟਦਕਕ ਯਦਨ ਰਯਹਜਦਦ ਬਦਹਰ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਨਦ ਹਤਰਨਦਤ ਨਸਜ ਖੜਦ ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਐਥਦ ਸਦਰਦ ਯਦਨ ਯਕਉਤ ਵਦਹਲਦ
ਖੜਦ ਰਹਦ?
7 ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਯਕਨਦ ਸਦਨਸਜ ਯਦਹਦੜਰ ਨਦ ਲਦਇਆ। ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਭਰ ਬਦਗਫ਼ ਯਵਪਚ ਜਦਓ।
8 ਅਤਦ ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਬਦਗਫ਼ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਆਪਣਦ ਮਕਖਫ਼ਯਤਆਰ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਭਈ ਮਜਸਰਦਤ ਨਸਜ ਸਪਦ ਅਰ ਯਪਛਯਲਆਤ ਤਤਤ ਲਹ ਕਦ
ਪਯਹਯਲਆਤ ਤਰਕਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਮਜਸਰਰ ਦਦਹ।
9 ਅਤਦ ਜਦਤ ਓਹ ਆਏ ਯਜਹੜਦ ਘਜਟਦ ਯਦਨ ਰਯਹਜਦਦ ਕਜਮ ਲਪਗਦ ਸਨ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਵਰ ਇਪਕ ਇਪਕ ਅਪਯਠਆਨਰ ਯਮਲਰ।
10 ਅਤਦ ਜਦਤ ਪਯਹਲਦ ਆਏ ਉਨਤਹਦਤ ਇਹ ਸਮਯਝਆ ਭਈ ਸਦਨਸਜ ਕਕਝ ਵਪਧ ਯਮਲਸ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਵਰ ਇਪਕਤ ਇਪਕ ਅਪਯਠਆਨਰ ਯਮਲਰ।
11 ਪਰ ਓਹ ਇਹ ਲਹ ਕਦ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਉਤਦ ਕਕੜਤਹਨ ਲਪਗਦ।
12 ਅਤਦ ਬਤਲਦ ਜਤ ਇਨਤਹਦਤ ਯਪਛਯਲਆਤ ਨਦ ਇਪਕਤ ਘੜਰ ਕਜਮ ਕਰਤਦ ਅਰ ਤਹਤ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਸਦਡਦ ਬਰਦਬਰ ਕਰ ਯਦਪਤਦ ਯਜਨਤਹਦਤ ਸਦਰਦ ਯਦਨ ਦਦ
ਭਦਰ ਅਤਦ ਧਕਪਪ ਸਹਰ।
13 ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ ਭਈ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਉਤਦ ਕਕਝ ਬਦਇਨਸਦਫ਼ਫ਼ਰ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ। ਭਲਦ, ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਨਦਲ ਇਪਕ
ਅਪਯਠਆਨਰ ਨਹਰਤ ਚਕਕਦਈ ਸਰ?
14 ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਲਹ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਜਦਹ ਪਰ ਮਦਰਰ ਮਰਜਰ ਹਹ ਯਕ ਯਜਜਨਦ ਤਹਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਉਨਦ ਹਰ ਇਸ ਯਪਛਲਦ ਨਸਜ ਭਰ ਯਦਆਤ ।
15 ਭਲਦ, ਮਦਰਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਨਹਰਤ ਯਕ ਆਪਣਦ ਮਦਲ ਨਦਲ ਜਤ ਚਦਹਦਤ ਸਤ ਕਰਦਤ? ਕਰ ਤਸਜ ਇਸਦ ਲਈ ਬਕਰਰ ਨਜਫ਼ਰ ਵਦਖਦਦ ਹਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਭਲਦ
ਹਦਤ?
16 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਯਪਛਲਦ ਪਯਹਲਦ ਹਤਣਗਦ ਅਤਦ ਪਯਹਲਦ ਯਪਛਲਦ।
17 ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਨਸਜ ਜਦਤਦਦ ਸਰ ਤਦਤ ਬਦਰਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਅਲਪਗ ਕਰ ਕਦ ਰਦਹ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ,
18 ਵਦਖਤ ਅਸਰਤ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਨਸਜ ਜਦਤਦਦ ਹਦਤ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਰ ਗਤਰਜਯਥਆਤ ਦਦ ਹਪਥ ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ
ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਪਟਣ ਦਦ ਹਕਕਮ ਦਦਣਗਦ।
19 ਅਤਦ ਉਸ ਨਸਜ ਠਪਠਦ ਕਰਨ ਅਰ ਕਤਰੜਦ ਮਦਰਨ ਅਰ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਉਣ ਲਈ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਦ ਹਪਥ ਫ਼ੜਵਦ ਦਦਣਗਦ ਅਤਦ ਉਹ
ਤਰਏ ਯਦਨ ਫ਼ਦਰ ਯਜਵਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ।
20 ਤਦ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰਦਤ ਦਰ ਮਦਤਦ ਆਪਣਦ ਪਕਪਤਤਰਦਤ ਸਣਦ ਉਸ ਦਦ ਕਤਲ ਆਈ ਅਤਦ ਮਪਥਦ ਟਦਕ ਕਦ ਉਸ ਅਪਗਦ ਇਪਕ ਅਰਜ ਕਰਨ
ਲਪਗਰ।
21 ਸਤ ਉਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਸਜ ਕਰ ਚਦਹਕਜਦਰ ਹਹਤ? ਉਹ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਆਯਗਆ ਕਰ ਜਤ ਤਦਰਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਮਦਰਦ ਏਹ ਦਤਵਦਤ ਪਕਪਤਤਰ
ਇਪਕ ਤਦਰਦ ਸਪਜਦ ਅਤਦ ਇਪਕ ਤਦਰਦ ਖਪਬਦ ਹਪਥ ਬਹਠਣ।
22 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਤਕਸਰਤ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਜਤ ਕਰ ਮਜਗਦਦ ਹਤ। ਉਹ ਯਪਆਲਦ ਯਜਹੜਦ ਮਹਤ ਪਰਣ ਨਸਜ ਹਦਤ ਕਰ ਤਕਸਰਤ ਪਰ ਸਪਕਦਦ
ਹਤ? ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਅਸਰਤ ਪਰ ਸਪਕਦਦ ਹਦਤ।
23 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਤਦਤ ਮਦਰਦ ਯਪਆਲਦ ਜਰਸਰ ਪਰਓਗਦ ਪਰ ਸਪਜਦ ਖਪਬਦ ਯਬਠਦਲਨਦ ਮਦਰਦ ਕਜਮ ਨਹਰਤ ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਲਈ ਹਹ
ਯਜਨਤਹਦਤ ਲਈ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਤਆਰ ਕਰਤਦ ਹਹ।
24 ਅਤਦ ਜਦਤ ਦਸਦਤ ਨਦ ਇਹ ਸਕਯਣਆ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਤਹਦਤ ਭਰਦਵਦਤ ਉਤਦ ਯਖਝ ਗਏ।
25 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਕਤਲ ਸਪਦ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਜਦਣਦਦ ਹਤ ਜਤ ਪਰਦਈਆਤ ਕਚਮਦਤ ਦਦ ਸਰਦਦਰ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਹਕਕਮ ਚਲਦਉਤਦਦ
ਹਨ ਅਤਦ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਵਪਡਦ ਹਨ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਧਚਤਸ ਜਮਦਉਤਦਦ ਹਨ।
26 ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚ ਅਯਜਹਦ ਨਦ ਹਤਵਦ ਪਰ ਜਤ ਕਤਈ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਵਪਡਦ ਹਤਣਦ ਚਦਹਦ ਸਤ ਤਕਹਦਡਦ ਟਯਹਲਸਆ ਹਤਵਦ।
27 ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਸਰਦਦਰ ਬਯਣਆ ਚਦਹਦ ਸਤ ਤਕਹਦਡਦ ਕਦਮਦ ਹਤਵਦ।
28 ਯਜਵਦਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆਪਣਰ ਟਯਹਲ ਕਰਦਉਣ ਨਹਰਤ ਸਗਤਤ ਟਯਹਲ ਕਰਨ ਅਤਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਦਦ ਥਦਤ ਯਨਸਤਦਰਦ ਦਦ ਮਕਪਲ ਭਰਨ ਨਸਜ
ਆਪਣਰ ਜਦਨ ਦਦਣ ਆਇਆ।
29 ਜਦ ਓਹ ਯਰਰਹਤ ਤਤਤ ਯਨਪਕਲਦਦ ਸਨ ਤਦ ਵਪਡਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਦ ਯਪਪਛਦ ਹਤ ਤਕਰਰ।
30 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਯਕ ਦਤ ਅਜਨਤਹਦ ਯਜਹੜਦ ਸੜਕ ਦਦ ਕਜਢਦ ਬਹਠਦ ਸਨ ਜਦਤ ਇਹ ਸਕਯਣਆ ਜਤ ਯਯਸਸ ਲਜਯਘਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਉਚਰ ਦਦ ਕਦ ਬਤਲਦ , ਹਦ
ਪਤਰਭਕ, ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ, ਸਦਡਦ ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰ!
31 ਅਤਦ ਭਰੜ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਝੜਯਕਆ ਭਈ ਚਕਪਪ ਕਰ ਜਦਣ ਪਰ ਓਹ ਹਤਰ ਵਰ ਉਚਰ ਦਦ ਕਦ ਬਤਲਦ, ਹਦ ਪਤਰਭਕ, ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ, ਸਦਡਦ
ਉਤਦ ਦਯਦ ਕਰ!
32 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਖੜਦ ਹਤ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਸਪਯਦਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਕਰਦਤ ?
33 ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ, ਸਦਡਰਆਤ ਅਪਖਦਤ ਖਕਪਲਤਹ ਜਦਣ !

34 ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਤਰਸ ਖਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਅਪਖਦਤ ਨਸਜ ਛਤਯਹਆ ਅਰ ਓਹ ਝਪਟ ਸਕਜਦਖਦ ਹਤ ਗਏ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਮਗਰ ਤਕਰ ਪਏ।
ਕਕਕਡ 21
1 ਜਦਤ ਓਹ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਦਦ ਨਦੜਦ ਆਏ ਅਰ ਜਫ਼ਹਤਸਨ ਦਦ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਬਹਤਫ਼ਫ਼ਗਦ ਕਤਲ ਪਹਕਜਚਦ ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਘਪਯਲਆ ਅਤਦ
ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ।
2 ਉਸ ਯਪਜਡ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਸਦਹਮਣਦ ਹਹ ਜਦਓ ਅਤਦ ਵੜਦਦ ਹਰ ਤਕਸਰਤ ਇਪਕ ਗਧਰ ਬਜਨਤਹਰ ਹਤਈ ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਬਪਚਦ ਨਸਜ ਪਦਓਗਦ ਸਤ
ਖਤਲਤਹ ਕਦ ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਯਲਆਓ।
3 ਅਰ ਜਦ ਕਤਈ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਕਝ ਕਹਦ ਤਦਤ ਕਯਹਣਦ ਭਈ ਪਤਰਭਕ ਨਸਜ ਇਨਤਹਦਤ ਦਰ ਲਤੜ ਹਹ, ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਉਸਦ ਵਦਲਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਘਪਲ ਦਦਵਦਗਦ।
4 ਸਤ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹਤਇਆ ਯਕ ਨਬਰ ਦਦ ਇਹ ਬਚਨ ਪਸਰਦ ਹਤਵਦ—
5 ਸਰਯਤਨ ਦਰ ਧਰ ਨਸਜ ਆਖਤ, ਵਦਖ ਤਦਰਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਅਧਰਨਗਰ ਨਦਲ, ਗਧਰ ਉਤਦ ਸਗਤਤ ਗਧਰ ਦਦ ਬਪਚਦ ਉਤਦ, ਸਵਦਰ ਹਤਕਦ ਤਦਰਦ ਕਤਲ
ਆਉਤਦਦ ਹਹ।
6 ਤਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਜਦ ਕਦ ਯਜਪਕਕਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ ਸਰ ਯਤਹਦ ਹਰ ਕਰਤਦ।
7 ਅਤਦ ਗਧਰ ਨਸਜ ਬਪਚਦ ਸਣਦ ਯਲਆਏ ਅਰ ਆਪਣਦ ਲਰੜਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਉਤਦ ਪਦ ਯਦਪਤਦ ਅਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਤਦ ਚੜਤਹ ਬਹਠਦ।
8 ਅਤਦ ਭਰੜ ਦਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਲਤਕਦਤ ਨਦ ਆਪਣਦ ਲਰੜਦ ਰਸਤਦ ਯਵਪਚ ਯਵਛਦਏ ਪਰ ਹਤਰਨਦਤ ਨਦ ਯਬਰਛਦਤ ਦਰਆਤ ਡਦਲਰਆਤ ਵਪਢ ਕਦ ਰਸਤਦ ਯਵਪਚ
ਯਵਛਦ ਯਦਪਤਰਆਤ।
9 ਅਤਦ ਭਰੜ ਯਜਹੜਰ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਯਪਪਛਦ ਚਪਲਰ ਜਦਤਦਰ ਸਰ ਉਚਰ ਅਵਦਜਫ਼ ਨਦਲ ਆਖਣ ਲਪਗਰ, ਹਤਸਜਨਦ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ !
ਮਕਬਦਰਕ ਉਹ ਯਜਹੜਦ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਨਦਮ ਉਤਦ ਆਉਤਦਦ ਹਹ! ਪਰਮ ਧਦਮ ਯਵਪਚ ਹਤਸਜਨਦ!
10 ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਯਵਪਚ ਵਯੜਆ ਤਦਤ ਸਦਰਦ ਸਫ਼ਯਹਰ ਏਹ ਆਖ ਦਦ ਯਹਪਲ ਯਗਆ ਯਕ ਇਹ ਕਚਣ ਹਹ ?
11 ਤਦਤ ਲਤਕਦਤ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਯਯਸਸ ਗਲਰਲ ਦਦ ਨਦਸਰਤ ਦਦ ਨਬਰ ਹਹ।
12 ਫ਼ਦਰ ਯਯਸਸ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਰ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਵਦਚਦਦ ਅਰ ਮਕਪਲ ਲਹਦ
ਤ ਦ ਸਨ ਕਪਢ ਯਦਪਤਦ
ਅਤਦ ਅਤਦ ਸਰਦਫ਼ਫ਼ਦ ਦਦ ਤਖਫ਼ਤਪਤਸਫ਼ ਅਰ ਕਬਸਤਰ ਵਦਚਣ ਵਦਯਲਆਤ ਦਰਆਤ ਚਚਕ
ਤ ਰਆਤ ਉਲਟਦ ਸਕਪਟਰਆਤ।
13 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ ਯਕ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਜਤ ਮਦਰਦ ਘਰ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਦਦ ਘਰ ਸਦਦਵਦਗਦ ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਡਦਕਸਆਤ ਦਰ ਖਤਹ
ਬਣਦਉਤਦਦ ਹਤ।
14 ਅਤਦ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਅਜਨਤਹਦ ਅਰ ਲਜਙਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਚਜਗਦ ਕਰਤਦ।
15 ਅਰ ਜਦਤ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਅਚਰਜ ਕਜਮਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਉਸ ਨਦ ਕਰਤਦ ਅਰ ਬਦਲਕਦਤ ਨਸਜ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਉਚਰ
ਅਵਦਜਫ਼ ਨਦਲ ਬਤਲਦਦ ਅਤਦ ਦਦਊਦ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਹਤਸਜਨਦ ਆਖਦਦ ਵਦਯਖਆ ਤਦਤ ਯਖਝ ਗਏ।
16 ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਕਰ ਤਸਜ ਸਕਣਦਦ ਹਹਤ ਜਤ ਏਹ ਕਰ ਆਖਦਦ ਹਨ? ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਹਦਤ, ਕਰ ਤਕਸਦਤ ਕਦਰ ਇਹ ਨਹਰਤ
ਪਯੜਤਹਆ ਜਤ ਬਦਲਕਦਤ ਅਤਦ ਦਕਪਧ ਚਕਘ
ਜ ਣ ਵਦਯਲਆਤ ਦਦ ਮਸਜਹਤ ਤਹਤ ਉਸਤਤ ਪਸਰਰ ਕਰਵਦਈ?
17 ਤਦਤ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਸਫ਼ਯਹਰਤਤ ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਯਲਆ ਅਰ ਬਹਤਅਨਰਆ ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਉਥਦ ਰਦਤ ਕਪਟਰ।
18 ਜਦਤ ਤੜਕਦ ਉਹ ਸਫ਼ਯਹਰ ਨਸਜ ਮਕਯੜਆ ਜਦਤਦਦ ਸਰ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਭਕਪਖ ਲਪਗਰ।
19 ਅਤਦ ਰਸਤਦ ਕਤਲ ਹਜਜਰਰ ਦਦ ਇਪਕ ਯਬਰਛ ਵਦਖ ਕਦ ਉਸ ਦਦ ਨਦੜਦ ਯਗਆ ਪਰ ਪਪਤਦਤ ਯਬਨਦ ਉਸ ਉਤਦ ਹਤਰ ਕਕਝ ਨਦ ਲਪਯਭਆ ਅਤਦ ਉਸ
ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਯਕ ਅਪਜ ਤਤਤ ਲਹ ਕਦ ਤਹਨਸਜ ਕਦਰ ਫ਼ਲ ਨਦ ਲਪਗਦ ਅਤਦ ਹਜਜਰਰ ਦਦ ਯਬਰਛ ਓਵਦਤ ਸਕਪਕ ਯਗਆ।
20 ਅਰ ਚਦਲਦ ਇਹ ਵਦਖ ਕਦ ਹਹਰਦਨ ਹਤਏ ਅਤਦ ਬਤਲਦ ਯਕ ਹਜਜਰਰ ਦਦ ਯਬਰਛ ਯਕਪਕਕਰ ਐਡਰ ਛਦਤਰ ਸਕਪਕ ਯਗਆ?
21 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਨਹਚਦ ਹਤਵਦ ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਭਰਮ ਨਦ ਕਰਤ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ
ਯਨਰਦ ਇਹ ਨਹਰਤ ਕਰਤਗਦ ਜਤ ਹਜਜਰਰ ਦਦ ਯਬਰਛ ਨਦਲ ਹਤਇਆ ਸਗਤਤ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਇਸ ਪਹਦੜ ਨਸਜ ਕਹਤ ਜਤ ਉਠ ਅਰ ਸਮਕਜਦਰ ਯਵਪਚ ਜਦ ਪਹ ਤਦਤ
ਅਯਜਹਦ ਹਤ ਜਦਵਦਗਦ।
22 ਅਤਦ ਸਭ ਕਕਝ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਯਨਹਚਦ ਨਦਲ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰ ਕਦ ਮਜਗਤ ਸਤ ਪਦਓਗਦ।
23 ਜਦ ਉਹ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਆਣ ਕਦ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਸਰ ਤਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕ ਅਰ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਬਜਕਰਗ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ ਅਤਦ ਬਤਲਦ , ਤਸਜ
ਯਕਹੜਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਨਦਲ ਏਹ ਕਜਮ ਕਰਦਦ ਹਹਤ ਅਰ ਯਕਹ ਨਦ ਤਹਨਸਜ ਇਹ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਦਪਤਦ?
24 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਮਹਤ ਵਰ ਤਕਹਦਥਤਤ ਇਪਕ ਗਪਲ ਪਕਪਛਣਦ ਸਤ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਮਹਨਸਜ ਦਪਸਤ ਤਦਤ ਮਹਤ ਵਰ ਤਕਹਦਨਸਜ ਦਪਸਦਤਗਦ ਭਈ
ਮਹਤ ਯਕਹੜਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਨਦਲ ਏਹ ਕਜਮ ਕਰਦਦ ਹਦਤ।
25 ਯਸਹਜਨਦ ਦਦ ਬਪਯਤਸਮਦ ਯਕਪਥਤ ਸਰ, ਸਕਰਗ ਵਪਲਤ ਯਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਵਪਲਤ? ਅਤਦ ਓਹ ਆਪਤ ਯਵਪਚ ਯਵਚਦਰ ਕਰ ਕਦ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ, ਜਦ ਕਹਰਏ,
ਸਕਰਗ ਵਪਲਤ ਤਦਤ ਉਹ ਸਦਨਸਜ ਆਖਸ, ਫ਼ਦਰ ਤਕਸਦਤ ਉਹ ਦਰ ਪਰਤਰਤ ਯਕਉਤ ਨਦ ਕਰਤਰ?
26 ਅਰ ਜਦ ਕਹਰਏ, ਮਨਕਪਖਦਤ ਵਪਲਤ ਤਦਤ ਲਤਕਦਤ ਤਤਤ ਡਰਦਦ ਹਦਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਪਭਦ ਯਸਹਜਨਦ ਨਸਜ ਨਬਰ ਜਦਣਦਦ ਹਨ।
27 ਸਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਅਸਰਤ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ। ਉਸ ਨਦ ਵਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਵਰ ਤਕਹਦਨਸਜ ਨਹਰਤ ਦਪਸਦਦ ਜਤ
ਯਕਹੜਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਨਦਲ ਮਹਤ ਏਹ ਕਜਮ ਕਰਦਦ ਹਦਤ।
28 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਸਮਝਦਦ ਹਤ? ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਦਤ ਪਕਪਤਤਰ ਸਨ ਅਤਦ ਉਹ ਪਯਹਲਦ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਯਲਆ, ਪਕਪਤਤਰ, ਜਦਹ। ਅਪਜ
ਅਜਗਸਰਰ ਬਦਗਫ਼ ਯਵਪਚ ਕਜਮ ਕਰ।

29 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਮਦਰਦ ਜਰ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ਪਰ ਯਪਪਛਤ ਪਛਤਦ ਕਦ ਯਗਆ।
30 ਫ਼ਦਰ ਦਸਏ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਇਹਤ ਹਰ ਯਕਹਦ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਅਪਛਦ ਜਰ, ਪਰ ਯਗਆ ਨਦ।
31 ਸਤ ਇਨਤਹਦਤ ਦਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਹ ਨਦ ਯਪਤਦ ਦਰ ਮਰਜਰ ਪਸਰਰ ਕਰਤਰ? ਉਨਤਹਦਤ ਆਯਖਆ, ਪਯਹਲਦ ਨਦ। ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ
ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਮਸਸਲਰਏ ਅਤਦ ਕਜਜਰਰਆਤ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲਤਤ ਪਯਹਲਦਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਜਦਤਦਦ ਹਨ।
32 ਯਕਉਤ ਜਤ ਯਸਹਜਨਦ ਧਰਮ ਦਦ ਰਦਹਰਤ ਤਕਹਦਡਦ ਕਤਲ ਆਇਆ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਉਹ ਦਰ ਪਰਤਰਤ ਨਦ ਕਰਤਰ ਪਰ ਮਸਸਲਰਆਤ ਅਰ ਕਜਜਰਰਆਤ ਨਦ
ਉਹ ਦਰ ਪਰਤਰਤ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਇਹ ਵਦਖ ਕਦ ਯਪਪਛਤ ਵਰ ਨਦ ਪਛਤਦਏ ਭਈ ਉਹ ਦਰ ਪਰਤਰਤ ਕਰਦਦ ।
33 ਇਪਕ ਹਤਰ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਸਕਣਤ ਜਤ ਇਪਕ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਸਰ ਯਜਹਨਦ ਅਜਗਸਰਰ ਬਦਗਫ਼ ਲਦਇਆ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਕਫ਼ਦਰਦ ਬਦੜ ਯਦਪਤਰ ਅਤਦ
ਉਸ ਯਵਪਚ ਰਸ ਲਈ ਇਪਕ ਚਕਬਪਚਦ ਕਪਯਢਆ ਅਤਦ ਬਕਰਜ ਉਸਦਯਰਆ ਅਰ ਉਹ ਨਸਜ ਮਦਲਰਆਤ ਦਦ ਹਪਥ ਸਚਤਪ ਕਦ ਪਰਦਦਸ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
34 ਜਦਤ ਫ਼ਲਦਤ ਦਰ ਰਕਪਤ ਨਦੜਦ ਆਈ ਤਦਤ ਉਹ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰ ਮਦਲਰਆਤ ਦਦ ਕਤਲ ਆਪਣਦ ਫ਼ਲ ਲਹਣ ਲਈ ਘਪਲਦ।
35 ਅਤਦ ਮਦਲਰਆਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਕਦ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਕਕਪਯਟਆ ਅਰ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਪਯਟਆ ਅਰ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਪਥਰਦਉ ਕਰਤਦ।
36 ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਨਦ ਹਤਰ ਚਦਕਰ ਪਯਹਯਲਆਤ ਨਦਲਤਤ ਵਧਰਕ ਘਪਲਦ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਇਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਵਰ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਕਰਤਦ।
37 ਓੜਕ ਉਸ ਨਦ ਆਪਣਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਕਤਲ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਘਪਯਲਆ ਭਈ ਉਹ ਮਦਰਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ ਆਦਰ ਕਰਨਗਦ ।
38 ਪਰ ਮਦਲਰਆਤ ਨਦ ਜਦਤ ਉਹ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਵਦਯਖਆ ਤਦਤ ਆਪਤ ਯਵਪਚ ਯਕਹਦ, ਵਦਰਸ ਏਹਤ ਹਹ, ਆਓ ਇਹ ਨਸਜ ਮਦਰ ਸਕਪਟਰਏ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ
ਯਵਰਸਦ ਸਦਤਭ ਲਈਏ।
39 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ਯੜਆ ਅਰ ਬਦਗਤਤ ਬਦਹਰ ਕਪਢ ਕਦ ਮਦਰ ਸਕਪਯਟਆ।
40 ਸਤ ਜਦ ਬਦਗਫ਼ ਦਦ ਮਦਲਕ ਆਵਦਗਦ ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਮਦਲਰਆਤ ਨਦਲ ਕਰ ਕਰਦਗਦ?
41 ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ ਯਕ ਉਨਤਹਦਤ ਬਕਯਰਆਰਦਤ ਦਦ ਬਕਰਰ ਤਰਦਤ ਨਦਸ ਕਰਸ ਅਤਦ ਅਜਗਸਰਰ ਬਦਗਫ਼ ਹਤਰਨਦਤ ਮਦਲਰਆਤ ਨਸਜ ਸਚਤਪਦਗਦ ਜਤ
ਰਕਪਤ ਯਸਰ ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ਲ ਪਕਚਦਉਣਗਦ।
42 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਭਲਦ ਤਕਸਦਤ ਯਲਖਤਦਤ ਯਵਪਚ ਕਦਦ ਨਹਰਤ ਪਯੜਤਹਆ ਯਜਸ ਪਪਥਰ ਨਸਜ ਰਦਜਦਤ ਨਦ ਰਪਯਦਆ, ਸਤਈ ਖਸਜਜਦ ਦਦ
ਯਸਰਦ ਹਤ ਯਗਆ। ਇਹ ਪਤਰਭਕ ਦਰ ਵਪਲਤ ਹਤਇਆ, ਅਤਦ ਸਦਡਰ ਨਜਫ਼ਰ ਯਵਪਚ ਅਚਰਜ ਹਹ।
43 ਇਸ ਕਰਕਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਦ ਰਦਜ ਤਕਹਦਥਤਤ ਖਤਯਹਆ ਅਤਦ ਪਰਦਈ ਕਚਮ ਨਸਜ ਯਜਹੜਰ ਉਹ ਦਦ ਫ਼ਲ ਦਦਵਦ ਯਦਪਤਦ
ਜਦਵਦਗਦ।
44 ਅਰ ਜਤ ਕਤਈ ਇਸ ਪਪਥਰ ਓਤਦ ਯਡਪਗਦਗਦ ਸਤ ਚਸਰ ਚਸਰ ਹਤ ਜਦਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹ ਦਦ ਉਤਦ ਉਹ ਯਡਪਗਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਰਹ ਸਕਟ
ਪ ਦਗਦ।
45 ਜਦਤ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਸਕਣਦ ਤਦਤ ਮਲਸਮ ਕਰਤਦ ਜਤ ਉਹ ਸਦਡਦ ਹਰ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਆਖਦਦ ਹਹ ।
46 ਅਤਦ ਜਦਤ ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ੜਨਦ ਚਦਹਕਦ
ਜ ਦ ਸਨ ਤਦਤ ਲਤਕਦਤ ਤਤਤ ਡਰਦ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਓਹ ਉਸ ਨਸਜ ਨਬਰ ਮਜਨਦਦ ਸਨ।
ਕਕਕਡ 22
1 ਯਯਸਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਨਦਲ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤਦਤ ਯਵਪਚ ਫ਼ਦਰ ਬਚਨ ਕਰਤਦ ਅਰ ਯਕਹਦ,
2 ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਇਪਕ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਵਰਗਦ ਹਹ ਯਜਹਨਦ ਆਪਣਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ ਯਵਆਹ ਕਰਤਦ।
3 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਸਪਦਦ ਹਤਇਆਤ ਨਸਜ ਯਵਆਹ ਯਵਪਚ ਸਪਦਣ ਲਈ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਘਪਯਲਆ ਪਰ ਓਹ ਆਉਣ ਨਸਜ ਰਦਜਰ ਨਦ ਹਤਏ ।
4 ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਨਦ ਹਤਰਨਦਤ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਘਪਯਲਆ ਜਤ ਸਪਦਦ ਹਤਇਆਤ ਨਸਜ ਕਹਤ ਭਈ ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਖਦਣਦ ਯਤਆਰ ਕਰਤਦ ਹਹ, ਮਦਰਦ
ਬਹਲ ਅਰ ਮਤਟਦ ਮਤਟਦ ਜਦਨਵਰ ਕਤਹਦ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਸਭ ਕਕਝ ਯਤਆਰ ਹਹ। ਤਕਸਰਤ ਯਵਆਹ ਯਵਪਚ ਚਪਲਤ।
5 ਪਰ ਓਹ ਬਦਪਰਵਦਹਰ ਕਰ ਕਦ ਚਪਲਦ ਗਏ, ਕਤਈ ਆਪਣਦ ਖਦਤ ਨਸਜ ਅਰ ਕਤਈ ਆਪਣਦ ਵਣਜ ਬਕਪਦਰ ਨਸਜ।
6 ਅਤਦ ਹਤਰਨਦਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਪਪਤ ਲਦਹਰ ਅਰ ਮਦਰ ਸਕਪਯਟਆ।
7 ਤਦਤ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਨਸਜ ਕਤਰਤਧ ਆਇਆ ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਅਪਣਰਆਤ ਫ਼ਚਜਦਤ ਘਪਲ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਖਸਨਰਆਤ ਦਦ ਨਦਸ ਕਰ ਯਦਪਤਦ ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ
ਸਫ਼ਯਹਰ ਫ਼ਸਕ ਸਕਪਯਟਆ।
8 ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਯਵਆਹ ਦਦ ਸਦਮਦਨ ਤਦਤ ਯਤਆਰ ਹਹ ਪਰ ਸਪਦਦ ਹਤਏ ਨਲਦਇਕ ਹਨ।
9 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਚਕਰਦਯਹਆਤ ਯਵਪਚ ਜਦਓ ਅਤਦ ਯਜਜਨਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਮਲਣ ਯਵਆਹ ਯਵਪਚ ਸਪਦ ਯਲਆਓ।
10 ਤਦਤ ਓਹ ਚਦਕਰ ਰਸਯਤਆਤ ਉਤਦ ਬਦਹਰ ਜਦਕਦ ਬਕਰਦ ਭਲਦ ਯਜਜਨਦ ਯਮਲਦ ਸਭਨਦਤ ਨਸਜ ਇਕਪਠਦ ਕਰ ਯਲਆਏ ਅਤਦ ਯਵਆਹ ਵਦਲਦ ਘਰ
ਮਦਲਰਆਤ ਨਦਲ ਭਰ ਯਗਆ।
11 ਪਰ ਜਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਮਦਲਰਆਤ ਨਸਜ ਵਦਖਣ ਅਜਦਰ ਆਇਆ ਤਦ ਉਥਤਤ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਯਡਪਠਦ ਯਜਹੜਦ ਯਵਆਹਕਣਦ ਕਪਪੜਦ ਪਯਹਯਨਆ
ਹਤਇਆ ਨਦ ਸਰ।
12 ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਭਦਈ, ਤਸਜ ਇਪਥਦ ਯਵਆਹਕਣਦ ਕਪਪੜਦ ਬਦਝਤਤ ਯਕਸ ਤਰਦਤ ਅਜਦਰ ਆਇਆ? ਪਰ ਉਹ ਚਕਪਪ ਹਰ ਰਯਹ ਯਗਆ।
13 ਤਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਨਦ ਟਯਹਲਸਆਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਦਦ ਹਪਥ ਪਹਰ ਬਜਨਤਹ ਕਦ ਇਹ ਨਸਜ ਬਦਹਰ ਦਦ ਅਜਧਘਤਰ ਯਵਪਚ ਸਕਪਟ ਯਦਓ! ਉਥਦ ਰਤਣਦ
ਅਤਦ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
14 ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਪਦਦ ਹਤਏ ਤਦਤ ਬਹਕਤ ਹਨ ਪਰ ਚਕਣਦ ਹਤਏ ਥਤੜਦ।
15 ਤਦਤਤ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਜਦ ਕਦ ਮਤਦ ਪਕਦਇਆ ਜਤ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਸ ਤਰਦਤ ਗਪਲਦਤ ਯਵਪਚ ਫ਼ਸਦਈਏ।

16 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਹਦਰਤਦਰਆਤ ਦਦ ਨਦਲ ਉਸ ਦਦ ਕਤਲ ਭਦਯਜਆ ਭਈ ਉਸ ਨਸਜ ਆਖਣ, ਗਕਰਸ ਜਰ ਅਸਰਤ ਜਦਣਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਸਜ
ਸਪਚਦ ਹਹਤ ਅਰ ਸਯਚਆਈ ਨਦਲ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਰਦਹ ਦਪਸਦਦ ਹਹਤ ਅਤਦ ਤਹਨਸਜ ਯਕਸਦ ਦਰ ਪਰਵਦਹ ਨਹਰਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਸਜ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਪਪਖ ਨਹਰਤ
ਕਰਦਦ।
17 ਸਤ ਸਦਨਸਜ ਦਪਸ, ਤਸਜ ਕਰ ਸਮਝਦਦ ਹਹ ਜਤ ਕਹਸਰ ਨਸਜ ਜਜਫ਼ਰਯਦ ਦਦਣਦ ਜਤਗ ਹਹ ਯਦ ਨਹਰਤ?
18 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਸਫ਼ਰਦਰਤ ਜਦਣ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਕਪਟਰਓ ਯਕਉਤ ਮਹਨਸਜ ਪਰਤਦਉਤਦਦ ਹਤ?
19 ਜਜਫ਼ਰਯਦ ਦਦ ਯਸਪਕਦ ਮਹਨਸਜ ਯਵਖਦਓ। ਤਦ ਓਹ ਇਪਕ ਅਪਯਠਆਨਰ ਉਸ ਕਤਲ ਯਲਆਏ।
20 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਇਹ ਮਸਰਤ ਅਤਦ ਯਲਖਤ ਯਕਹਦਰ ਹਹ?
21 ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਕਹਸਰ ਦਰ। ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਫ਼ਦਰ ਯਜਹੜਰਆਤ ਚਰਜਫ਼ਦਤ ਕਹਸਰ ਦਰਆਤ ਹਨ ਓਹ ਕਹਸਰ ਨਸਜ ਅਤਦ
ਯਜਹੜਰਆਤ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਰਆਤ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਸਜ ਯਦਓ।
22 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਅਚਰਜ ਮਜਯਨਆ ਅਰ ਉਸ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਚਪਲਦ ਗਏ।
23 ਉਸਦ ਯਦਨ ਸਦਸਕਰ ਯਜਹੜਦ ਆਖਦਦ ਹਨ ਜਤ ਯਕਆਮਤ ਨਹਰਤ ਹਤਣਰ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ ਅਤਦ ਇਹ ਕਯਹ ਕਦ ਉਸ ਤਤਤ ਸਵਦਲ ਪਕਪਯਛਆ।
24 ਯਕ ਗਕਰਸ ਜਰ ਮਸਸਦ ਨਦ ਆਯਖਆ ਸਰ ਭਈ ਜਦ ਕਤਈ ਔਤਤ ਮਰ ਜਦਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਦਦ ਭਦਈ ਉਹ ਦਰ ਤਰਵਰਤ ਨਦਲ ਯਵਆਹ ਕਰ ਲਵਦ ਅਤਦ
ਆਪਣਦ ਭਦਈ ਲਈ ਵਜਸ ਉਤਪਜਨ ਕਰਦ।
25 ਸਤ ਸਦਡਦ ਯਵਪਚ ਸਪਤ ਭਦਈ ਸਨ ਅਤਦ ਪਯਹਲਦ ਯਵਆਹ ਕਰਕਦ ਮਰ ਯਗਆ ਅਤਦ ਬਦਉਲਦਦਦ ਹਤਣ ਕਰਕਦ ਆਪਣਦ ਭਦਈ ਦਦ ਲਈ
ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਤ ਛਪਡ ਯਗਆ।
26 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਦਸਆ ਭਰ ਅਤਦ ਤਰਆ ਭਰ ਸਪਤਵਦਤ ਤਰਕਰ।
27 ਅਰ ਸਦਯਰਆਤ ਦਦ ਯਪਪਛਤ ਉਹ ਤਰਵਰਤ ਭਰ ਮਰ ਗਈ।
28 ਉਪਰਜਤ ਯਕਆਮਤ ਨਸਜ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਸਪਤਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਹ ਦਰ ਤਰਵਰਤ ਹਤਊ ਯਕਉਤਯਕ ਉਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਵਸਦਇਆ ਸਰ?
29 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਤਕਸਰਤ ਯਕਤਦਬਦਤ ਅਰ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਰ ਸਮਰਪਥਦ ਨਸਜ ਨਦ ਜਦਣ ਕਦ ਭਕਪਲ ਯਵਪਚ ਪਏ ਹਤ।
30 ਯਕਉਤ ਜਤ ਯਕਆਮਤ ਯਵਪਚ ਨਦ ਯਵਆਹ ਕਰਦਦ ਅਤਦ ਨਦ ਯਵਆਹਦ ਜਦਤਦਦ ਹਨ ਬਲਕਣ ਸਕਰਗ ਯਵਪਚ ਦਸਤਦਤ ਵਰਗਦ ਹਨ।
31 ਪਰ ਮਕਰਯਦਆਤ ਦਰ ਯਕਆਮਤ ਦਦ ਯਵਖਦ ਕਰ ਤਕਸਦਤ ਉਹ ਨਹਰਤ ਪਯੜਤਹਆ ਜਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਨਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਯਖਆ।
32 ਯਕ ਮਹਤ ਅਬਰਦਹਦਮ ਦਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਅਤਦ ਇਸਹਦਕ ਦਦ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਦਦ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਹਦਤ? ਉਹ ਮਕਰਯਦਆਤ ਦਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ
ਨਹਰਤ ਪਰ ਜਰਉਤਯਦਆਤ ਦਦ ਹਹ।
33 ਅਤਦ ਲਤਕ ਇਹ ਸਕਣ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਤਤਤ ਹਹਰਦਨ ਹਤਏ।
34 ਪਰ ਜਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਤ ਨਦ ਸਕਯਣਆ ਜਤ ਉਹ ਨਦ ਸਦਸਕਰਆਤ ਦਦ ਮਕਜਹ ਬਜਦ ਕਰ ਯਦਪਤਦ ਤਦ ਓਹ ਇਪਕ ਥਦਤ ਇਪਕਠਦ ਹਤਏ।
35 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਦ ਯਜਹੜਦ ਸਫ਼ਰਦ ਦਦ ਯਸਖਲਦਉਣ ਵਦਲਦ ਸਰ ਉਹ ਦਦ ਪਰਤਦਉਣ ਲਈ ਸਵਦਲ ਕਰਤਦ।
36 ਜਤ ਗਕਰਸ ਜਰ ਤਕਰਦਤ ਯਵਪਚ ਵਪਡਦ ਹਕਕਮ ਯਕਹੜਦ ਹਹ?
37 ਅਤਦ ਉਹ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਸਜ ਪਤਰਭਕ ਆਪਣਦ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਸਦਰਦ ਯਦਲ ਨਦਲ ਅਤਦ ਆਪਣਰ ਸਦਰਰ ਜਦਨ ਨਦਲ ਅਤਦ
ਆਪਣਰ ਸਦਰਰ ਬਕਪਧ ਨਦਲ ਯਪਆਰ ਕਰ।
38 ਵਪਡਦ ਅਤਦ ਪਯਹਲਦ ਹਕਕਮ ਇਹਤ ਹਹ।
39 ਅਤਦ ਦਸਆ ਇਹ ਦਦ ਵਦਤਙਕ ਹਹ ਯਕ ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਗਕਆਤਢਰ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਯਜਹਦ ਯਪਆਰ ਕਰ।
40 ਇਨਤਹਦਤ ਦਤਹਦਤ ਹਕਕਮਦਤ ਉਤਦ ਸਦਰਰ ਤਕਰਦਤ ਅਤਦ ਨਬਰਆਤ ਦਦ ਬਚਨ ਯਟਕਦ ਹਤਏ ਹਨ।
41 ਯਜਸ ਵਦਲਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਇਕਪਠਦ ਸਨ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਪਕਪਯਛਆ।
42 ਮਸਰਹ ਦਦ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਤਕਸਰਤ ਕਰ ਸਮਝਦਦ ਹਤ, ਉਹ ਯਕਹਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹ? ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਦਦਊਦ ਦਦ।
43 ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਫ਼ਦਰ ਦਦਊਦ ਆਤਮਦ ਦਰ ਰਦਹਰਤ ਯਕਪਕਕਰ ਉਹ ਨਸਜ ਪਤਰਭਕ ਆਖਦਦ ਹਹ? ਯਕ
44 ਪਤਰਭਕ ਨਦ ਮਦਰਦ ਪਤਰਭਕ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਸਪਜਦ ਪਦਸਦ ਬਹਠ, ਜਦ ਤਰਕਰ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਵਹਰਰਆਤ ਨਸਜ ਤਦਰਦ ਪਹਰਦਤ ਹਦਠ ਨਦ ਕਰ ਯਦਆਤ।
45 ਸਤ ਜਦ ਦਦਊਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਤਰਭਕ ਆਖਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਉਹ ਉਸ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਯਕਸ ਤਰਦਤ ਹਤਇਆ?
46 ਅਤਦ ਕਤਈ ਉਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਬਚਨ ਤਰਕਰ ਦਦ ਜਵਦਬ ਨਦ ਦਦ ਸਪਯਕਆ, ਨਦ ਉਸ ਯਦਨ ਤਤਤ ਯਕਸਦ ਦਦ ਯਹਆਉਤ ਯਪਆ ਜਤ ਉਸ ਅਪਗਦ ਕਤਈ
ਪਤਰਸਫ਼ਨ ਕਰਦ।
ਕਕਕਡ 23
1 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ,
2 ਗਤਰਜਥਰ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਮਸਸਦ ਦਰ ਗਪਦਰ ਉਤਦ ਬਹਠਦ ਹਨ।
3 ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਕਝ ਜਤ ਓਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਯਹਣ ਤਕਸਰਤ ਮਜਨ ਲਹਣਦ ਅਤਦ ਉਹ ਦਰ ਪਦਲਣਦ ਕਰਨਰ ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਵਰਗਦ ਕਜਮ ਨਦ ਕਰਨਦ ਯਕਉਤ
ਜਤ ਓਹ ਕਯਹਜਦਦ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦਦ ਨਹਰਤ।
4 ਓਹ ਭਦਰਦ ਬਤਝ ਯਜਨਤਹਦਤ ਦਦ ਚਕਕ
ਪ ਣਦ ਔਖਦ ਹਹ ਬਜਨਤਹ ਕਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਯਦਆਤ ਮਤਯਢਆਤ ਉਤਦ ਰਪਖਦਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਪਣਰ
ਉਤਗਲ ਨਦਲ ਯਖਸਕਦਉਣ ਨਸਜ ਰਦਜਰ ਨਹਰਤ।

5 ਓਹ ਆਪਣਦ ਸਭ ਕਜਮ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਯਵਖਲਦਵਦ ਲਈ ਕਰਦਦ ਹਨ ਯਕਉਤ ਜਤ ਓਹ ਆਪਣਦ ਤਵਰਤ ਚਦਉੜਦ ਕਰਦਦ ਅਤਦ ਆਪਣਰਆਤ ਝਦਲਰਦਤ
ਵਧਦਉਤਦਦ ਹਨ।
6 ਅਤਦ ਯਮਹਮਦਨਰਆਤ ਯਵਪਚ ਉਚਰਆਤ ਥਦਵਦਤ ਅਤਦ ਸਮਦਜਦਤ ਯਵਪਚ ਅਗਲਰਆਤ ਕਕਰਸਰਆਤ,
7 ਅਤਦ ਬਜਦਰਦਤ ਯਵਪਚ ਪਰਨਦਮ ਲਹਣ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖਦਤ ਕਤਲਤ ਸਕਆਮਰ ਜਰ ਕਹਦਉਣ ਦਦ ਭਕਪਖਦ ਹਨ।
8 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਸਕਆਮਰ ਨਦ ਕਹਦਓ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਗਕਰਸ ਇਪਕਤ ਹਹ ਅਰ ਤਕਸਰਤ ਸਪਭਤ ਭਦਈ ਹਤ।
9 ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਯਕਸਦ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਨਦ ਆਖਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਪਤਦ ਇਪਕਤ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਉਤਦ ਹਹ ।
10 ਅਰ ਨਦ ਤਕਸਰਤ ਮਦਲਕ ਕਹਦਉ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਮਦਲਕ ਇਪਕਤ ਹਹ ਅਰਥਦਤ ਮਸਰਹ।
11 ਪਰ ਉਹ ਯਜਹੜਦ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਹਤਰਨਦਤ ਨਦਲਤਤ ਵਪਡਦ ਹਹ ਸਤ ਤਕਹਦਡਦ ਟਯਹਲਸਆ ਹਤਵਦ।
12 ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਉਚਦ ਕਰਦਗਦ ਸਤ ਨਰਵਦਤ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਨਰਵਦਤ ਕਰਦਗਦ ਸਤ ਉਚਦ
ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ।
13 ਪਰ ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਨਸਜ ਮਨਕਪਖਦਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਬਜਦ
ਕਰਦਦ ਹਤ।
14 ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰਓ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਇਪਕ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਪਜਥ ਯਵਪਚ ਰਲਦਉਣ ਲਈ
ਜਲ ਥਲ ਗਦਹਕਜਦਦ ਹਤ ਅਤਦ ਜਦਤ ਉਹ ਆ ਚਕਯਪ ਕਆ ਤਦਤ ਤਕਸਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਨਦਲਤਤ ਦਸਣਦ ਨਰਕ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਬਣਦਉਤਦਦ ਹਤ।
16 ਹਦ ਅਜਨਤਹਦ ਆਗਸਓ, ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਜਹੜਦ ਆਖਦਦ ਹਤ ਭਈ ਜਦ ਕਤਈ ਹਹਕਲ ਦਰ ਸਚਹਤ ਖਦਵਦ ਤਦਤ ਕਕਝ ਗਪਲ ਨਹਰਤ ਪਰ ਜਦ
ਕਤਈ ਹਹਕਲ ਦਦ ਸਤਨਦ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਪਸਰਰ ਕਰਨਰ ਪਊ।
17 ਹਦ ਮਸਰਖਤ ਅਤਦ ਅਜਯਨਤਹਓ ਯਕਹੜਦ ਵਪਡਦ ਹਹ ਸਤਨਦ ਯਦ ਹਹਕਲ ਯਜਹ ਨਦ ਸਤਨਦ ਨਸਜ ਪਯਵਪਤਤਰ ਕਰਤਦ ਹਹ?
18 ਅਤਦ ਇਹ ਆਖਦਦ ਹਤ ਭਈ ਜਦ ਕਤਈ ਜਗਵਦਦਰ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਵਦ ਤਦਤ ਕਕਝ ਗਪਲ ਨਹਰਤ ਪਰ ਯਜਹੜਰ ਭਦਟ ਉਸ ਉਤਦ ਹਹ ਜਦ ਉਹ ਦਰ ਸਚਤਹ
ਖਦਵਦ ਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਪਸਰਰ ਕਰਨਰ ਪਊ।
19 ਹਦ ਅਜਯਨਤਹਓ ਯਕਹੜਰ ਵਪਡਰ ਹਹ ਭਦਟ ਯਦ ਜਗਵਦਦਰ ਯਜਹੜਰ ਭਦਟ ਨਸਜ ਪਯਵਪਤਤਰ ਕਰਦਰ ਹਹ?
20 ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਕਤਈ ਜਗਵਦਦਰ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ਸਤ ਉਹ ਦਰ ਅਤਦ ਸਭ ਚਰਜਫ਼ਦਤ ਦਰ ਯਜਹੜਰਆਤ ਉਸ ਉਤਦ ਹਨ ਸਚਤਹ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ।
21 ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਹਹਕਲ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ਸਤ ਉਸ ਦਰ ਅਰ ਉਸ ਦਦ ਯਵਪਚ ਰਯਹਣ ਵਦਲਦ ਦਰ ਭਰ ਸਚਤਹ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ।
22 ਅਤਦ ਜਤ ਕਤਈ ਸਕਰਗ ਦਰ ਸਚਹਤ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ਸਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਯਸਜਘਦਸਣ ਦਰ ਅਤਦ ਉਸ ਉਪਰ ਬਹਠਣ ਵਦਲਦ ਦਰ ਸਚਤਹ ਖਦਤਦਦ ਹਹ ।
23 ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰਓ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਪਸਦਰਨਦ ਅਤਦ ਸਚਤਫ਼ ਅਤਦ ਜਰਰਦ ਦਦ ਦਸਚਤਧ ਯਦਜਦਦ ਹਤ
ਅਤਦ ਤਕਰਦਤ ਦਦ ਭਦਰਦ ਹਕਕਮਦਤ ਨਸਜ ਅਰਥਦਤ ਯਨਆਉਤ ਅਰ ਦਯਦ ਅਰ ਯਨਹਚਦ ਨਸਜ ਛਪਡ ਯਦਪਤਦ ਹਹ । ਪਰ ਚਦਹਰਦਦ ਸਰ ਜਤ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਕਰਦਦ
ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਵਰ ਨਦ ਛਪਡਦਦ।
24 ਹਦ ਅਜਨਤਹਦ ਆਗਸਓ ਯਜਹੜਦ ਮਪਛਰ ਪਕਣ ਲਹਤਦਦ ਅਤਦ ਊਠ ਯਨਗਲ ਜਦਤਦਦ ਹਤ!
25 ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰਓ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਕਟਤਰਦ ਅਰ ਥਦਲਰ ਨਸਜ ਬਦਹਰਤਤ ਸਦਫ਼ਫ਼ ਕਰਦਦ ਹਤ ਪਰ
ਅਜਦਰਤਤ ਓਹ ਲਕਪਟ ਅਤਦ ਬਦਪਰਹਦਜਫ਼ਰ ਨਦਲ ਭਰਦ ਹਤਏ ਹਨ।
26 ਹਦ ਅਜਨਤਹਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ! ਪਯਹਲਦਤ ਕਟਤਰਦ ਅਤਦ ਥਦਲਰ ਦਦ ਅਜਦਰ ਨਸਜ ਸਦਫ਼ਫ਼ ਕਰ ਤਦਤ ਓਹ ਬਦਹਰਤਤ ਵਰ ਸਦਫ਼ਫ਼ ਹਤਣਗਦ।
27 ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰਓ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਕਲਰ ਫ਼ਦਰਰਆਤ ਹਤਈਆਤ ਕਬਰਦਤ ਵਰਗਦ ਹਤ ਯਜਹੜਰਆਤ
ਬਦਹਰਤਤ ਤਦਤ ਸਤਹਕਣਰਆਤ ਯਦਸਦਰਆਤ ਹਨ ਪਰ ਅਜਦਰਤਤ ਮਕਰਯਦਆਤ ਦਰਆਤ ਹਪਡਰਆਤ ਅਤਦ ਹਰ ਪਰਕਦਰ ਦਰ ਪਲਰਤਰ ਨਦਲ ਭਰਰਆਤ ਹਤਈਆਤ
ਹਨ।
28 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਬਦਹਰਤਤ ਮਨਕਪਖਦਤ ਨਸਜ ਧਰਮਰ ਯਵਖਦਈ ਯਦਜਦਦ ਹਤ ਪਰ ਅਜਦਰਤਤ ਕਪਟ ਅਰ ਕਕਧਰਮ ਨਦਲ ਭਰਦ ਹਤਏ ਹਤ ।
29 ਹਦ ਕਪਟਰ ਗਤਰਜਥਰਓ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਓ ਤਕਹਦਡਦ ਉਤਦ ਹਦਇ ਹਦਇ! ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਨਬਰਆਤ ਦਰਆਤ ਕਬਰਦਤ ਬਣਦਉਤਦਦ ਹਤ ਅਤਦ ਧਰਮਰਆਤ
ਦਰਆਤ ਸਮਦਧਦਤ ਸਕਆਰਦਦ ਹਤ,
30 ਅਤਦ ਆਖਦਦ ਹਤ, ਜਦ ਅਸਰਤ ਆਪਣਦ ਯਪਉ ਦਦਯਦਆਤ ਦਦ ਯਦਨਦਤ ਯਵਪਚ ਹਕਦ
ਜ ਦ ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਨਬਰਆਤ ਦਦ ਖਸਨ ਯਵਪਚ ਸਦਤਝਰ ਨਦ ਹਕਜਦਦ।
31 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਆਪਣਦ ਉਤਦ ਗਵਦਹਰ ਯਦਜਦਦ ਹਤ ਜਤ ਅਸਰਤ ਨਬਰਆਤ ਦਦ ਖਸਨਰਆਤ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਦਤ ।
32 ਸਤ ਤਕਸਰਤ ਆਪਣਦ ਯਪਉ ਦਦਯਦਆਤ ਦਦ ਮਦਪ ਨਸਜ ਭਰਰ ਜਦਓ।
33 ਹਦ ਸਪਪਤ, ਹਦ ਨਦਗਦਤ ਦਦ ਬਪਯਚਓ ! ਤਕਸਰਤ ਨਰਕ ਦਦ ਡਜਨਤ ਯਕਸ ਯਬਧ ਭਪਜਤਗਦ?
34 ਇਸ ਲਈ ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਨਬਰਆਤ ਅਤਦ ਯਗਆਨਰਆਤ ਅਤਦ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਨਸਜ ਤਕਹਦਡਦ ਕਤਲ ਭਦਜਦਦ ਹਦਤ। ਤਕਸਰਤ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਕਈਆਤ ਨਸਜ ਮਦਰ
ਸਕਪਟਤਗਦ ਅਤਦ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਓਗਦ ਅਤਦ ਕਈਆਤ ਨਸਜ ਆਪਣਰਆਤ ਸਮਦਜਦਤ ਯਵਪਚ ਕਤਰੜਦ ਮਦਰਤਗਦ ਅਤਦ ਸਫ਼ਯਹਰ ਸਫ਼ਯਹਰ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਮਗਰ
ਪਓਗਦ।
35 ਤਦਤਯਕ ਧਰਮਰਆਤ ਦਦ ਯਜਜਨਦ ਲਹਸ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਵਹਦਇਆ ਯਗਆ ਹਦਬਲ ਧਰਮਰ ਦਦ ਲਹਸ ਤਤਤ ਲਹ ਕਦ ਬਰਕਯਦਹ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਜਫ਼ਕਰਯਦਹ
ਦਦ ਲਹਸ ਤਰਕ ਯਜਹ ਨਸਜ ਤਕਸਦਤ ਹਹਕਲ ਅਤਦ ਜਗਵਦਦਰ ਦਦ ਯਵਚਕਦਰ ਮਦਰ ਯਦਪਤਦ ਸਪਭਤ ਤਕਹਦਡਦ ਜਕਜਮਦ ਆਵਦ।
36 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਇਹ ਸਭ ਕਕਝ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਦ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਜਕਜਮਦ ਆਵਦਗਦ।

37 ਹਦ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ ਯਰਸਸਫ਼ਲਮ! ਤਸਜ ਜਤ ਨਬਰਆਤ ਨਸਜ ਕਤਲ ਕਰਦਦ ਹਹਤ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਤਦਰਦ ਕਤਲ ਘਪਲਦ ਗਏ ਪਥਰਦਉ ਕਰਦਦ ਹਹਤ ਮਹਤ
ਯਕਜਨਰ ਵਦਰਰ ਚਦਯਹਆ ਜਤ ਤਦਰਦ ਬਦਲਕਦਤ ਨਸਜ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਇਕਪਠਦ ਕਰਦਤ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਕਕਕ
ਪ ੜਰ ਆਪਣਦ ਬਪਯਚਆਤ ਨਸਜ ਖਜਭਦਤ ਦਦ ਹਦਠ ਇਕਪਠਦ ਕਰਦਰ ਹਹ
ਪਰ ਤਕਸਦਤ ਨਦ ਚਦਯਹਆ।
38 ਵਦਖਤ ਤਕਹਦਡਦ ਘਰ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਉਜਦੜ ਛਪਯਡਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
39 ਯਕਉਤਯਕ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਮਹਨਸਜ ਏਦਤਤ ਅਪਗਦ ਫ਼ਦਰ ਨਦ ਵਦਖਤਗਦ ਜਦ ਤਤੜਰ ਇਹ ਨਦ ਕਹਤਗਦ ਭਈ ਮਕਬਦਰਕ ਹਹ ਉਹ ਯਜਹੜਦ
ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਨਦਮ ਉਤਦ ਆਉਤਦਦ ਹਹ।
ਕਕਕਡ 24
1 ਯਯਸਸ ਹਹਕਲਤਤ ਬਦਹਰ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਜਦਤਦਦ ਸਰ ਯਕ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਉਸ ਕਤਲ ਆਏ ਜਤ ਹਹਕਲ ਦਰਆਤ ਇਮਦਰਤਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਯਵਖਦਲਣ।
2 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਅਪਗਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਕਰ ਤਕਸਰਤ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਚਰਜਫ਼ਦਤ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਵਦਖਦਦ? ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਐਥਦ ਪਪਥਰ
ਉਤਦ ਪਪਥਰ ਛਪਯਡਆ ਨਦ ਜਦਏਗਦ ਜਤ ਡਦਯਗਆ ਨਦ ਜਦਵਦ।
3 ਜਦ ਉਹ ਜਫ਼ਹਤਸਨ ਦਦ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਬਹਠਦ ਹਤਇਆ ਸਰ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਵਪਖਰਦ ਹਤ ਕਦ ਆਏ ਅਤਦ ਪਕਪਯਛਆ, ਸਦਨਸਜ ਦਪਸ ਜਤ ਏਹ
ਗਪਲਦਤ ਕਦ ਹਤਣਗਰਆਤ ਅਤਦ ਤਦਰਦ ਆਉਣ ਅਰ ਜਕਗ ਦਦ ਅਜਤ ਦਦ ਕਰ ਲਪਛਣ ਹਤਊ?
4 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਚਚਕਸ ਰਹਤ ਭਈ ਤਕਹਦਨਸਜ ਕਤਈ ਭਕਲਦਵਦ ਯਵਪਚ ਨਦ ਪਦਵਦ।
5 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਧਦਰ ਕਦ ਬਥਦਰਦ ਇਹ ਕਯਹਜਦਦ ਆਉਣਗਦ ਜਤ ਮਹਤ ਮਸਰਹ ਹਦਤ ਅਤਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਨਸਜ ਭਕਲਦਵਦ ਯਵਪਚ ਪਦ ਦਦਣਗਦ ।
6 ਤਕਸਰਤ ਲੜਦਈਆਤ ਦਰਆਤ ਅਵਦਈਆਤ ਸਕਣਤਗਦ। ਖਫ਼ਬਰਦਦਰ ਯਕਤਦ ਘਬਰਦ ਨਦ ਜਦਣਦ ਯਕਉਤ ਜਤ ਏਹ ਗਪਲਦਤ ਤਦਤ ਹਤਣਰਆਤ ਹਰ ਹਨ ਪਰ
ਅਜਦ ਅਜਤ ਨਹਰਤ।
7 ਕਚਮ ਕਚਮ ਉਤਦ ਅਤਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹਰ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹਰ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਈ ਕਰਦਗਰ ਅਤਦ ਥਦਤ ਥਦਤ ਕਦਲ ਪਹਣਗਦ ਅਤਦ ਭਕਚਦਲ ਆਉਣਗਦ।
8 ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਕਝ ਪਰੜਦਤ ਦਦ ਅਰਜਭ ਹਹ।
9 ਤਦ ਓਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਬਪਤਦ ਲਈ ਫ਼ੜਵਦ ਦਦਣਗਦ ਅਰ ਤਕਹਦਨਸਜ ਮਦਰ ਦਦਣਗਦ ਅਤਦ ਮਦਰਦ ਨਦਮ ਦਦ ਕਦਰਨ ਸਦਰਰਆਤ ਕਚਮਦਤ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਵਹਰ
ਰਪਖਣਗਰਆਤ।
10 ਅਤਦ ਉਸ ਸਮਦ ਬਥਦਰਦ ਠਤਕਰ ਖਦਣਗਦ ਅਤਦ ਇਪਕ ਦਸਏ ਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਏਗਦ ਅਤਦ ਇਪਕ ਦਸਏ ਨਦਲ ਵਹਰ ਰਪਖਦਗਦ।
11 ਅਰ ਬਹਕਤ ਝਸਠਦ ਨਬਰ ਉਠਣਗਦ ਅਤਦ ਬਥਦਯਰਆਤ ਨਸਜ ਭਕਲਦਵਦ ਯਵਪਚ ਪਦ ਦਦਣਗਦ।
12 ਅਤਦ ਕਕਧਰਮ ਦਦ ਵਧਣ ਕਰਕਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਦਰ ਪਤਰਰਤ ਠਜਢਰ ਹਤ ਜਦਵਦਗਰ।
13 ਪਰ ਯਜਹੜਦ ਅਜਤ ਤਤੜਰ ਸਹਦਗਦ ਸਤਈ ਬਚਦਇਆ ਜਦਵਦਗਦ।
14 ਅਤਦ ਰਦਜ ਦਰ ਇਸ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ ਖਫ਼ਬਰਰ ਦਦ ਪਰਚਦਰ ਸਦਰਰ ਦਕਨਰਆ ਯਵਪਚ ਕਰਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਜਤ ਸਭ ਕਚਮਦਤ ਉਤਦ ਸਦਖਰ ਹਤਵਦ ਤਦ ਅਜਤ
ਆਵਦਗਦ।
15 ਉਪਰਜਤ ਜਦ ਤਕਸਰਤ ਉਸ ਉਜਦੜਨ ਵਦਲਰ ਯਘਣਦਉਣਰ ਚਰਜਫ਼ ਨਸਜ ਯਜਹ ਦਰ ਖਫ਼ਬਰ ਦਦਨਰਏਲ ਨਬਰ ਨਦ ਯਦਪਤਰ ਪਯਵਪਤਤਰ ਥਦਤ ਯਵਪਚ
ਖੜਰ ਵਦਖਤਗਦ। (ਵਦਚਣ ਵਦਲਦ ਸਮਝ ਲਵਦ)
16 ਤਦ ਓਹ ਯਜਹੜਦ ਯਹਸਯਦਯਦ ਯਵਪਚ ਹਤਣ ਪਹਦੜਦਤ ਉਤਦ ਭਪਜ ਜਦਣ।
17 ਯਜਹੜਦ ਕਤਠਦ ਉਤਦ ਹਤਵਦ ਉਹ ਆਪਣਦ ਘਰ ਯਵਪਚਤ ਅਸਬਦਬ ਲਹਣ ਨਸਜ ਹਦਠਦਤ ਨਦ ਉਤਰਦ।
18 ਅਤਦ ਯਜਹੜਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਹਤਵਦ ਆਪਣਦ ਲਰੜਦ ਲਹਣ ਨਸਜ ਯਪਛਦਹਦਤ ਨਦ ਮਕੜਦ।
19 ਪਰ ਹਮਸਤਸ ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਦ ਯਜਹੜਰਆਤ ਉਨਤਹਰਤ ਯਦਨਰਤ ਗਰਭਣਰਆਤ ਅਤਦ ਦਕਧ
ਪ ਚਕਜਘਦਉਣ ਵਦਲਰਆਤ ਹਤਣ!
20 ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਭਪਜਣਦ ਯਸਆਲ ਯਵਪਚ ਯਦ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਨਦ ਹਤਵਦ।
21 ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਸ ਸਮਦ ਅਯਜਹਦ ਵਪਡਦ ਕਸਫ਼ਟ ਹਤਵਦਗਦ ਜਤ ਜਗਤ ਦਦ ਮਕਪਢਤ ਲਹ ਕਦ ਨਦ ਹਕਣ ਤਤੜਰ ਹਤਇਆ ਅਤਦ ਨਦ ਕਦਰ ਹਤਵਦਗਦ।
22 ਅਰ ਜਦ ਓਹ ਯਦਨ ਘਟਦਏ ਨਦ ਜਦਤਦਦ ਤਦਤ ਕਤਈ ਸਰਰਰ ਨਦ ਬਚਦਦ ਪਰ ਓਹ ਯਦਨ ਚਕਯਣਆਤ ਹਤਇਆਤ ਦਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਘਟਦਏ ਜਦਣਗਦ ।
23 ਤਦ ਜਦ ਕਤਈ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦ, ਵਦਖਤ ਮਸਰਹ ਐਥਦ ਯਦ ਉਥਦ ਹਹ ਤਦਤ ਸਪਚ ਨਦ ਮਜਨਣਦ।
24 ਯਕਉਤਯਕ ਝਸਠਦ ਮਸਰਹ ਅਤਦ ਝਸਠਦ ਨਬਰ ਉਠਣਗਦ ਅਰ ਅਜਦਹਦ ਵਪਡਦ ਯਨਸਫ਼ਦਨ ਅਤਦ ਅਚਰਜ ਕਜਮ ਯਵਖਦਉਣਗਦ ਯਕ ਜਦ ਹਤ ਸਪਕਦਦ ਤਦਤ ਓਹ
ਚਕਯਣਆਤ ਹਤਇਆਤ ਨਸਜ ਵਰ ਭਕਲਦਵਦ ਯਵਪਚ ਪਦ ਯਦਜਦਦ।
25 ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਅਪਗਤ ਹਰ ਦਪਸ ਯਦਪਤਦ।
26 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਓਹ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਣ, ਵਦਖਤ ਉਹ ਉਜਦੜ ਯਵਪਚ ਹਹ ਤਦਤ ਬਦਹਰ ਨਦ ਜਦਣਦ। ਵਦਖਤ ਉਹ ਅਜਦਰਲਰਆਤ ਕਤਠੜਰਆਤ ਯਵਪਚ ਹਹ
ਤਦਤ ਸਤ ਨਦ ਮਜਨਣਦ।
27 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਯਬਜਲਰ ਚੜਤਹਯਦਓਤ ਚਮਕਦਰਦ ਮਦਰ ਕਦ ਲਯਹਜਦਦ ਤਰਕਰ ਯਦਸਦਰ ਹਹ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਰਤ ਦਦ ਆਉਣਦ
ਹਤਵਦਗਦ।
28 ਯਜਪਥਦ ਮਕਰਦਦਰ ਹਹ ਉਥਦ ਯਗਲਝਦਤ ਇਕਪਠਰਆਤ ਹਤਣਗਰਆਤ।
29 ਉਨਤਹਦਤ ਯਦਨਦਤ ਦਦ ਕਸਫ਼ਟ ਦਦ ਯਪਪਛਤ ਝਪਟ ਸਸਰਜ ਅਨਤਹਦਰਦ ਹਤ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਚਜਦ ਆਪਣਰ ਚਦਨਣਰ ਨਦ ਦਦਵਦਗਦ ਅਰ ਤਦਰਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਤਤਤ
ਯਡਪਗ ਪਹਣਗਦ ਅਤਦ ਅਕਦਸਫ਼ਦਤ ਦਰਆਤ ਸਫ਼ਕਤਰਆਤ ਯਹਲਦਈਆਤ ਜਦਣਗਰਆਤ।

30 ਤਦ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ ਯਨਸਫ਼ਦਨ ਅਕਦਸਫ਼ ਯਵਪਚ ਪਰਗਟ ਹਤਵਦਗਦ ਅਰ ਤਦਤਤ ਧਰਤਰ ਦਰਆਤ ਸਦਰਰਆਤ ਕਚਮਦਤ ਯਪਪਟਣਗਰਆਤ ਅਤਦ
ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਸਮਰਪਥਦ ਅਰ ਵਪਡਦ ਤਦਜ ਨਦਲ ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਬਪਦਲਦਤ ਉਤਦ ਆਉਤਯਦਆਤ ਵਦਖਣਗਰਆਤ।
31 ਅਤਦ ਉਹ ਤਕਰਹਰ ਦਰ ਵਪਡਰ ਅਵਦਜਫ਼ ਨਦਲ ਆਪਣਦ ਦਸਤਦਤ ਨਸਜ ਭਦਜਦਗਦ ਅਰ ਓਹ ਚਚਹਦਤ ਕਸਟ
ਜ ਦਤ ਤਤਤ ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਉਸ ਯਸਰਦ ਤਤਤ ਲਹਕਦ ਐਸ
ਯਸਰਦ ਤਰਕਰ ਉਹ ਦਦ ਚਕਯਣਆਤ ਹਤਇਆਤ ਨਸਜ ਇਕਪਯਠਆਤ ਕਰਨਗਦ।
32 ਫ਼ਦਰ ਹਜਜਰਰ ਦਦ ਯਬਰਛ ਤਤਤ ਇਪਕ ਯਦਤਰਸਫ਼ਟਦਤਤ ਯਸਪਖਤ। ਜਦ ਉਹ ਦਰ ਟਯਹਣਰ ਨਰਮ ਹਕਜਦਰ ਅਤਦ ਪਪਤਦ ਫ਼ਕਪਟਦਦ ਹਨ ਤਦ ਜਦਣ ਲਹਦ
ਤ ਦ ਭਈ
ਗਰਮਰ ਦਰ ਰਕਪਤ ਨਦੜਦ ਹਹ।
33 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਜਦਤ ਇਹ ਸਭ ਕਕਝ ਵਦਖਤ ਤਦਤ ਜਦਣ ਲਓ ਜਤ ਉਹ ਨਦੜਦ ਸਗਤਤ ਬਸਹਦ ਉਤਦ ਹਹ।
34 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਯਕ ਜਦ ਤਰਕਰ ਏਹ ਸਭ ਗਪਲਦਤ ਨਦ ਹਤ ਲਹਣ ਇਹ ਪਰਹੜਰ ਬਰਤ ਨਦ ਜਦਵਦਗਰ।
35 ਅਕਦਸਫ਼ ਅਤਦ ਧਰਤਰ ਟਲ ਜਦਣਗਦ ਪਰ ਮਦਰਦ ਬਚਨ ਕਦਦ ਨਦ ਟਲਣਗਦ।
36 ਪਰ ਉਸ ਯਦਨ ਅਤਦ ਘੜਰ ਨਸਜ ਕਤਈ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ, ਨਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਦਸਤ ਨਦ ਪਕਪਤਤਰ ਪਰ ਕਦਵਲ ਯਪਤਦ।
37 ਪਰ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਨਸਹ ਦਦ ਯਦਨ ਸਨ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ ਆਉਣਦ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਹਤਵਦਗਦ।
38 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਪਰਲਤ ਤਤਤ ਅਪਗਦ ਦਦ ਯਦਨਦਤ ਯਵਪਚ ਲਤਕ ਖਦਤਦਦ ਪਰਤਦਦ ਯਵਆਹ ਕਰਦਦ ਅਤਦ ਕਰਦਉਤਦਦ ਸਨ ਉਸ ਯਦਨ ਤਰਕਰ ਯਕ ਨਸਹ
ਯਕਸਫ਼ਤਰ ਉਤਦ ਚਯੜਤਹਆ।
39 ਅਤਦ ਓਹ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਸਨ ਜਦ ਤਦਈਤ ਪਰਲਤ ਨਦ ਆਈ ਅਤਦ ਸਭਨਦਤ ਨਸਜ ਰਕੜਤਹਦ ਕਦ ਲਹ ਨਦ ਗਈ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਦਦ
ਆਉਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
40 ਤਦ ਦਤ ਜਣਦ ਖਦਤ ਯਵਪਚ ਹਤਣਗਦ, ਇਪਕ ਲਹ ਯਲਆ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਇਪਕ ਛਪਯਡਆ ਜਦਵਦਗਦ।
41 ਦਤ ਤਰਵਰਆਤ ਚਪਕਰ ਪਰਤਹਦਰਆਤ ਹਤਣਗਰਆਤ, ਇਪਕ ਲਹ ਲਈ ਜਦਵਦਗਰ ਅਤਦ ਇਪਕ ਛਪਡਰ ਜਦਵਦਗਰ।
42 ਸਤ ਜਦਗਦਦ ਰਹਤ ਯਕਉਤਯਕ ਤਕਸਰਤ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਪਤਰਭਕ ਯਕਹੜਦ ਯਦਨ ਆਉਤਦਦ ਹਹ।
43 ਪਰ ਇਹ ਜਦਣਤ ਯਕ ਜਦ ਘਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਸਜ ਖਫ਼ਬਰ ਹਕਜਦਰ ਭਈ ਚਤਰ ਯਕਸ ਪਯਹਰ ਆਵਦਗਦ ਤਦਤ ਜਦਗਦਦ ਰਯਹਜਦਦ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਨਸਜ
ਸਜਨਤਹ ਲਪਗਣ ਨਦ ਯਦਜਦਦ।
44 ਇਸ ਲਈ ਤਕਸਰਤ ਵਰ ਯਤਆਰ ਰਹਤ ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਘੜਰ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਚਪਤ ਚਦਤਦ ਨਦ ਹਤਵਦ ਉਸਦ ਘੜਰ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆ ਜਦਵਦਗਦ।
45 ਉਪਰਜਤ ਉਹ ਮਦਤਬਰ ਅਤਦ ਬਕਪਧਵਦਨ ਨਚਕਰ ਕਚਣ ਹਹ ਯਜਹ ਨਸਜ ਮਦਲਕ ਨਦ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰਦਤ ਉਤਦ ਮਕਖਫ਼ਯਤਆਰ ਕਰਤਦ ਭਈ ਵਦਲਦ ਯਸਰ
ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਰਸਤ ਦਦਵਦ?
46 ਧਜਨ ਉਹ ਨਚਕਰ ਯਜਹ ਨਸਜ ਉਸ ਦਦ ਮਦਲਕ ਜਦ ਆਵਦ ਅਯਜਹਦ ਹਰ ਕਰਯਦਆਤ ਵਦਖਦ।
47 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਸਦਰਦ ਮਦਲ ਮਤਦ ਉਤਦ ਮਕਖਫ਼ਯਤਆਰ ਕਰ ਦਦਵਦਗਦ।
48 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਦਕਸਫ਼ਟ ਨਚਕਰ ਆਪਣਦ ਮਨ ਯਵਪਚ ਆਖਦ ਜਤ ਮਦਰਦ ਮਦਲਕ ਯਚਰ ਲਦਉਤਦਦ ਹਹ।
49 ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਨਦਲ ਦਦ ਨਚਕਰਦਤ ਨਸਜ ਮਦਰਨ ਲਪਗਦ ਅਤਦ ਸਫ਼ਰਦਬਰਆਤ ਨਦਲ ਖਦਏ ਪਰਏ।
50 ਤਦਤ ਯਜਸ ਯਦਨ ਉਹ ਉਡਰਕ ਨਹਰਤ ਕਰਦਦ ਅਤਦ ਯਜਸ ਘੜਰ ਉਹ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਉਸ ਨਚਕਰ ਦਦ ਮਦਲਕ ਆਵਦਗਦ।
51 ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਦਤ ਟਤਟਦ ਕਰ ਦਦਵਦਗਦ ਅਰ ਕਪਟਰਆਤ ਨਦਲ ਉਹ ਦਦ ਯਹਪਸਦ ਠਯਹਰਦਵਦਗਦ । ਉਥਦ ਰਤਣਦ ਅਤਦ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
ਕਕਕਡ 25
1 ਉਸ ਵਦਲਦ ਸਕਰਗ ਦਦ ਰਦਜ ਦਸਦਤ ਕਕਆਰਰਆਤ ਵਰਗਦ ਹਤਵਦਗਦ ਯਜਹੜਰਆਤ ਆਪਣਰਆਤ ਮਸਦਲਦਤ ਲਹ ਕਦ ਲਦੜਦ ਨਸਜ ਯਮਲਨ ਨਸਜ ਯਨਪਕਲਰਆਤ ।
2 ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਪਜਜ ਤਦਤ ਮਸਰਖ ਅਤਦ ਪਜਜ ਚਤਰ ਸਨ।
3 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਹੜਰਆਤ ਮਸਰਖਣਰਆਤ ਸਨ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਆਪਣਰਆਤ ਮਸਦਲਦਤ ਤਦਤ ਲਹ ਲਈਆਤ ਪਰ ਤਦਲ ਆਪਣਦ ਨਦਲ ਨਦ ਯਲਆ।
4 ਪਰ ਚਤਰਦਤ ਨਦ ਆਪਣਦ ਭਦਤਯਡਆਤ ਯਵਪਚ ਤਦਲ ਆਪਣਰਆਤ ਮਸਦਲਦਤ ਨਦਲ ਲਹ ਯਲਆ।
5 ਅਤਦ ਜਦ ਲਦੜਦ ਨਦ ਯਚਰ ਲਦਇਆ ਓਹ ਸਭ ਊਤਘ ਪਈਆਤ ਅਤਦ ਸਚਤ ਗਈਆਤ।
6 ਅਰ ਅਪਧਰ ਰਦਤ ਨਸਜ ਧਕਜਮ ਪਈ, ਔਹ ਲਦੜਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਦ ਯਮਲਨ ਨਸਜ ਯਨਪਕਲਤ!
7 ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਕਕਆਰਰਆਤ ਨਦ ਉਠ ਕਦ ਆਪਣਰਆਤ ਮਸਦਲਦਤ ਯਤਆਰ ਕਰਤਰਆਤ।
8 ਅਤਦ ਮਸਰਖਦਤ ਨਦ ਚਤਰਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ ਯਕ ਆਪਣਦ ਤਦਲ ਯਵਪਚਤ ਕਕਝ ਸਦਨਸਜ ਯਦਓ ਯਕਉਤ ਜਤ ਸਦਡਰਆਤ ਮਸਦਲਦਤ ਬਕਝਦਰਆਤ ਜਦਤਦਰਆਤ ਹਨ।
9 ਪਰ ਚਤਰਦਤ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਨਦ, ਯਕਤਦ ਸਦਡਦ ਅਤਦ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਥਕੜ ਨਦ ਜਦਏ ਪਰ ਤਕਸਰਤ ਵਦਚਣ ਵਦਯਲਆਤ ਦਦ ਕਤਲ ਜਦ ਕਦ ਆਪਣਦ
ਲਈ ਮਕਪਲ ਲਓ।
10 ਅਤਦ ਜਦ ਓਹ ਮਕਪਲ ਲਹਣ ਗਈਆਤ ਲਦੜਦ ਆ ਪਹਕਯਜ ਚਆ ਅਤਦ ਯਜਹੜਰਆਤ ਯਤਆਰ ਸਨ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਯਵਆਹ ਯਵਪਚ ਜਦ ਵੜਰਆਤ
ਅਤਦ ਬਸਹਦ ਮਦਯਰਆ ਯਗਆ।
11 ਅਰ ਯਪਪਛਤ ਦਸਜਰਆਤ ਕਕਆਰਰਆਤ ਵਰ ਆਈਆਤ ਅਤਦ ਬਤਲਰਆਤ, ਹਦ ਮਹਦਰਦਜ, ਹਦ ਮਹਦਰਦਜ! ਸਦਡਦ ਲਈ ਖਤਲਤਹ ਯਦਓ!
12 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਨਹਰਤ ਪਛਦਣਦਦ।
13 ਇਸ ਕਰਕਦ ਜਦਗਦਦ ਰਹਤ ਯਕਉਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਨਦ ਉਸ ਯਦਨ, ਨਦ ਉਸ ਘੜਰ ਨਸਜ ਜਦਣਦਦ ਹਤ।
14 ਇਹ ਗਪਲ ਤਦਤ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਵਰਗਰ ਹਹ ਯਜਹ ਨਦ ਪਰਦਦਸ ਨਸਜ ਜਦਣ ਲਪਯਗਆਤ ਆਪਣਦ ਚਦਕਰਦਤ ਨਸਜ ਸਪਦ ਕਦ ਆਪਣਦ ਮਦਲ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ
ਸਚਤਯਪਆ।

15 ਅਤਦ ਇਪਕ ਨਸਜ ਪਜਜ ਤਤੜਦ, ਦਸਏ ਨਸਜ ਦਤ ਅਤਦ ਤਰਏ ਨਸਜ ਇਪਕ, ਹਰਦਕ ਨਸਜ ਉਹ ਦਦ ਗਕਣ ਦਦ ਅਨਕਸਦਰ ਯਦਪਤਦ ਤਦਤ ਪਰਦਦਸ ਨਸਜ ਚਪਯਲਆ
ਯਗਆ।
16 ਯਜਹ ਨਦ ਪਜਜ ਤਤੜਦ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨਦ ਝਪਟ ਜਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਬਣਜ ਬਕਪਦਰ ਕਰਤਦ ਅਤਦ ਹਤਰ ਪਜਜ ਤਤੜਦ ਕਮਦਏ।
17 ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਯਜਹ ਨਦ ਦਤ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨਦ ਵਰ ਹਤਰ ਦਤ ਖਪਟ ਲਏ।
18 ਪਰ ਯਜਹ ਨਦ ਇਪਕਤ ਯਲਆ ਸਰ ਉਹ ਨਦ ਜਦ ਕਦ ਧਰਤਰ ਪਕਪਟਰ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਦਦ ਰਕਯਪਆਤ ਨਸਜ ਲਕਕਦ ਯਦਪਤਦ।
19 ਬਹਕਤ ਯਚਰ ਯਪਪਛਤ ਉਨਤਹਦਤ ਚਦਕਰਦਤ ਦਦ ਮਦਲਕ ਆਇਆ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਤਤਤ ਲਦਖਦ ਲਹਣ ਲਪਗਦ।
20 ਸਤ ਯਜਹ ਨਦ ਪਜਜ ਤਤੜਦ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਹਤਰ ਪਜਜ ਤਤੜਦ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਰਪਖਦ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਪਜਜ
ਤਤੜਦ ਸਚਤਪਦ ਸਨ। ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਪਜਜ ਤਤੜਦ ਹਤਰ ਭਰ ਖਪਟਦ।
21 ਉਹ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਹਦ ਚਜਗਦ ਅਤਦ ਮਦਤਬਰ ਚਦਕਰ ਸਫ਼ਦਬਦਸਫ਼ਦ! ਤਸਜ ਤਦਤ ਥਤੜਦ ਯਜਹਦ ਯਵਪਚ ਮਦਤਬਰ ਯਨਪਕਯਲਆ, ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ
ਬਹਕਤ ਸਦਰਦ ਉਤਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਦਆਤਗਦ। ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਦਰ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਯਵਪਚ ਦਦਯਖਲ ਹਤ।
22 ਅਤਦ ਯਜਹ ਨਦ ਦਤ ਤਤੜਦ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵਰ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਯਲਆ, ਸਕਆਮਰ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਦਤ ਤਤੜਦ ਸਚਤਪਦ ਸਨ। ਵਦਖਤ ਮਹਤ ਦਤ ਤਤੜਦ ਹਤਰ ਭਰ
ਖਪਟਦ।
23 ਉਹ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਹਦ ਚਜਗਦ ਅਤਦ ਮਦਤਬਰ ਚਦਕਰ ਸਫ਼ਦਬਦਸਫ਼ਦ! ਤਸਜ ਥਤੜਦ ਯਜਹਦ ਯਵਪਚ ਮਦਤਬਰ ਯਨਪਕਯਲਆ, ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਬਹਕਤ
ਸਦਰਦ ਉਤਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਯਦਆਤਗਦ। ਤਸਜ ਆਪਣਦ ਮਦਲਕ ਦਰ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਯਵਪਚ ਦਦਯਖਲ ਹਤ।
24 ਫ਼ਦਰ ਯਜਹ ਨਦ ਇਪਕ ਤਤੜਦ ਯਲਆ ਸਰ ਉਹ ਵਰ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਯਲਆ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਜਦਯਣਆ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਕਰੜਦ ਆਦਮਰ ਹਤ
ਯਕ ਯਜਪਥਦ ਤਕਸਰਤ ਨਹਰਤ ਬਰਯਜਆ ਉਥਤਤ ਵਪਢਦਦ ਹਤ ਅਰ ਯਜਪਥਦ ਨਹਰਤ ਯਖਜਡਦਇਆ ਉਥਤਤ ਇਕਪਠਦ ਕਰਦਦ ਹਤ।
25 ਸਤ ਮਹਤ ਡਯਰਆ ਅਤਦ ਜਦ ਕਦ ਤਕਹਦਡਦ ਤਤੜਦ ਨਸਜ ਧਰਤਰ ਯਵਪਚ ਲਕਕਦ ਯਦਪਤਦ। ਏਹ ਆਪਣਦ ਲਹ ਲਓ।
26 ਉਸ ਦਦ ਮਦਲਕ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਓਏ ਦਕਸਫ਼ਟ ਅਤਦ ਆਲਸਰ ਚਦਕਰ! ਕਰ ਤਹਤ ਜਦਯਣਆ ਭਈ ਯਜਪਥਦ ਮਹਤ ਨਹਰਤ ਬਰਯਜਆ ਉਥਤਤ
ਵਪਢਦਦ ਹਦਤ ਅਰ ਯਜਪਥਦ ਮਹਤ ਨਹਰਤ ਯਖਜਡਦਇਆ ਉਥਤਤ ਇਕਪਠਦ ਕਰਦਦ ਹਦਤ?
27 ਇਸਦ ਲਈ ਤਹਨਸਜ ਚਦਹਰਦਦ ਸਰ ਜਤ ਮਦਰਦ ਰਕਪਏ ਸਰਦਫ਼ਫ਼ਦਤ ਨਸਜ ਯਦਜਦਦ ਤਦਤ ਮਹਤ ਆਣ ਕਦ ਆਪਣਦ ਮਦਲ ਯਬਆਜ ਸਕਪਧਦ ਲਹਤਦਦ।
28 ਸਤ ਉਹ ਤਤੜਦ ਉਸ ਕਤਲਤ ਲਹ ਲਓ ਅਤਦ ਯਜਹਦਦ ਕਤਲ ਦਸ ਤਤੜਦ ਹਨ ਉਹ ਨਸਜ ਯਦਓ।
29 ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਸ ਯਕਸਦ ਕਤਲ ਕਕਝ ਹਹ ਉਹ ਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਜਦਵਦਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਵਦਧਦ ਹਤਵਦਗਦ ਪਰ ਯਜਹ ਦਦ ਕਤਲ ਨਹਰਤ ਉਸ ਕਤਲਤ ਜਤ ਉਹ ਦਦ
ਹਹ ਸਤ ਵਰ ਫ਼ਦਰ ਯਲਆ ਜਦਵਦਗਦ।
30 ਇਸ ਯਨਕਜਮਦ ਚਦਕਰ ਨਸਜ ਬਦਹਰ ਦਦ ਅਜਧਘਤਰ ਯਵਪਚ ਕਪਢ ਯਦਓ। ਓਥਦ ਰਤਣਦ ਅਤਦ ਕਚਰਚਰਆਤ ਵਪਟਣਦ ਹਤਵਦਗਦ।
31 ਜਦ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਆਪਣਦ ਤਦਜ ਨਦਲ ਸਦਰਦ ਦਸਤਦਤ ਸਣਦ ਆਵਦਗਦ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣਦ ਤਦਜ ਦਦ ਯਸਜਘਦਸਣ ਉਤਦ ਬਹਠਦਗਦ।
32 ਅਰ ਸਭ ਕਚਮਦਤ ਉਹ ਦਦ ਅਪਗਦ ਇਕਪਠਰਆਤ ਕਰਤਰਆਤ ਜਦਣਗਰਆਤ ਅਰ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਅਯਦਲਰ ਭਦਡਦਤ ਨਸਜ ਬਪਕਰਰਆਤ ਯਵਪਚਤ ਵਪਖਯਰਆਤ
ਕਰਦਦ ਹਹ ਓਸਦ ਤਰਦਤ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਪਕ ਦਸਏ ਤਤਤ ਵਪਖਰਦ ਕਰਦਗਦ।
33 ਅਤਦ ਉਹ ਭਦਡਦਤ ਨਸਜ ਆਪਣਦ ਸਪਜਦ ਪਦਸਦ ਅਰ ਬਪਕਰਰਆਤ ਨਸਜ ਖਪਬਦ ਪਦਸਦ ਖਯੜਆਤ ਕਰਦਗਦ।
34 ਤਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਉਹ ਦਦ ਸਪਜਦ ਪਦਸਦ ਹਤਣ ਆਖਦਗਦ, ਹਦ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ ਦਦ ਮਕਬਦਰਕ ਲਤਕਤ ਆਓ! ਯਜਹੜਦ ਰਦਜ ਸਜਸਦਰ
ਦਦ ਮਕਪਢਤ ਤਕਹਦਡਦ ਲਈ ਯਤਆਰ ਕਰਤਦ ਹਤਇਆ ਹਹ ਉਹ ਦਦ ਵਦਰਸ ਹਤਵਤ।
35 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਭਕਪਖਦ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਖਦਣ ਨਸਜ ਯਦਪਤਦ, ਮਹਤ ਯਤਹਦਇਆ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਯਪਆਇਆ, ਮਹਤ ਪਰਦਦਸਰ ਸਦਤ ਅਰ
ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਆਪਣਦ ਘਰ ਉਤਦਯਰਆ।
36 ਨਜਗਦ ਸਦਤ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਪਯਹਨਦਇਆ, ਮਹਤ ਰਤਗਰ ਸਦਤ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਮਦਰਰ ਖਫ਼ਬਰ ਲਈ, ਮਹਤ ਕਹਦ ਯਵਪਚ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਰਤ ਮਦਰਦ ਕਤਲ
ਆਏ।
37 ਤਦ ਧਰਮਰ ਲਤਕ ਉਹ ਨਸਜ ਇਹ ਉਤਰ ਦਦਣਗਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਅਸਦਤ ਕਦ ਤਹਨਸਜ ਭਕਪਖਦ ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਖਕਆਇਆ ਯਦ ਯਤਹਦਇਆ ਅਤਦ
ਯਪਲਦਇਆ?
38 ਕਦ ਅਸਦਤ ਤਹਨਸਜ ਪਰਦਦਸਰ ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਉਤਦਯਰਆ ਯਦ ਨਜਗਦ ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਪਯਹਨਦਇਆ?
39 ਕਦ ਅਸਦਤ ਤਹਨਸਜ ਰਤਗਰ ਯਦ ਕਹਦਰ ਵਦਯਖਆ ਅਰ ਤਦਰਦ ਕਤਲ ਆਏ?
40 ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਉਤਰ ਦਦਵਦਗਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਕਸਦਤ ਮਦਰਦ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਤਤਤ ਛਤਟਦ ਭਰਦਵਦਤ ਯਵਪਚਤ
ਇਪਕ ਨਦਲ ਇਹ ਕਰਤਦ ਤਦਤ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਕਰਤਦ।
41 ਤਦ ਯਜਹੜਦ ਖਪਬਦ ਪਦਸਦ ਹਤਣ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਵਰ ਉਹ ਕਹਦਗਦ, ਹਦ ਸਰਦਪਦ ਹਤਇਓ, ਮਦਰਦ ਕਤਲਤ ਉਸ ਸਦਰਪਕ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਚਪਲਦ ਜਦਓ ਯਜਹੜਰ
ਸਫ਼ਤਦਨ ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਦਸਤਦਤ ਲਈ ਯਤਆਰ ਕਰਤਰ ਹਤਈ ਹਹ।
42 ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਭਕਪਖਦਤ ਸਦਤ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਨਦ ਖਕਆਇਆ, ਮਹਤ ਯਤਹਦਇਆ ਸਦਤ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਨਦ ਯਪਆਇਆ।
43 ਮਹਤ ਪਰਦਦਸਰ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਆਪਣਦ ਘਰ ਨਦ ਉਤਦਯਰਆ, ਨਜਗਦ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਨਦ ਪਯਹਨਦਇਆ, ਰਤਗਰ ਅਤਦ ਕਹਦਰ
ਸਦਤ ਅਰ ਤਕਸਦਤ ਮਦਰਰ ਖਫ਼ਬਰ ਨਦ ਲਈ।
44 ਤਦ ਓਹ ਵਰ ਉਤਰ ਦਦਣਗਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਕਦ ਅਸਦਤ ਤਹਨਸਜ ਭਕਪਖਦ ਯਦ ਯਤਹਦਇਆ ਯਦ ਪਰਦਦਸਰ ਯਦ ਨਜਗਦ ਯਦ ਰਤਗਰ ਯਦ ਕਹਦਰ
ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਤਦਰਰ ਟਯਹਲ ਨਦ ਕਰਤਰ?

45 ਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਹ ਉਤਰ ਦਦਵਦਗਦ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਕਸਦਤ ਇਨਤਹਦਤ ਸਭਨਦਤ ਤਤਤ ਛਤਯਟਆਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ
ਨਦਲ ਇਹ ਨਦ ਕਰਤਦ ਤਦਤ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਨਦ ਕਰਤਦ।
46 ਅਤਦ ਏਹ ਸਦਰਪਕ ਸਜਫ਼ਦ ਯਵਪਚ ਜਦਣਗਦ ਪਰ ਧਰਮਰ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ ਯਵਪਚ।
ਕਕਕਡ 26
1 ਐਉਤ ਹਤਇਆ ਯਕ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਏਹ ਸਦਰਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਕਰ ਹਯਟਆ ਤਦਤ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ,
2 ਤਕਸਰਤ ਜਦਣਦਦ ਹਤ ਜਤ ਦਤਹਕਜ ਯਦਨਦਤ ਦਦ ਯਪਪਛਤ ਪਸਦਹ ਦਦ ਯਤਉਹਦਰ ਹਤਵਦਗਦ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਸਲਰਬ ਯਦਪਤਦ ਜਦਣ ਲਈ ਫ਼ੜਵਦਇਆ
ਜਦਵਦਗਦ।
3 ਤਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕ ਅਤਦ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਬਜਕਰਗ ਕਯਦਫ਼ਫ਼ਦ ਨਦਮਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਦਦ ਵਦਹੜਦ ਯਵਪਚ ਇਕਪਠਦ ਹਤਏ ।
4 ਅਰ ਮਤਦ ਪਕਦਇਆ ਜਤ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਛਲ ਨਦਲ ਫ਼ੜ ਕਦ ਮਦਰ ਸਕਪਟਰਏ।
5 ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਆਯਖਆ ਜਤ ਯਤਉਹਦਰ ਦਦ ਯਦਨ ਨਹਰਤ, ਯਕਤਦ ਲਤਕਦਤ ਯਵਪਚ ਬਲਵਦ ਨਦ ਹਤ ਜਦਏ।
6 ਅਤਦ ਜਦਤ ਯਯਸਸ ਬਹਤਅਨਰਆ ਯਵਪਚ ਸਫ਼ਮਊਨ ਕਤੜਤਹਰ ਦਦ ਘਰ ਸਰ।
7 ਤਦਤ ਇਪਕ ਤਰਵਰਤ ਮਯਹਜਗ ਮਕਪਲਦ ਅਤਰ ਸਫ਼ਰਸਫ਼ਰ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਯਲਆਈ ਅਰ ਯਜਸ ਵਦਲਦ ਉਹ ਰਤਟਰ ਖਦਣ ਬਹਠਦ ਹਤਇਆ ਸਰ ਉਹ ਦਦ
ਯਸਰ ਉਤਦ ਡਤਹਲ ਯਦਪਤਦ।
8 ਪਰ ਚਦਲਦ ਇਹ ਵਦਖ ਦਦ ਯਖਝ ਗਏ ਅਤਦ ਬਤਲਦ, ਇਹ ਨਕਕਸਦਨ ਕਦਹ ਨਸਜ ਹਤਇਆ?
9 ਯਕਉਤਯਕ ਹਤ ਸਪਕਦਦ ਸਰ ਜਤ ਇਹ ਵਪਡਦ ਮਕਪਲ ਨਸਜ ਯਵਕਦਦ ਅਤਦ ਕਜਗਦਲਦਤ ਨਸਜ ਯਦਪਤਦ ਜਦਤਦਦ।
10 ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਇਹ ਜਦਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਸ ਤਰਵਰਤ ਨਸਜ ਯਕਉਤ ਔਯਖਆਤ ਕਰਦਦ ਹਤ? ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਨਦ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਚਜਗਦ
ਵਰਤਦਵਦ ਕਰਤਦ ਹਹ।
11 ਕਜਗਦਲ ਤਦਤ ਸਦਦ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਹਨ ਪਰ ਮਹਤ ਸਦਦ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਨਹਰਤ ਹਦਤ।
12 ਇਹ ਅਤਰ ਜਤ ਉਸ ਨਦ ਮਦਰਰ ਦਦਹਰ ਉਤਦ ਪਦਇਆ ਸਤ ਮਦਰਦ ਕਫ਼ਫ਼ਨਦਉਣ ਦਫ਼ਫ਼ਨਦਉਣ ਲਈ ਕਰਤਦ ਹਹ।
13 ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਸਦਰਦ ਸਜਸਦਰ ਯਵਪਚ ਯਜਪਥਦ ਯਕਤਦ ਇਸ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ ਖਫ਼ਬਰਰ ਦਦ ਪਰਚਦਰ ਹਤਵਦਗਦ ਉਥਦ ਇਹ ਵਰ ਜਤ ਉਹ ਨਦ
ਕਰਤਦ ਹਹ ਉਹ ਦਰ ਯਦਦਗਦਰਰ ਲਈ ਯਕਹਦ ਜਦਵਦਗਦ।
14 ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਬਦਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਦ ਯਜਹ ਦਦ ਨਦਉਤ ਯਹਸਦਦ ਇਸਕਯਰਯਤਤਰ ਸਰ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਕਤਲ ਜਦ ਕਦ ਆਯਖਆ,
15 ਜਦ ਮਹਤ ਉਹ ਨਸਜ ਤਕਹਦਡਦ ਹਪਥ ਫ਼ੜਵਦ ਯਦਆਤ ਤਦਤ ਮਹਨਸਜ ਕਰ ਯਦਓਗਦ? ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਤਰਹ ਰਕਪਏ ਤਤਲ ਯਦਪਤਦ।
16 ਅਤਦ ਉਹ ਉਸਦ ਵਦਯਲਓਤ ਉਹ ਦਦ ਫ਼ੜਵਦਉਣ ਦਦ ਦਦਉ ਲਪਭਦਦ ਸਰ।
17 ਪਤਰਰਰ ਰਤਟਰ ਦਦ ਯਤਉਹਦਰ ਦਦ ਪਯਹਲਦ ਯਦਨ ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਯਯਸਸ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਤਸਜ ਯਕਪਥਦ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਹਤ ਜਤ ਅਸਰਤ ਤਦਰਦ ਖਦਣ
ਲਈ ਪਸਦਹ ਯਤਆਰ ਕਰਰਏ?
18 ਤਦਤ ਉਹ ਨਦ ਯਕਹਦ, ਸਫ਼ਯਹਰ ਯਵਪਚ ਫ਼ਲਦਣਦ ਕਤਲ ਜਦ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਕਹਤ ਭਈ ਗਕਰਸ ਆਖਦਦ ਹਹ, ਮਦਰਦ ਵਦਲਦ ਨਦੜਦ ਆ ਯਗਆ। ਮਹਤ ਆਪਣਦ
ਚਦਯਲਆਤ ਨਦਲ ਤਦਰਦ ਘਰ ਪਸਦਹ ਦਦ ਯਤਉਹਦਰ ਕਰਦਤਗਦ।
19 ਚਦਯਲਆਤ ਨਦ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ ਸਰ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਕਰਤਦ ਅਤਦ ਪਸਦਹ ਯਤਆਰ ਕਰਤਰ।
20 ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਤਦਤ ਉਹ ਬਦਰਦਤ ਚਦਯਲਆਤ ਸਣਦ ਬਹਠਦ ਖਦਤਦਦ ਸਰ।
21 ਅਰ ਜਦ ਓਹ ਖਦ ਰਹਦ ਸਨ ਉਸ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਕਹਦਡਦ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਮਹਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਏਗਦ।
22 ਤਦਤ ਉਹ ਬਹਕਤ ਉਦਦਸ ਹਤਏ ਅਤਦ ਹਰਦਕ ਉਹ ਨਸਜ ਆਖਣ ਲਪਗਦ, ਪਤਰਭਕ ਜਰ ਕਰ ਉਹ ਮਹਤ ਹਦਤ?
23 ਉਹ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਯਜਹ ਨਦ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਕਟਤਰਦ ਯਵਪਚ ਹਪਥ ਪਦਇਆ ਹਹ ਉਹਤ ਮਹਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਏਗਦ।
24 ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਤਦਤ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਯਜਵਦਤ ਉਹ ਦਦ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਪਰ ਹਦਇ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਉਤਦ ਯਜਹ ਦਰ ਰਦਹਰਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ
ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਜਦਤਦਦ! ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਲਈ ਭਲਦ ਹਕਜਦਦ ਜਦ ਉਹ ਯਨਪਜ ਜਜਮਦਦ।
25 ਤਦ ਯਹਸਦਦ ਯਜਹ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਅਪਗਤ ਬਤਯਲਆ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ, ਕਰ ਉਹ ਮਹਤ ਹਦਤ? ਓਸ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਹਤ ਆਪਦ ਆਖ
ਯਦਪਤਦ।
26 ਜਦ ਓਹ ਖਦ ਰਹਦ ਸਨ ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਰਤਟਰ ਲਈ ਅਤਦ ਬਰਕਤ ਦਦ ਕਦ ਤਤੜਰ ਅਰ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਦਦ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਲਓ ਖਦਓ, ਇਹ
ਮਦਰਦ ਸਰਰਰ ਹਹ।
27 ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਨਦ ਯਪਆਲਦ ਲਹ ਕਦ ਸਫ਼ਕ
ਕ ਰ ਕਰਤਦ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਦਦ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਸਦਰਦ ਇਸ ਯਵਪਚਤ ਪਰਓ।
28 ਯਕਉਤ ਜਤ ਨਦਮ ਦਦ ਇਹ ਮਦਰਦ ਉਹ ਲਹਸ ਹਹ ਯਜਹੜਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਦਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਪਦਪਦਤ ਦਰ ਮਦਫ਼ਫ਼ਰ ਲਈ ਵਹਦਇਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
29 ਅਤਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਏਦਤਤ ਅਪਗਦ ਮਹਤ ਇਸ ਅਜਗਸਰ ਦਦ ਰਸ ਨਸਜ ਕਦਦ ਨਦ ਪਰਵਦਤਗਦ ਯਜਸ ਯਦਨ ਤਰਕਰ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਆਪਣਦ
ਯਪਤਦ ਦਦ ਰਦਜ ਯਵਪਚ ਉਹ ਨਵਦਤ ਨਦ ਪਰਵਦਤ।
30 ਫ਼ਦਰ ਓਹ ਭਜਨ ਗਦ ਕਦ ਜਫ਼ਹਤਸਨ ਦਦ ਪਹਦੜ ਨਸਜ ਯਨਪਕਲ ਗਏ।
31 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਅਪਜ ਰਦਤ ਤਕਸਰਤ ਸਪਭਦ ਮਦਰਦ ਕਦਰਨ ਠਤਕਰ ਖਦਵਤਗਦ ਯਕਉਤਯਕ ਇਹ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਜਤ ਮਹਤ ਅਯਦਲਰ ਨਸਜ
ਮਦਰਦਤਗਦ ਅਤਦ ਇਪਜੜ ਦਰਆਤ ਭਦਡਦਤ ਯਖਪਲਰ ਜਦਣਗਰਆਤ।
32 ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਜਰ ਉਠਣ ਦਦ ਯਪਛਤਤ ਤਕਹਦਥਤਤ ਅਪਗਦ ਗਲਰਲ ਨਸਜ ਜਦਵਦਤਗਦ।

33 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਭਦਵਦਤ ਤਦਰਦ ਕਦਰਨ ਸਪਭਦ ਠਤਕਰ ਖਦਣ ਪਰ ਮਹਤ ਠਤਕਰ ਕਦਦ ਨਹਰਤ ਖਦਵਦਤਗਦ।
34 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਸਤ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਅਪਜ ਰਦਤ ਕਕਕ
ਪ ੜ ਦਦ ਬਦਤਗ ਦਦਣ ਤਤਤ ਅਪਗਦ ਯਤਜਨ ਵਦਰਰ ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਇਨਕਦਰ
ਕਰਦਤਗਦ।
35 ਪਤਰਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਭਦਵਦਤ ਤਦਰਦ ਨਦਲ ਮਹਨਸਜ ਮਰਨਦ ਭਰ ਪਵਦ ਤਦਤ ਵਰ ਮਹਤ ਤਦਰਦ ਇਨਕਦਰ ਕਦਦ ਨਦ ਕਰਦਤਗਦ ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਚਦਲਦ ਇਸਦ
ਤਰਦਤ ਆਖਣ ਲਪਗਦ।
36 ਤਦ ਯਯਸਸ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਨਦਲ ਗਥਸਮਨਰ ਨਦਮਦ ਇਪਕ ਥਦਤ ਆਇਆ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਐਥਦ ਬਹਠਤ ਯਜਜਨਦ ਯਚਰ
ਮਹਤ ਉਥਦ ਜਦ ਕਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਦਤ।
37 ਅਤਦ ਪਤਰਸ ਅਰ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਦ ਦਤਵਦਤ ਪਕਪਤਤਰਦਤ ਨਸਜ ਨਦਲ ਲਹ ਕਦ ਉਹ ਉਦਦਸ ਅਤਦ ਯਦਲਗਰਰ ਹਤਣ ਲਪਗਦ।
38 ਫ਼ਦਰ ਉਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਮਦਰਦ ਜਰ ਬਹਕਤ ਉਦਦਸ ਹਹ ਸਗਤਤ ਮਰਨ ਦਦ ਦਰਜਦ ਤਰਕਰ। ਤਕਸਰਤ ਐਥਦ ਠਯਹਰਤ ਅਤਦ ਮਦਰਦ ਨਦਲ
ਜਦਗਦਦ ਰਹਤ।
39 ਅਰ ਥਤੜਦ ਅਪਗਦ ਵਧ ਕਦ ਮਸਜਹ ਭਦਰ ਪਹ ਯਗਆ ਅਤਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਯਦਆਤ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ, ਜਦ ਹਤ ਸਪਕਦ ਤਦਤ ਇਹ ਯਪਆਲਦ
ਮਹਥਤ ਟਲ ਜਦਵਦ ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਹਤਵਦ ਜਤ ਮਹਤ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਦਤ ਪਰ ਉਹ ਜਤ ਤਸਜ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਹਤ।
40 ਅਤਦ ਚਦਯਲਆਤ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਸਕਪਤਦ ਹਤਏ ਵਦਯਖਆ ਅਤਦ ਪਤਰਸ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਕਰ, ਤਕਹਦਥਤਤ ਮਦਰਦ ਨਦਲ ਇਪਕ ਘੜਰ
ਵਰ ਨਦ ਜਦਗ ਹਤਇਆ?
41 ਜਦਗਤ ਅਤਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਪਰਤਦਵਦ ਯਵਪਚ ਨਦ ਪਓ। ਆਤਮਦ ਤਦਤ ਯਤਆਰ ਹਹ ਪਰ ਸਰਰਰ ਕਮਜਫ਼ਤਰ ਹਹ।
42 ਫ਼ਦਰ ਉਹ ਦਸਈ ਵਦਰ ਯਗਆ ਅਤਦ ਏਹ ਕਯਹ ਕਦ ਉਹ ਨਦ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤਰ, ਹਦ ਮਦਰਦ ਯਪਤਦ, ਜਦ ਇਹ ਮਦਰਦ ਪਰਣ ਯਬਨਦਤ ਨਹਰਤ ਟਲ
ਸਪਕਦਦ ਤਦਤ ਤਦਰਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਹਤਵਦ।
43 ਅਤਦ ਉਸ ਨਦ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਫ਼ਦਰ ਸਕਪਤਦ ਹਤਏ ਵਦਯਖਆ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰਆਤ ਅਪਖਦਤ ਨਰਤਦਰ ਨਦਲ ਭਦਰਰਆਤ ਹਤਈਆਤ ਸਨ।
44 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਫ਼ਦਰ ਛਪਡ ਕਦ ਯਗਆ ਅਰ ਉਹਤ ਗਪਲ ਕਯਹ ਕਦ ਤਰ ਜਰ ਵਦਰਰ ਪਤਰਦਰਥਨਦ ਕਰਤਰ।
45 ਫ਼ਦਰ ਚਦਯਲਆਤ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਹਕਣ ਤਕਸਰਤ ਸਕਪਤਦ ਰਹਤ ਅਤਦ ਯਵਸਰਦਮ ਕਰਤ। ਵਦਖਤ, ਘੜਰ ਆ ਗਈ ਹਹ ਅਤਦ ਮਨਕਪਖ
ਦਦ ਪਕਪਤਰਤ ਪਦਪਰਆਤ ਦਦ ਹਪਥਦਤ ਯਵਪਚ ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਜਦਤਦਦ ਹਹ।
46 ਉਠਤ, ਚਪਲਰਏ। ਵਦਖਤ, ਮਦਰਦ ਫ਼ੜਵਦਉਣ ਵਦਲਦ ਨਦੜਦ ਆ ਯਗਆ ਹਹ।
47 ਉਹ ਅਜਦ ਬਤਲਦਦ ਹਰ ਸਰ ਯਕ ਵਦਖਤ ਯਹਸਦਦ ਯਜਹੜਦ ਉਨਤਹਦਤ ਬਦਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਸਰ ਆ ਪਹਕਜਯਚਆ ਅਤਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਰ
ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਬਜਕਰਗਦਤ ਦਰ ਵਪਲਤ ਇਪਕ ਵਪਡਰ ਭਰੜ ਤਲਵਦਰਦਤ ਅਤਦ ਡਦਤਗਦਤ ਫ਼ੜਰ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਸਰ।
48 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਫ਼ੜਵਦਉਣ ਵਦਲਦ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਇਹ ਕਯਹ ਯਕ ਪਤਦ ਯਦਪਤਦ ਸਰ ਭਈ ਯਜਹ ਨਸਜ ਮਹਤ ਚਕਜਮਦਤ ਉਹਤ ਹਹ, ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ੜ ਲਹਣਦ।
49 ਅਰ ਝਪਟ ਯਯਸਸ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਸਕਆਮਰ ਜਰ ਅਦਦਸ! ਅਤਦ ਉਸ ਨਸਜ ਚਕਜਯਮਆ।
50 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਬਦਲਰਆ, ਯਕਵਦਤ ਆਇਆ? ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਯਯਸਸ ਉਤਦ ਹਪਥ ਪਦਏ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਫ਼ੜ
ਯਲਆ।
51 ਅਰ ਵਦਖਤ, ਯਯਸਸ ਦਦ ਨਦਲ ਯਦਆਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਦ ਹਪਥ ਵਧਦ ਕਦ ਆਪਣਰ ਤਲਵਦਰ ਧਸ ਲਈ ਅਤਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਦਦ ਨਚਕਰ ਨਸਜ ਮਦਰ
ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਕਜਨ ਉਡਦ ਯਦਪਤਦ।
52 ਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਆਪਣਰ ਤਲਵਦਰ ਯਮਆਨ ਕਰ ਯਕਉਤਯਕ ਸਭ ਜਤ ਤਲਵਦਰ ਯਖਪਚਦਦ ਹਨ ਤਲਵਦਰ ਨਦਲ ਮਦਰਦ
ਜਦਣਗਦ।
53 ਕਰ ਤਸਜ ਇਹ ਸਮਝਦਦ ਹਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਆਪਣਦ ਯਪਤਦ ਕਤਲਤ ਬਦਨਤਰ ਨਹਰਤ ਕਰ ਸਪਕਦਦ ਅਤਦ ਉਹ ਹਕਣਦ ਦਸਤਦਤ ਦਰਆਤ ਬਦਰਦਤ ਫ਼ਚਜਦਤ ਤਤਤ ਵਧਰਕ
ਮਦਰਦ ਕਤਲ ਹਦਜਰ ਨਦ ਕਰਦਗਦ?
54 ਫ਼ਦਰ ਓਹ ਯਲਖਤਦਤ ਭਈ ਅਯਜਹਦ ਹਤਣਦ ਜਰਸਰ ਹਹ ਯਕਪਕਕਰ ਪਸਰਰਆਤ ਹਕਜਦਰਆਤ?
55 ਉਸਦ ਵਦਲਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਸ ਭਰੜ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਲਵਦਰਦਤ ਅਤਦ ਡਦਤਗਦਤ ਫ਼ੜਰ ਕਰ ਤਕਸਰਤ ਮਹਨਸਜ ਡਦਕਸ ਵਦਤਙਕ ਫ਼ੜਨ ਨਸਜ ਯਨਪਕਲਦ ਹਤ? ਮਹਤ ਰਤਜ
ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਬਹਠ ਕਦ ਉਪਦਦਸਫ਼ ਯਦਜਦਦ ਸਦਤ ਅਤਦ ਤਕਸਦਤ ਮਹਨਸਜ ਨਦ ਫ਼ਯੜਆ।
56 ਪਰ ਇਹ ਸਪਭਤ ਕਕਝ ਇਸ ਲਈ ਹਤਇਆ ਜਤ ਨਬਰਆਤ ਦਰਆਤ ਯਲਖਤਦਤ ਪਸਰਰਆਤ ਹਤਣ। ਤਦ ਸਦਰਦ ਚਦਲਦ ਉਹ ਨਸਜ ਛਪਡ ਕਦ ਭਪਜ ਗਏ।
57 ਯਜਨਤਹਦਤ ਨਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਫ਼ਯੜਆ ਸਰ ਸਤ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਕਯਦਫ਼ਫ਼ਦ ਦਦ ਕਤਲ ਯਜਪਥਦ ਗਤਰਜਥਰ ਅਰ ਬਜਕਰਗ ਇਕਪਠਦ ਹਤਏ ਸਨ ਉਹ ਨਸਜ ਲਹ
ਗਏ।
58 ਅਤਦ ਪਤਰਸ ਕਕਝ ਯਵਪਥ ਨਦਲ ਉਹ ਦਦ ਯਪਪਛਦ ਯਪਪਛਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਦਦ ਵਦਹੜਦ ਤਰਕ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਤਦ ਅਜਦਰ ਜਦ ਕਦ
ਯਸਪਦਹਰਆਤ ਨਦਲ ਬਹਠਦ ਭਈ ਓੜਕ ਨਸਜ ਵਦਖਦ।
59 ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕ ਅਰ ਸਦਰਰ ਮਹਦਸਭਦ ਯਯਸਸ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਉਹ ਦਦ ਜਦਨਤਤ ਮਦਰਨ ਲਈ ਝਸਠਰ ਗਵਦਹਰ ਢਸਜਡਦਰ ਸਰ।
60 ਪਰ ਨਦ ਲਪਭਰ ਭਦਵਦਤ ਝਸਠਦ ਗਵਦਹ ਬਹਕਤ ਆਏ। ਪਰ ਓੜਕ ਨਸਜ ਦਤ ਜਣਦ ਅਪਗਦ ਆਣ ਕਦ ਬਤਲਦ,
61 ਇਹ ਨਦ ਆਯਖਆ ਹਹ, ਮਹਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਰ ਹਹਕਲ ਨਸਜ ਢਦਹ ਕਦ ਯਤਜਨਦਤ ਯਦਨਦਤ ਯਵਪਚ ਉਹ ਨਸਜ ਬਣਦ ਸਪਕਦਦ ਹਦਤ ।
62 ਅਤਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਨਦ ਖਲਤ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਕਰ ਤਸਜ ਜਵਦਬ ਨਹਰਤ ਯਦਜਦਦ? ਏਹ ਤਦਰਦ ਯਵਰਕਪਧ ਕਰ ਉਗਦਹਰ ਯਦਜਦਦ ਹਨ?
63 ਪਰ ਯਯਸਸ ਚਕਪਪ ਹਰ ਯਰਹਦ ਅਤਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਤਹਨਸਜ ਜਰਉਤਦਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਰ ਸਚਤਹ ਯਦਜਦਦ ਹਦਤ ਭਈ ਜਦ ਤਸਜ
ਮਸਰਹ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ ਤਦਤ ਸਦਨਸਜ ਦਪਸ।

64 ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਹਤ ਸਤ ਆਖ ਯਦਪਤਦ ਹਹ ਪਰ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਆਖਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਏਦਤਤ ਅਪਗਦ ਤਕਸਰਤ ਮਨਕਪਖ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਨਸਜ ਕਕਦਰਤ ਦਦ
ਸਪਜਦ ਹਪਥ ਯਬਰਦਜਮਦਨ ਹਤਇਆ ਅਤਦ ਅਕਦਸਫ਼ ਦਦ ਬਪਦਲਦਤ ਉਤਦ ਆਉਤਦਦ ਵਦਖਤਗਦ।
65 ਤਦ ਸਰਦਦਰ ਜਦਜਕ ਨਦ ਆਪਣਦ ਕਪਪੜਦ ਪਦੜ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਏਸ ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਬਯਕਆ ਹਹ, ਹਕਣ ਸਦਨਸਜ ਗਵਦਹਦਤ ਦਰ ਹਤਰ ਕਰ ਲਤੜ ਹਹ ?
ਵਦਖਤ ਹਕਣਦ ਤਕਸਦਤ ਇਹ ਕਕਫ਼ਫ਼ਰ ਸਕਯਣਆ। ਤਕਹਦਡਰ ਕਰ ਸਲਦਹ ਹਹ?
66 ਉਨਤਹਦਤ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਇਹ ਮਦਰਦ ਜਦਣ ਦਦ ਜਤਗ ਹਹ।
67 ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਮਸਜਹ ਉਤਦ ਥਕਪਯਕਆ ਅਰ ਉਹ ਨਸਜ ਮਕਪਕਦ ਮਦਰਦ ਅਤਦ ਹਤਰਨਦਤ ਨਦ ਚਪਦੜਦਤ ਮਦਰ ਕਦ ਯਕਹਦ,
68 ਹਦ ਮਸਰਹ, ਸਦਨਸਜ ਅਗਜਮ ਯਗਆਨ ਨਦਲ ਦਪਸ, ਤਹਨਸਜ ਯਕਹ ਨਦ ਮਦਯਰਆ?
69 ਅਤਦ ਪਤਰਸ ਬਦਹਰ ਵਦਹੜਦ ਯਵਪਚ ਬਹਠਦ ਸਰ ਅਰ ਇਪਕ ਗਤਪਲਰ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਬਤਲਰ, ਯਯਸਸ ਗਲਰਲਰ ਦਦ ਨਦਲ ਤਸਜ ਭਰ ਸਹਤ।
70 ਪਰ ਉਹ ਨਦ ਸਭਨਦਤ ਦਦ ਅਪਗਦ ਮਕਪਕਰ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਮਹਤ ਨਹਰਤ ਜਦਣਦਦ ਤਸਜ ਕਰ ਬਤਲਦਰ ਹਹਤ।
71 ਜਦ ਉਹ ਬਦਹਰ ਯਡਉੜਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਦਸਈ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਉਥਦ ਸਨ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਭਰ ਯਯਸਸ ਨਦਸਰਰ ਦਦ
ਨਦਲ ਸਰ।
72 ਅਤਦ ਉਹ ਸਚਤਹ ਖਦ ਕਦ ਫ਼ਦਰ ਮਕਪਕਰ ਯਗਆ ਜਤ ਮਹਤ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਜਦਣਦਦ ਹਰ ਨਹਰਤ।
73 ਅਰ ਥਤੜਦ ਯਚਰ ਯਪਪਛਤ ਯਜਹੜਦ ਉਥਦ ਖੜਦ ਸਨ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਪਤਰਸ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਸਪਚਰ ਮਕਪਚਰ ਤਸਜ ਭਰ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਹਹਤ ਤਦਰਰ
ਬਤਲਰ ਪਈ ਦਪਸਦਰ ਹਹ।
74 ਤਦ ਉਹ ਸਰਦਪ ਦਦਣ ਅਰ ਸਚਤਹ ਖਦਣ ਲਪਗਦ ਭਈ ਮਹਤ ਉਸ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਜਦਣਦਦ ਹਰ ਨਹਰਤ। ਅਤਦ ਓਵਦਤ ਕਕਪਕੜ ਨਦ ਬਦਤਗ ਯਦਪਤਰ।
75 ਤਦਤਤ ਪਤਰਸ ਨਸਜ ਉਹ ਗਪਲ ਚਦਤਦ ਆਈ ਯਜਹੜਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਆਖਰ ਸਰ ਜਤ ਕਕਕ
ਪ ੜ ਦਦ ਬਦਤਗ ਦਦਣ ਤਤਤ ਅਪਗਦ ਯਤਜਨ ਵਦਰਰ ਤਸਜ ਮਦਰਦ ਇਨਕਦਰ
ਕਰਦਤਗਦ ਅਤਦ ਉਹ ਬਦਹਰ ਯਗਆ ਅਰ ਭਕਪਭਦਤ ਮਦਰ ਕਦ ਰਤਇਆ।
ਕਕਕਡ 27
1 ਜਦਤ ਸਵਦਰ ਹਤਈ ਤਦਤ ਸਦਰਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਬਜਕਰਗਦਤ ਨਦ ਯਯਸਸ ਦਦ ਯਵਰਕਪਧ ਮਤਦ ਪਕਦਇਆ ਜਤ ਉਹ ਨਸਜ ਜਦਨਤਤ ਮਦਰ
ਸਕਪਟਣ।
2 ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਬਜਨਤਹ ਕਦ ਲਹ ਗਏ ਅਰ ਯਪਲਦਤਕਸ ਹਦਕਮ ਦਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਤਦ।
3 ਤਦ ਯਹਸਦਦ ਯਜਹ ਨਦ ਉਸ ਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦਇਆ ਸਰ ਇਹ ਵਦਖ ਕਦ ਜਤ ਉਸ ਉਤਦ ਸਜਦ ਦਦ ਹਕਕਮ ਹਤ ਯਗਆ ਹਹ ਪਛਤਦਇਆ ਅਤਦ ਓਹ ਤਰਹ
ਰਕਪਏ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਰ ਬਜਕਰਗਦਤ ਕਤਲ ਮਤੜ ਯਲਆਇਆ।
4 ਅਤਦ ਬਤਯਲਆ, ਮਹਤ ਪਦਪ ਕਰਤਦ ਜਤ ਯਨਰਦਤਸਫ਼ ਯਜਜਦ ਨਸਜ ਫ਼ੜਵਦ ਯਦਪਤਦ। ਓਹ ਬਤਲਦ, ਸਦਨਸਜ ਕਰ? ਤਸਜ ਹਰ ਜਦਣ।
5 ਅਤਦ ਉਹ ਉਨਤਹਦਤ ਰਕਯਪਆਤ ਨਸਜ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਸਕਪਟ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਰ ਜਦਕਦ ਆਪਦ ਫ਼ਦਹਦ ਲਹ ਯਲਆ।
6 ਅਤਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਨਦ ਰਕਪਏ ਲਹ ਕਦ ਆਯਖਆ ਜਤ ਇਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਖਫ਼ਜਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚ ਪਦਉਣਦ ਜਤਗ ਨਹਰਤ ਯਕਉਤਯਕ ਲਹਸ ਦਦ ਮਕਪਲ ਹਹ।
7 ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਮਤਦ ਕਰ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਇਪਕ ਘਕਯਮਆਰ ਦਦ ਖਦਤ ਪਰਦਦਸਰਆਤ ਦਦ ਦਪਬਣ ਦਦ ਲਈ ਮਕਪਲ ਯਲਆ।
8 ਇਸ ਕਦਰਨ ਉਹ ਖਦਤ ਅਪਜ ਤਰਕਰ ਲਹਸ ਦਦ ਖਦਤ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ।
9 ਤਦ ਯਜਹੜਦ ਬਚਨ ਯਯਰਯਮਯਦਹ ਨਬਰ ਦਰ ਰਦਹਰਤ ਯਕਹਦ ਯਗਆ ਸਰ ਪਸਰਦ ਹਤਇਆ ਯਕ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਤਰਹ ਰਕਪਏ ਲਏ ਅਰਥਦਤ ਉਸ
ਦਦ ਮਕਪਲ ਯਜਹ ਦਦ ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਵਜਸ ਦਦ ਯਵਪਚਤ ਯਕਜਯਨਆਤ ਨਦ ਮਕਪਲ ਠਯਹਰਦਇਆ।
10 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਘਕਯਮਆਰ ਦਦ ਖਦਤ ਦਦ ਬਦਲਦ ਯਦਪਤਦ ਯਜਵਦਤ ਪਤਰਭਕ ਨਦ ਮਹਨਸਜ ਆਯਗਆ ਕਰਤਰ।
11 ਯਯਸਸ ਹਦਕਮ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਖੜਦ ਸਰ ਅਰ ਹਦਕਮ ਨਦ ਉਸ ਤਤਤ ਇਹ ਪਕਪਯਛਆ, ਭਲਦ, ਯਹਸਦਰਆਤ ਦਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਤਸਜ ਹਹਤ? ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਹ
ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਸਜ ਸਤ ਆਯਖਆ ਹਹ।
12 ਜਦ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕ ਅਰ ਬਜਕਰਗ ਉਸ ਉਤਦ ਦਤਸਫ਼ ਲਦਉਤਦਦ ਸਨ ਉਹ ਕਕਝ ਜਵਦਬ ਨਹਰਤ ਸਰ ਯਦਜਦਦ।
13 ਤਦ ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਸਜ ਸਕਣਦਦ ਨਹਰਤ ਜਤ ਇਹ ਤਦਰਦ ਯਵਰਕਪਧ ਯਕਜਨਰਆਤ ਉਗਦਹਰਆਤ ਯਦਜਦਦ ਹਨ?
14 ਪਰ ਓਸ ਉਹ ਨਸਜ ਇਪਕ ਗਪਲ ਦਦ ਵਰ ਜਵਦਬ ਨਦ ਯਦਪਤਦ ਐਥਤਤ ਤਰਕ ਜਤ ਹਦਕਮ ਨਦ ਬਹਕਤ ਅਚਰਜ ਮਜਯਨਆ।
15 ਅਤਦ ਹਦਕਮ ਦਦ ਇਹ ਦਸਤਸਰ ਸਰ ਜਤ ਉਸ ਯਤਉਹਦਰ ਨਸਜ ਲਤਕਦਤ ਦਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਇਪਕ ਕਹਦਰ ਯਜਹ ਨਸਜ ਓਹ ਚਦਹਕਜਦਦ ਸਨ ਛਪਡਦਦ ਹਕਜਦਦ ਸਰ।
16 ਅਰ ਉਸ ਵਦਲਦ ਉਨਤਹਦਤ ਦਦ ਬਰਪਬਦ ਕਰਕਦ ਇਪਕ ਨਦਮਰ ਕਹਦਰ ਸਰ।
17 ਸਤ ਜਦਤ ਓਹ ਇਕਪਠਦ ਹਤਏ ਤਦਤ ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਯਕਹ ਨਸਜ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਡਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਛਪਡ ਯਦਆਤ,
ਬਰਪਬਦ ਨਸਜ ਯਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਮਸਰਹ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ?
18 ਯਕਉਤਯਕ ਉਹ ਜਦਣਦਦ ਸਰ ਜਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਖਦਰ ਦਦ ਮਦਰਦ ਹਵਦਲਦ ਕਰਤਦ ਸਰ।
19 ਜਦ ਉਹ ਅਦਦਲਤ ਦਰ ਗਪਦਰ ਉਤਦ ਬਹਠਦ ਹਤਇਆ ਸਰ ਉਹ ਦਰ ਪਤਨਰ ਨਦ ਉਹ ਨਸਜ ਅਖਵਦ ਭਦਯਜਆ ਜਤ ਤਸਜ ਉਸ ਧਰਮਰ ਨਦਲ ਕਕਝ
ਵਦਸਤਦ ਨਦ ਰਪਖ ਯਕਉਤ ਜਤ ਮਹਤ ਅਪਜ ਸਕਫ਼ਨਦ ਯਵਪਚ ਉਸ ਦਦ ਕਦਰਨ ਵਪਡਦ ਦਕਖ ਯਡਪਠਦ।
20 ਪਰ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਅਤਦ ਬਜਕਰਗਦਤ ਨਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਉਭਦਯਰਆ ਜਤ ਬਰਪਬਦ ਨਸਜ ਮਜਗਤ ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਦਦ ਨਦਸ ਕਰਤ।
21 ਫ਼ਦਰ ਹਦਕਮ ਨਦ ਅਪਗਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਤਕਸਰਤ ਦਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਹ ਨਸਜ ਚਦਹਕਦ
ਜ ਦ ਹਤ ਜਤ ਮਹਤ ਤਕਹਦਡਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਛਪਡ ਯਦਆਤ? ਓਹ ਬਤਲਦ,
ਬਰਪਬਦ ਨਸਜ!
22 ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਫ਼ਦਰ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਮਸਰਹ ਕਹਦਉਤਦਦ ਹਹ ਮਹਤ ਕਰ ਕਰਦਤ? ਓਹ ਸਭ ਬਤਲਦ, ਸਲਰਬ ਯਦਓ!

23 ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਆਯਖਆ, ਉਹ ਨਦ ਕਰ ਬਕਯਰਆਈ ਕਰਤਰ ਹਹ ? ਪਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਹਤਰ ਵਰ ਡਜਡ ਪਦ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਇਹ ਨਸਜ ਸਲਰਬ ਯਦਓ!
24 ਜਦ ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਵਦਯਖਆ ਜਤ ਕਕਝ ਨਹਰਤ ਬਣਦਦ ਸਗਤਤ ਹਤਰ ਵਰ ਰਚਲਦ ਪਹਤਦਦ ਜਦਤਦਦ ਹਹ ਤਦ ਉਹ ਨਦ ਪਦਣਰ ਲਹ ਕਦ ਲਤਕਦਤ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ
ਆਪਣਦ ਹਪਥ ਧਤਤਦ ਅਤਦ ਯਕਹਦ, ਮਹਤ ਇਸ ਦਦ ਲਹਸ ਤਤਤ ਯਨਰਦਤਸਫ਼ ਹਦਤ। ਤਕਸਰਤ ਜਦਣਤ।
25 ਅਤਦ ਸਦਰਦ ਲਤਕਦਤ ਨਦ ਉਤਰ ਯਦਪਤਦ, ਉਹ ਦਦ ਲਹਸ ਸਦਡਦ ਉਤਦ ਅਰ ਸਦਡਰ ਉਲਦਦ ਉਤਦ ਹਤਵਦ!
26 ਤਦ ਉਸ ਨਦ ਬਰਪਬਦ ਨਸਜ ਉਨਤਹਦਤ ਦਰ ਖਫ਼ਦਤਰ ਛਪਡ ਯਦਪਤਦ ਪਰ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਕਤਰੜਦ ਮਦਰ ਕਦ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਉਣ ਲਈ ਹਵਦਲਦ ਕਰਤਦ।
27 ਤਦ ਹਦਕਮ ਦਦ ਯਸਪਦਹਰਆਤ ਨਦ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਯਦਵਦਨਖਫ਼ਦਨਦ ਯਵਪਚ ਲਹ ਜਦ ਕਦ ਸਦਰਦ ਜਪਥਦ ਉਹ ਦਦ ਕਤਲ ਇਕਪਠਦ ਕਰਤਦ।
28 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਲਦਹ ਕਦ ਯਕਰਮਚਰ ਚਤਗਫ਼ਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਕਆਇਆ।
29 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਜਯਡਆਤ ਦਦ ਤਦਜ ਗਕਜਦ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਯਸਰ ਉਤਦ ਰਪਯਖਆ ਅਤਦ ਇਪਕ ਕਦਨਦ ਉਹ ਦਦ ਸਪਜਦ ਹਪਥ ਯਵਪਚ ਯਦਪਤਦ ਅਰ ਉਹ ਦਦ
ਸਦਹਮਣਦ ਗਤਡਦ ਯਨਵਦਏ ਅਤਦ ਉਹ ਨਸਜ ਠਪਠਦ ਮਦਰ ਕਦ ਆਯਖਆ, ਹਦ ਯਹਸਦਰਆਤ ਦਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ, ਨਮਸਕਦਰ!
30 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਸ ਉਤਦ ਥਕਯਪ ਕਆ ਅਰ ਉਹ ਕਦਨਦ ਲਹਕਦ ਉਹ ਦਦ ਯਸਰ ਉਤਦ ਮਦਯਰਆ।
31 ਜਦ ਉਹ ਨਸਜ ਠਪਠਦ ਕਰ ਹਟਦ ਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਹ ਚਤਗਫ਼ਦ ਉਹ ਦਦ ਉਤਤਤ ਲਦਹ ਯਲਆ ਅਰ ਉਸਦ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਕਆਏ ਅਤਦ ਸਲਰਬ
ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸਜ ਲਹ ਗਏ।
32 ਜਦ ਓਹ ਬਦਹਰ ਜਦਤਦਦ ਸਨ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਦਮਦ ਇਪਕ ਕਕਰਦਨਰ ਮਨਕਪਖ ਨਸਜ ਲਪਯਭਆ। ਉਹ ਨਸਜ ਯਵਗਦਰਦ ਫ਼ਯੜਆ ਭਈ ਉਹ ਦਰ
ਸਲਰਬ ਚਕਕ
ਪ ਕਦ ਲਹ ਚਪਲਦ।
33 ਅਤਦ ਜਦਤ ਉਸ ਥਦਤ ਯਵਪਚ ਆਏ ਯਜਹ ਦਦ ਨਦਉਤ ਗਲਗਥਦ ਅਰਥਦਤ ਖਤਪਰਰ ਦਦ ਥਦਤ ਸਰ।
34 ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਯਪਪਤ ਦਦ ਨਦਲ ਯਮਲਦਈ ਹਤਈ ਦਦਖ ਰਸ ਉਹ ਨਸਜ ਪਰਣ ਲਈ ਯਦਪਤਰ ਪਰ ਉਸ ਨਦ ਚਪਖ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਪਰਣਦ ਨਦ
ਚਦਯਹਆ।
35 ਤਦਤ ਉਨਤਹਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਇਆ ਅਤਦ ਗਕਣਦ ਪਦਕਦ ਉਹ ਦਦ ਕਪਪੜਦ ਵਜਡ ਲਏ।
36 ਅਰ ਬਹਠ ਕਦ ਉਥਦ ਉਹ ਦਰ ਰਦਖਰ ਕਰਨ ਲਪਗਦ।
37 ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਉਹ ਦਦ ਯਸਰ ਦਦ ਉਤਦਹਦਤ ਕਰ ਕਦ ਉਹ ਦਰ ਦਤਸਫ਼-ਪਪਤਰਰ ਲਦਈ, ਇਹ ਯਯਸਸ ਯਹਸਦਰਆਤ ਦਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਹਹ
38 ਉਸ ਵਦਲਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਦਤ ਡਦਕਸ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਏ ਗਏ, ਇਪਕ ਸਪਜਦ ਅਤਦ ਇਪਕ ਖਪਬਦ ਪਦਸਦ।
39 ਅਤਦ ਆਉਣ ਜਦਣ ਵਦਲਦ ਉਹ ਨਸਜ ਤਦਨਦ ਮਦਰ ਕਦ ਅਤਦ ਯਸਰ ਯਹਲਦ ਕਦ ਕਯਹਣ ਲਪਗਦ।
40 ਤਸਜ ਯਜਹੜਦ ਹਹਕਲ ਨਸਜ ਢਦਹ ਕਦ ਯਤਜਨਦਤ ਯਦਨਦਤ ਯਵਪਚ ਬਣਦਉਤਦਦ ਸਹਤ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਬਚਦ ਲਹ! ਜਦ ਤਸਜ ਪਰਮਦਸਰਫ਼ਕ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਹਹਤ ਤਦਤ
ਸਲਰਬ ਉਤਤਤ ਉਤਰ ਆ!
41 ਅਰ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕਦਤ ਨਦ ਵਰ ਗਤਰਜਥਰਆਤ ਅਤਦ ਬਜਕਰਗਦਤ ਦਦ ਨਦਲ ਯਮਲ ਕਦ ਠਪਠਦ ਮਦਯਰਆ ਅਤਦ ਯਕਹਦ,
42 ਉਸ ਨਦ ਹਤਰਨਦਤ ਨਸਜ ਬਚਦਇਆ, ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਸਜ ਨਹਰਤ ਬਚਦ ਸਪਕਦਦ! ਏਹ ਤਦਤ ਇਸਰਦਏਲ ਦਦ ਪਦਤਸਫ਼ਦਹ ਹਹ! ਹਕਣ ਸਲਰਬਤਤ ਉਤਰ
ਆਵਦ ਤਦਤ ਅਸਰਤ ਉਹ ਦਦ ਉਤਦ ਯਨਹਚਦ ਕਰਦਤਗਦ।
43 ਉਹ ਨਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਉਤਦ ਭਰਤਸਦ ਰਪਯਖਆ ਸਰ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨਸਜ ਚਦਹਕਜਦਦ ਹਹ ਤਦਤ ਹਕਣ ਉਸ ਨਸਜ ਛਕਡਦਵਦ ਯਕਉਤ ਜਤ ਉਹ ਨਦ ਆਯਖਆ ਸਰ,
ਮਹਤ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਰਤ ਹਦਤ।
44 ਅਰ ਓਹ ਡਦਕਸ ਯਜਹੜਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਏ ਗਏ ਇਸਦ ਤਰਦਤ ਉਹ ਨਸਜ ਬਤਲਰਆਤ ਮਦਰਦਦ ਸਨ।
45 ਦਕਪਯਹਰਦਤ ਤਤਤ ਲਹਕਦ ਤਰਏ ਪਯਹਰ ਤਰਕਰ ਸਦਰਰ ਧਰਤਰ ਉਤਦ ਅਨਤਹਦਰਦ ਯਰਹਦ।
46 ਅਰ ਤਰਏ ਕਕ ਪਯਹਰ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਚਰ ਅਵਦਜਫ਼ ਨਦਲ ਪਕਕਦਯਰਆ ਯਕ ਏਲਰ ਏਲਰ ਲਮਦ ਸਬਕਤਦਨਰ ਯਜਹਦਦ ਅਰਥ ਇਹ ਹਹ , ਹਦ ਮਦਰਦ
ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ, ਹਦ ਮਦਰਦ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ, ਤਹਤ ਮਹਨਸਜ ਯਕਉਤ ਛਪਡ ਯਦਪਤਦ?
47 ਅਤਦ ਯਕਜਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਜਹੜਦ ਉਥਦ ਖੜਦ ਸਨ ਸਕਣ ਕਦ ਬਤਲਦ, ਇਹ ਏਲਰਯਦਹ ਨਸਜ ਅਵਦਜਫ਼ ਮਦਰਦਦ ਹਹ।
48 ਅਰ ਝਪਟ ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚਤ ਇਪਕ ਨਦ ਦਚੜ ਕਦ ਸਪਜਜ ਯਲਆ ਅਤਦ ਯਸਰਕਦ ਨਦਲ ਭਦਤਯਵਆ ਅਤਦ ਕਦਨਦ ਉਤਦ ਬਜਨਤਹ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਚਕਸਦਇਆ।
49 ਹਤਰਨਦਤ ਆਯਖਆ, ਰਯਹਣ ਯਦਹ। ਅਸਰਤ ਵਦਖਰਏ ਭਲਦ, ਏਲਰਯਦਹ ਉਹ ਦਦ ਬਚਦਉਣ ਨਸਜ ਆਉਤਦਦ ਹਹ ਯਕ ਨਹਰਤ?
50 ਯਯਸਸ ਨਦ ਫ਼ਦਰ ਉਚਰ ਅਵਦਜਫ਼ ਨਦਲ ਪਕਕਦਰ ਕਦ ਜਦਨ ਦਦ ਯਦਪਤਰ।
51 ਅਰ ਵਦਖਤ, ਹਹਕਲ ਦਦ ਪੜਦਦ ਉਪਰਤਤ ਲਹਕਦ ਹਦਠਦਤ ਤਦਈਤ ਪਦਟ ਕਦ ਦਤ ਹਤ ਯਗਆ ਅਤਦ ਧਰਤਰ ਕਜਬਰ ਅਤਦ ਪਪਥਰ ਯਤੜਕ ਗਏ।
52 ਅਤਦ ਕਬਰਦਤ ਖਕਪਲਤਹ ਗਈਆਤ ਅਰ ਸਕਪਤਦ ਹਤਏ ਸਜਤਦਤ ਦਰਆਤ ਬਥਦਰਰਆਤ ਲਤਥਦਤ ਉਠਦਈਆਤ ਗਈਆਤ।
53 ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਜਰ ਉਠਣ ਦਦ ਯਪਪਛਤ ਓਹ ਕਬਰਦਤ ਯਵਪਚਤ ਯਨਪਕਲ ਕਦ ਪਯਵਪਤਤਰ ਸਫ਼ਯਹਰ ਦਦ ਅਜਦਰ ਚਪਲਦ ਗਏ ਅਤਦ ਬਹਕਯਤਆਤ ਨਸਜ ਯਵਖਦਈ
ਯਦਪਤਦ।
54 ਸਸਬਦਦਦਰ ਅਰ ਯਜਹੜਦ ਉਹ ਦਦ ਨਦਲ ਯਯਸਸ ਦਰ ਰਦਖਰ ਕਰਦਦ ਸਨ ਭਕਚਦਲ ਅਤਦ ਸਦਰਰ ਵਦਰਤਦ ਵਦਖ ਕਦ ਬਹਕਤ ਡਰਦ ਅਤਦ ਬਤਲਦ , ਇਹ
ਸਪਚ ਮਕਪਚ ਪਰਮਦਸਫ਼ਕਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰ ਸਰ!
55 ਉਥਦ ਬਹਕਤ ਤਰਵਰਆਤ ਦਸਰਤ ਵਦਖ ਰਹਰਆਤ ਸਨ ਯਜਹੜਰਆਤ ਯਯਸਸ ਦਦ ਨਦਲ ਗਲਰਲ ਤਤਤ ਉਹ ਦਰ ਟਯਹਲ ਸਦਵਦ ਕਰਦਰਆਤ ਆਈਆਤ
ਸਨ।
56 ਉਨਤਹਦਤ ਯਵਪਚ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਰਨਰ ਅਤਦ ਯਦਕਸਬ ਅਰ ਯਤਸਦਸ ਦਰ ਮਦਤਦ ਮਯਰਯਮ ਅਤਦ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਦ ਪਕਪਤਤਰਦਤ ਦਰ ਮਦਤਦ ਸਰ।
57 ਜਦਤ ਸਜਝ ਹਤਈ ਤਦਤ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਦਮਦ ਅਯਰਮਥਹਆ ਦਦ ਇਪਕ ਧਨਰ ਮਨਕਪਖ ਆਇਆ ਯਜਹੜਦ ਆਪ ਵਰ ਯਯਸਸ ਦਦ ਚਦਲਦ ਸਰ।
58 ਉਹ ਨਦ ਯਪਲਦਤਕਸ ਕਤਲ ਜਦ ਕਦ ਯਯਸਸ ਦਰ ਲਤਥ ਮਜਗਰ। ਤਦ ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਲਤਥ ਦਦਣ ਦਦ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ।

59 ਅਤਦ ਯਸਸਕਫ਼ਫ਼ ਨਦ ਲਤਥ ਨਸਜ ਲਹ ਕਦ ਸਦਫ਼ਫ਼ ਮਹਰਨ ਕਪਪੜਦ ਯਵਪਚ ਵਲਦਯਟਆ।
60 ਅਰ ਆਪਣਰ ਨਵਰਤ ਕਬਰ ਦਦ ਅਜਦਰ ਰਪਯਖਆ ਯਜਹੜਰ ਉਸ ਨਦ ਪਪਥਰ ਯਵਪਚ ਖਕਦਵਦਈ ਸਰ ਅਤਦ ਭਦਰਦ ਪਪਥਰ ਕਬਰ ਦਦ ਮਸਜਹ ਉਤਦ
ਰਦੜਤਹ ਕਦ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
61 ਅਤਦ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਰਨਰ ਅਰ ਦਸਜਰ ਮਯਰਯਮ ਉਥਦ ਕਬਰ ਦਦ ਸਦਹਮਣਦ ਬਹਠਰਆਤ ਸਨ।
62 ਅਗਲਦ ਭਲਕ ਯਜਹੜਦ ਯਤਆਰਰ ਦਦ ਯਦਨ ਤਤਤ ਯਪਪਛਤ ਸਰ ਪਰਧਦਨ ਜਦਜਕ ਅਤਦ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਇਕਪਠਦ ਹਤ ਕਦ ਯਪਲਦਤਕਸ ਦਦ ਕਤਲ ਆਏ ਅਰ
ਬਤਲਦ,
63 ਮਹਦਰਦਜ, ਸਦਨਸਜ ਯਦਦ ਹਹ ਯਕ ਉਹ ਛਲਰਆ ਆਪਣਦ ਜਰਉਤਦਦ ਜਰ ਕਯਹ ਯਗਆ ਸਰ ਜਤ ਮਹਤ ਯਤਜਨਦਤ ਯਦਨਦਤ ਯਪਪਛਤ ਜਰ ਉਠਦਤਗਦ।
64 ਇਸ ਲਈ ਹਕਕਮ ਕਰਤ ਜਤ ਤਰਏ ਯਦਨ ਤਰਕਰ ਕਬਰ ਦਰ ਰਦਖਰ ਕਰਤਰ ਜਦਏ, ਯਕਤਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਚਕਰਦ ਨਦ ਲਹ ਜਦਣ
ਅਤਦ ਲਤਕਦਤ ਨਸਜ ਨਦ ਆਖਣ ਭਈ ਉਹ ਮਕਰਯਦਆਤ ਯਵਪਚਤ ਜਰ ਉਯਠਆ ਹਹ ਸਤ ਯਪਛਲਰ ਭਕਪਲ ਪਯਹਲਰ ਨਦਲਤਤ ਬਕਰਰ ਹਤਊਗਰ।
65 ਯਪਲਦਤਕਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਪਯਹਰਦ ਤਕਹਦਡਦ ਕਤਲ ਹਹ। ਜਦਓ, ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਸਮਝਤ ਉਹ ਦਰ ਰਦਖਰ ਕਰਤ।
66 ਸਤ ਓਹ ਗਏ ਅਰ ਪਯਹਰਦ ਵਦਯਲਆਤ ਨਦਲ ਪਪਥਰ ਉਤਦ ਮਤਹਰ ਲਦ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਬਰ ਦਰ ਰਦਖਰ ਕਰਵਦਈ।
ਕਕਕਡ 28
1 ਜਦਤਤ ਸਬਤ ਦਦ ਯਦਨ ਬਰਤ ਯਗਆ ਤਦਤ ਉਸਤਤਤ ਅਗਲਦ ਯਦਨ ਹਫ਼ਫ਼ਤਦ ਦਦ ਪਯਹਲਦ ਯਦਨ ਸਰ। ਬਹਕਤ ਹਰ ਸਵਦਰਦ, ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਰਨਰ
ਅਤਦ ਦਸਜਰ ਮਯਰਯਮ ਕਬਰ ਨਸਜ ਵਦਖਣ ਲਈ ਗਈਆਤ।
2 ਅਰ ਵਦਖਤ ਇਪਕ ਵਪਡਦ ਭਕਚਦਲ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਪਤਰਭਕ ਦਦ ਦਸਤ ਅਕਦਸਫ਼ਤ ਉਤਯਰਆ ਅਰ ਨਦੜਦ ਆਣ ਕਦ ਉਸ ਪਪਥਰ ਨਸਜ ਰਦੜਤਹ ਕਦ
ਲਦਤਭਦ ਕਰ ਯਦਪਤਦ ਅਰ ਉਸ ਉਤਦ ਬਯਹ ਯਗਆ।
3 ਉਹ ਦਦ ਰਸਪ ਯਬਜਲਰ ਵਰਗਦ ਅਰ ਉਹ ਦਦ ਬਸਤਤਰ ਬਰਫ਼ਫ਼ ਯਜਹਦ ਯਚਪਟਦ ਸਰ।
4 ਅਤਦ ਉਹ ਦਦ ਭਹ ਦਦ ਮਦਰਦ ਰਦਖਦ ਕਜਬ ਉਠਦ ਅਤਦ ਮਕਰਯਦਆਤ ਵਦਤਙਕ ਹਤ ਗਏ।
5 ਪਰ ਦਸਤ ਨਦ ਅਪਗਤ ਤਰਵਰਆਤ ਨਸਜ ਯਕਹਦ, ਤਕਸਰਤ ਨਦ ਡਰਤ ਯਕਉਤਯਕ ਮਹਤ ਜਦਣਦਦ ਹਦਤ ਜਤ ਤਕਸਰਤ ਯਯਸਸ ਨਸਜ ਯਜਹੜਦ ਸਲਰਬ ਉਤਦ ਚੜਤਹਦਇਆ
ਯਗਆ ਸਰ ਭਦਲਦਰਆਤ ਹਤ।
6 ਉਹ ਐਥਦ ਹਹ ਨਹਰਤ ਯਕਉਤਯਕ ਯਜਵਦਤ ਉਸ ਨਦ ਯਕਹਦ ਸਰ ਉਹ ਜਰ ਉਯਠਆ ਹਹ। ਆਓ ਇਹ ਥਦਤ ਵਦਖਤ ਯਜਪਥਦ ਪਤਰਭਕ ਯਪਆ ਹਤਇਆ ਸਰ।
7 ਅਰ ਛਦਤਰ ਜਦਕਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਆਖਤ ਭਈ ਉਹ ਮਕਰਯਦਆਤ ਯਵਪਚਤ ਜਰ ਉਯਠਆ ਹਹ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਉਹ ਤਕਹਦਥਤਤ ਅਪਗਦ ਗਲਰਲ ਨਸਜ ਜਦਤਦਦ
ਹਹ, ਉਹ ਨਸਜ ਤਕਸਰਤ ਉਥਦ ਵਦਖਤਗਦ। ਲਓ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਦਪਸ ਯਦਪਤਦ।
8 ਅਤਦ ਓਹ ਭਹ ਅਤਦ ਵਪਡਰ ਖਫ਼ਕਸਫ਼ਰ ਨਦਲ ਕਬਰ ਕਤਲਤ ਛਦਤਰ ਚਪਲ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਚਦਯਲਆਤ ਨਸਜ ਖਫ਼ਬਰ ਦਦਣ ਲਈ ਦਚੜਰਆਤ ਗਈਆਤ ।
9 ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਯਯਸਸ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਮਯਲਆ ਅਰ ਬਤਯਲਆ, ਸਕਖਰ ਰਹਤ! ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਦਦ ਚਰਨ ਫ਼ੜਦ ਅਤਦ ਉਸ ਨਸਜ
ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ।
10 ਤਦਤ ਯਯਸਸ ਨਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਆਯਖਆ, ਡਰਤ ਨਦ, ਜਦਓ, ਮਦਰਦ ਭਦਈਆਤ ਨਸਜ ਆਖਤ ਜਤ ਗਲਰਲ ਨਸਜ ਜਦਣ ਅਤਦ ਓਹ ਉਥਦ ਮਹਨਸਜ ਵਦਖਣਗਦ।
11 ਯਜਸ ਵਦਲਦ ਓਹ ਚਪਲਰਆਤ ਜਦਤਦਰਆਤ ਸਨ ਤਦਤ ਵਦਖਤ ਪਯਹਰਦ ਵਦਯਲਆਤ ਯਵਪਚਤ ਯਕਜਯਨਆਤ ਨਦ ਸਫ਼ਯਹਰ ਜਦਕਦ ਸਦਰਰ ਵਦਰਤਦ ਪਰਧਦਨ
ਜਦਜਕਦਤ ਨਸਜ ਦਪਸ ਯਦਪਤਰ।
12 ਅਤਦ ਓਹ ਬਜਕਰਗਦਤ ਦਦ ਨਦਲ ਇਕਪਠਦ ਹਤਏ ਅਰ ਮਤਦ ਪਕਦ ਕਦ ਯਸਪਦਹਰਆਤ ਨਸਜ ਬਹਕਤ ਰਕਪਏ ਯਦਪਤਦ।
13 ਅਤਦ ਬਤਲਦ, ਤਕਸਰਤ ਇਹ ਕਯਹਣਦ ਯਕ ਜਦ ਅਸਰਤ ਸਕਪਤਦ ਹਤਏ ਸਦਤ ਉਹ ਦਦ ਚਦਲਦ ਰਦਤ ਨਸਜ ਆਣ ਕਦ ਉਹ ਨਸਜ ਚਕਰਦ ਲਹ ਗਏ।
14 ਅਤਦ ਜਦ ਇਹ ਗਪਲ ਹਦਕਮ ਦਦ ਕਜਨਦਤ ਤਰਕਰ ਪਹਕਜਚਦ ਤਦਤ ਅਸਰਤ ਉਹ ਨਸਜ ਮਨਦ ਕਦ ਤਕਹਦਨਸਜ ਯਨਯਚਜਤ ਕਰ ਯਦਆਤਗਦ।
15 ਸਤ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦ ਰਕਪਏ ਲਹਕਦ ਉਸਦ ਤਰਦਤ ਕਰਤਦ ਯਜਸ ਤਰਦਤ ਯਸਖਲਦਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤਦ ਇਹ ਗਪਲ ਅਪਜ ਤਰਕ ਯਹਸਦਰਆਤ ਯਵਪਚ ਉਜਦਗਰ
ਹਹ।
16 ਫ਼ਦਰ ਓਹ ਯਗਆਰਦਤ ਚਦਲਦ ਗਲਰਲ ਯਵਪਚ ਉਸ ਪਹਦੜ ਉਤਦ ਗਏ ਯਜਪਥਦ ਯਯਸਸ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਠਯਹਰਦਇਆ ਹਤਇਆ ਸਰ।
17 ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਉਸ ਨਸਜ ਵਦਖ ਕਦ ਮਪਥਦ ਟਦਯਕਆ ਪਰ ਕਈਆਤ ਨਦ ਭਰਮ ਕਰਤਦ।
18 ਅਤਦ ਯਯਸਸ ਨਦ ਕਤਲ ਆਣ ਕਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਦਲ ਗਪਲਦਤ ਕਰਤਰਆਤ ਅਤਦ ਆਯਖਆ, ਅਕਦਸਫ਼ ਅਤਦ ਧਰਤਰ ਦਦ ਸਦਰਦ ਇਖਫ਼ਯਤਆਰ ਮਹਨਸਜ
ਯਦਪਤਦ ਯਗਆ ਹਹ।
19 ਇਸ ਲਈ ਤਕਸਰਤ ਜਦ ਕਦ ਸਦਰਰਆਤ ਕਚਮਦਤ ਨਸਜ ਚਦਲਦ ਬਣਦਓ ਅਤਦ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਪਤਦ ਅਤਦ ਪਕਪਤਰਤ ਅਤਦ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਦ ਦਦ ਨਦਮ ਯਵਪਚ
ਬਪਯਤਸਮਦ ਯਦਓ।
20 ਅਰ ਉਨਤਹਦਤ ਨਸਜ ਯਸਖਦਓ ਭਈ ਉਨਤਹਦਤ ਸਦਰਰਆਤ ਗਪਲਦਤ ਦਰ ਪਦਲਨਦ ਕਰਨ ਯਜਨਤਹਦਤ ਦਦ ਮਹਤ ਤਕਹਦਨਸਜ ਹਕਕਮ ਯਦਪਤਦ ਹਹ ਅਤਦ ਵਦਖਤ ਮਹਤ
ਜਕਗ ਦਦ ਅਜਤ ਤਰਕਰ ਹਰ ਵਦਲਦ ਤਕਹਦਡਦ ਨਦਲ ਹਦਤ।

