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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

“ਅਸਲ ਵਵੱਚ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਮਸੀਹੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ 
ਵਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਵਆਵਖਆ ਵਸਰਫ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਚਮੈਨ ਨੀ, ਨਾਰਮਲ ਵਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਲਾਈਫ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨ ਵਜੋਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਉੱਤੇ ਪਰਿਭੁਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ 
ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰਣ, ਜੀਵਤ ਅਤੇ 
ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਵਦਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਗੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਡੇਵਵਡ ਹਾਵਲ



ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਸਵਰਗ ਵਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ।

ਵਫਵਲੱਪੀਆਂ 2:6-8, ਯੂਹੰਨਾ 1:14, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3, ਰੋਮੀਆਂ 8:3 ਅ, ਯੂਹੰਨਾ 10:30,
ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:15, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:9, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11-17, ਮੱਤੀ 1:20-211



ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਵਨਜੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਪਤਾ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।
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ਵਯਸ ੂਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਵੱਚੋਂ ਲੰਵਿਆ, ਇੱਕ ਵਕੱਤਾ ਵਸੱਵਖਆ, 
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਕਾਈ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤੀ 
ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਅਤੇ 
ਮਤੁੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਪਰਿਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਮੱਤੀ 3:13-17, ਮੱਤੀ 7:28-29, ਮਰਕੁਸ 6:2-3, ਲੂਕਾ 2:40, ਲੂਕਾ 2:41-47, ਲੂਕਾ 2:523



ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਲੀਬ 

ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਵਫਰ ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਟੰਵਗਆ ਵਗਆ। ਵਯਸੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਵਹਮ 

ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। 

ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਝੱਵਲਆ ਉਸ ਨੰੂ 

ਮੱਤੀ 26:28-29, ਮੱਤੀ 27:57- 61, ਰੋਮੀਆਂ 5:6, ਰੋਮੀਆਂ 8:3, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:7,
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14 -15, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22, 1 ਪਤਰਸ 2:24, 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7

ਸਮਝੀਏ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣੇ 
ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ, ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣ 
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੈ। ਵਪਆਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱ ਲ ਕੰਮ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵਦੱਤੀ ਤਾਂ ਵਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਵੇਖ 

ਸਕੇ, ਵਜਵੇਂ ਉਹ ਵਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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ਲੂਕਾ 24:1-7, ਲੂਕਾ 24:50-51, ਯੂਹੰਨਾ 16:28, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3

ਉਸ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਯਸ ੂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 

ਵਗਆ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ 

ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਵਜੰਦਾ ਵਵੇਖਆ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੰੂ 

ਵਾਪਸ ਵਗਆ। ਵਯਸ ੂਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਕ 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਨਜੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਈੋ ਇਸ ਦੀ ਕਈੋ 

ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਈੋ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਈੋ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਉਤਪਤ 2:8-9, ਉਤਪਤ 3:2-6, ਉਤਪਤ 2:16-17, ਉਤਪਤ 3:23, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 15:45-46

ਵਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪਰਿਾਣ (ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਸੀ, ਪਰ ਆਤਵਮਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਲਈ ਮਰ ਵਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਸਭ ਵਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਪਵਹਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਆਦਮ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ, 

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਫਰਦੌਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਦੱਤੀ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਵਰਗੀ 

ਵਪਤਾ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਅਣਆਵਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਆੁਰਿੀ ਕੰਮ 

ਕਾਰਨ, ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 

ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਵਗਆ ਅਤੇ 

ਆਤਵਮਕ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਮਰ 
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ਬੋਝ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਨੰੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਕਾਲ 

ਵਵੱਚ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ, ਗੁਨਾਹ, ਵਪਛਲੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ 

ਚਵਰੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ 

ਨਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਨਾਲ 

ਆਤਵਮਕ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਰੋਮੀਆਂ 3:23, ਰੋਮੀਆਂ 5:12, ਰੋਮੀਆਂ 5:18ਓ7



ਇੱਕ ਵਦਨ, ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਯਸ ੂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਵਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਅਤੇ 

ਸਦੀਪਕ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਵਯਸ ੂਸਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ 

ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਤ ਰਵਹਤ ਵਪਆਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਵਰਆ ਵਗਆ।
ਵਹਜ਼ਕੀਏਲ 36:26-27, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12, ਰੋਮੀਆਂ 5:9, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 15:57, 2 

 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 5:18 ਓ, ਗਲਾਤੀਆਂ 1:15-16, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-9, 1 ਵਤਮੋਵਿਉਸ 2:5-6 8



ਪੰਨਾ 9 ਵਯਸ ੂਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵਵਖਾਉਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣਾ ਹੈ। ਵਯਸ ੂਜੀਉਣ ਲਈ 

ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਲੈੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭੁਾਵਵਕ ਤਰੀਕ ੇਸਾਨੰੂ ਸਵ-ੈਲੀਨਤਾ ਅਤੇ 

ਉਿਲ-ਪੁਿਲ ਵਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਯੂਹੰਨਾ 10:10, ਰੋਮੀਆਂ 6:16, ਰੋਮੀਆਂ 6:21, ਰੋਮੀਆਂ 8:37, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:209



ਸਫ਼ਾ 10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਚਣੋਾਂ, ਵਜਹੜੀਆਂ 

ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵ-ੈਕੇਂਵਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਵਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨਾਲ 

ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ 

ਬਹੁਤ ਤਾਂਿ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਉਸ ਆਤਵਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਿਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ “ਸਭ ਤੋਂ 

ਚੰਗੀ ਸਚੋ” ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਵਦਆਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਵੱਚ ਪਾ ਵਦੱਤਾ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:11, ਰੋਮੀਆਂ 6:16, ਲੂਕਾ 1:78-79, ਯੂਹੰਨਾ 16:33,  

ਰੋਮੀਆਂ 5:1-2, ਰੋਮੀਆਂ 8:6 10



ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਈ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਮੜੁ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈੋ ਕੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਵੇਲ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਪਤਾ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਹਾਉਤਾਂ 14:12, ਰੋਮੀਆਂ 6:23, ਰੋਮੀਆਂ 3:2311



ਇਹ ਉਹੀ ਵਯਸ ੂਹੈ ਵਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ, ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ ਚਵਰੱਤਰ-ਖਰਾਬੀਆਂ ਲਈ 

ਮਵਰਆ; ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰਣ 

ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਪਆਰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਤੌ ਅਤੇ ਵਫਰ ਜੀ ਉੱਠਣ 

ਦੁਆਰਾ, ਵਯਸ ੂਨੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੰੂ ਭਵਰਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਕੁਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ 3:16, ਆਈ ਪਤਰਸ 3:18, 1 ਵਤਮੋਵਿਉਸ 2:5-6, ਰੋਮੀਆਂ 5:1 12



ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ ਕਲੋ ਇਸ ਸੱਚ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 

ਿਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਦੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 

ਅਸੀਂ ਵਯਸ ੂਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਹ-ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਣੈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ 

ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪੂਰਣ ਵਤਆਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਿ ਵਵੱਚ ਦੇਵ।ੋ ਇਹ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸੁ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਵਾਅਵਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ 

ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਲ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ....ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਸਾਡੇ ਵਦਲ 

ਨੰੂ ਵਖੇਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਸਰਲ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਦੇਵ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 

ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਝੁ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ!

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:13, ਯੂਹੰਨਾ 14:6, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:3, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:713



“ਸਵਰਗੀ ਵਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪਦਾ “ਸਵਰਗੀ ਵਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪਦਾ 

ਹਾਂ----ਮਨੰੂੈ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਾਂ----ਮਨੰੂੈ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਮਰੇੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਮਰੇੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ 

ਆਪਣ ੇਸਆੁਰਿ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਦਉ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣ ੇਸਆੁਰਿ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਦਉ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੰੂੈ ਮਰੇੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੰੂੈ ਮਰੇੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ 

ਵਜੱਤ ਵਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਵਜੱਤ ਵਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ 

ਸਕਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਆਰ ਸਕਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਆਰ 

ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਸੇ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਸੇ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 

ਕਰਾਂ! ਪਰਿਭ ੂਵਯਸ ੂਆਓ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਕਰਾਂ! ਪਰਿਭ ੂਵਯਸ ੂਆਓ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ 

ਜੀਓ। ਆਮੀਨ।”ਜੀਓ। ਆਮੀਨ।”
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ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਦਲ ਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਕ ਵਯਸ ੂਮਾਵਰਆ ਵਗਆ, 

ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਵਕ ਉਹ ਸਰੀਰ 

ਵਵੱਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਾਰਸ 

ਬਣੋ।

ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26, ਯੂਹੰਨਾ 14:6-7, ਰੋਮੀਆਂ 10:9, ਰੋਮੀਆਂ 10:13, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 6:17  

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:5-8, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-10, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:6-7, 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:12-1315



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਣ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ 

ਵਵੱਚ ਆਪਣ ੇਧਰਤੀ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹੋ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 

ਨਾਲ ਸਲੀਬ ‹ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੋਮੀਆਂ 5:18-19, ਰੋਮੀਆਂ 8:1-2, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 15:22, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:24,  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13-14, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:14-15, 1 ਪਤਰਸ 1:18-1917



ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 

ਵਯਸ ੂਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਜੱਿ ੇਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ 

ਹੋ। ਵਜਿੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ 14:20, ਰੋਮੀਆਂ 6:6, ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20, ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-7, 
 ਗਲਾਤੀਆਂ 5:24, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:11, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:10 18



ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ «ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ» ਵਯਸ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਤਵਮਕ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਉਤਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ, ਦੋਸ਼, ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ 

ਿਲੈੀ ਨੰੂ ਵਪੱਛੇ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਪੁਰਾਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

’ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਸਵਰਓਂ ਜਨਮ ੇਹੋ!

ਯੂਹੰਨਾ 3:6, ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26, ਰੋਮੀਆਂ 5:5, ਰੋਮੀਆਂ 6:4-6, ਰੋਮੀਆਂ 8:10,  

ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:12-14, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:1-3, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13ਅ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2 :619



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਵਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ-

--ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਵਪਤਾ ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਵਚਆਂ 

ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਯਸ ੂਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਨਾਂ 

ਸ਼ਰਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ!

ਜ਼ਬੂਰ 16:11, ਰੋਮੀਆਂ 5:11, ਰੋਮੀਆਂ 8:15-17 ਅ, 2 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 5:17,  
ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 3:20 ਅ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11-12, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 21:2 20



ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕ ੇਗਏ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੀਬ 

’ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਪਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸਆੁਰਿੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁ਼ਲਾਮ ਬਣ ੇਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਤੌ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਤੈਾਨ 

ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਹਵਿਆਰ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਹੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤੌ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 

ਪਰਿਭਾਵ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚਰੋੀ ਕਰਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਵਰਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਾਪੀ ਸਭੁਾਅ ਨੰੂ ਛੱਡਣ 

ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 

ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ 

ਨੰੂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵੱਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਇਹ 

ਵਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰੋਮੀਆਂ 6:11-13, ਰੋਮੀਆਂ 8:1-2, ਰੋਮੀਆਂ 8:15-17 ਅ , ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16, 
ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:6-7, 2 ਵਤਮੋਵਿਉਸ 1:7, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14-1521



ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ 

ਅਤੇ ਆਤਮਾ---ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ---ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਵਮਕ ਜੀਵ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਾਪਤ 

ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਸਚੋ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਵਕੱਿ ੇਹੋ। ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧਆਨ ਦੇਵ ੋਨਾ ਵਕ ਉਸ ਕੜੇੂ ਕਰਕਟ ’ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 

ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਆਨੰਦ 

ਵਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਇੱਕ 

ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੋਣ ਦਾ ਵਬਲਕਲੁ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ 

ਰਹੇ ਹੋ!
ਰੋਮੀਆਂ 8:5-6, ਰੋਮੀਆਂ 12:2, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 2:16, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:6, ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2:5,  

ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 3:20 ਅ, ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4:6-8, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:1-3, 2 ਵਤਮੋਵਿਉਸ 1 :7 22



ਸਾਡੀ ਵਵਰਾਸਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 

ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈੋ ਵਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਯਸ ੂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ 

ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਇਹ ਸਚੋਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਦਮ (ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਪੈਰ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਵਮਕ 

ਉਿਲ-ਪੁਿਲ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਣੋ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਵੱਚ ਪੈ 

ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਵਜੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮੱਤੀ 7:13-14, ਰੋਮੀਆਂ 6:16, ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25, ਰੋਮੀਆਂ 8:1-2, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 15:22, 

 ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16, ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 3:2023



ਵਜਵੇਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਵਅਕਤੀਤਵ ਹਨ, (ਵਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ) ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਤੰਨ 

ਗੁਣਾਂ ਵਵੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਪਰਿਾਣ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਯਸ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਦੇ ਵਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਏ ਗਏ 

ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਤਵਮਕ ਪਵਹਲ ੂਸਾਡਾ ਉਹ ਵਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ।

ਉਤਪਤ 2:7, ਮੱਤੀ 3:13-17, ਯੂਹੰਨਾ 3:6, ਰੋਮੀਆਂ 8:10, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 3:16 -18, 1  

ਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:23 -24, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 24



ਸਾਡਾ ਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ।ੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਵਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 

ਜੀਵ ਹੋ! ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ «ਅਲਵਵਦਾ» ਕਹੋ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ 

«ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ» ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ।

ਰੋਮੀਆਂ 6:11-13, ਰੋਮੀਆਂ 8:10, ਰੋਮੀਆਂ 12:1, ਰੋਮੀਆਂ 12:4-5, 1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 3:16, 1  
ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 6:19-20, 2 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 5:16-21, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:21 -24, ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2:5-8,  

ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:27, 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:1-3, 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:9-10, 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18-1925



ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਵਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕ।ੋ 

ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰ, ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ 

ਸਾਰੇ ਵਸੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਵ ੋਅਤੇ ਵਯਸ ੂਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹ।ੋ ਯਹੰੂਨਾ ਦੀ ਵਕਤਾਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ 

ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਅਵਧਆਇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਸਭ ਵਕਵੇਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ 

ਦੇ ਸਵਫ਼ਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਹਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਵੱਚ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵਕ ਹਰੇਕ ਸਫ਼ ੇਉੱਤੇ ਕੀ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਵਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਪਵਰਵਾਰ 

ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਖੱੁਲ੍ਹ ਕ ੇਅਤੇ ਨੇਵੜਓਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਬੈਠਾ ਹੋਵ।ੇ ਵਯਸ ੂਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ।ੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝ 

ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਵਕ ਬਚਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਿ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 

ਨਵਾਂ ਵਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਵਗਰਜਾਿਰ, ਕਲੀਵਸਯਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਅਵਧਐਨ ਮੀਵਟੰਗ ਲੱਭ ੋਵਜੱਿ ੇਤੁਸੀਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਵਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਵਪਤ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਵਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਵਯਸ ੂਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ 

ਕਰਨ, ਆਵਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਵਰਆ ਹੈ।

• ਮਸੀਹੀ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੱਭ,ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਖਾਵ ੇਜਾਂ ਚਲੇਾ ਬਣਾਵ ੇਵਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣ ੇਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵ।ੋ ।

• ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸ ੇਬਾਰੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ

• ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ, ਵਨਊ ਵਲਵਵੰਗ ਟਰਿਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 

(ਐਨਐਲਟੀ), ਵਟੰਡਲੇ ਹਾਊਸ ਪਵਬਲਸ਼ਰ, ਇੰਕ।

ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਵਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1:8, ਮੱਤੀ 3:13-17, ਮੱਤੀ 7:7-8, ਮੱਤੀ 10:32, ਯੂਹੰਨਾ 14:13-14, ਯੂਹੰਨਾ 15:7, 
ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4:6-7, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12, ਯਾਕੂਬ 5:15-16, 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:9 26



ਅਤੇ ਇਸ ਜੱੁਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣ ੋਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱੁਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਹੋਰ 

ਸਰੂਪ ਵਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਸਆਣ ਲਵ ੋਭਈ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਚੰਗੀ 

ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਵਛਆ ਕੀ ਹੈ।  

ਰੋਮੀਆਂ 12:2

27



ਇਸ ਕਰਕ ੇਜੋ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇੋ ਭਈ ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਵਵੱਚ ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹਾਂ। 

 ਯਹੰੂਨਾ 14:19ਅ-20.
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ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 

ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਵਯਸੂ 

 ਵਵੱਚ ਸਰੁਗੀ ਿਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਵਲਆ।  

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:6
29



ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ 

ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ 

ਭਗੋਦਾ ਹਾਂ ਸ ੋਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪੱੁਤਰਿ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਭਗੋਦਾ ਹਾਂ ਵਜਹ ਨੇ ਮਰੇੇ 

ਨਾਲ ਪਰਿਮੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਲਈ ਦੇ ਵਦੱਤਾl  

ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20
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ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ. . . ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ. . . 

ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚ ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਵਪਤਾ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ 

ਵਵੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਣ ੇਵਦਲ ਨੰੂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ 

ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਤਾ, ਸਾਿੀ, ਵਮੱਤਰ, ਪਰਿਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਵਦਓ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕਝੁ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕਝੁ 

ਸਵਫ਼ਆਂ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਗਰਿਵਹਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾ ਕ ੇਦੂਸਵਰਆਂ ਨੰੂ 

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਈੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੇਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਹੜਾ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਈੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੇਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਹੜਾ 

ਸਰੁਗ ਵਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾl ਮੱਤੀ 10:32ਸਰੁਗ ਵਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾl ਮੱਤੀ 10:32

ਸਮੱਵਸਆ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਸਖਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਵਕਵੇਂ 

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ 

ਸਵਫ਼ਆਂ ਵਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਕੁੰ ਜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ 

ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚੋਣ, 

ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਵਸ਼ਾ 

ਇਸ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹ ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹ ਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਖੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਯਹੰੂਨਾ 9:25)। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਖੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਯਹੰੂਨਾ 9:25)। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣੁਾਉਂਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਗਆਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਚਾਹੰੁਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 

ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ 

ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮਸੀਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਵਦਓ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ 

ਵਪਆਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ. . . 

ਮੈਂ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹਾਂ।
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 . . . ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ!  . . . ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ! 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ 

ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਵਸਿਾਰ ਕਰੀਏ। (ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਗੁਆਚ ੇਹੋਏ ਨੰੁ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ (ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਗੁਆਚ ੇਹੋਏ ਨੰੁ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਕੂਾ 19:10।)ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਕੂਾ 19:10।) ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਫ਼ਆਂ ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੰ ਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕ।ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਖੋੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ। ਉਸ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਵੁਣਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਬਾਰੇ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ 

ਵਯਸ ੂਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਚੋਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਵਾਹੀ ਵਕਵੇਂ  ਗਵਾਹੀ ਵਕਵੇਂ 

ਵਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਵਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਵਕਸ ੇਦੀ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਨਾਲ ਮਲੇ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਮਸੁ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਸ 

ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ 

ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।

 
ਸ ੋਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪਰਿਾਰਿਨਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ ੋਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪਰਿਾਰਿਨਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ 

ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਨ। 1 ਵਤਮਵੋਿਉਸ 2:1ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਨ। 1 ਵਤਮਵੋਿਉਸ 2:1 32



ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਗਵਾਹੀਵਵਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਗਵਾਹੀ

ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਚਾਰ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਵਨੱਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਵਤਹਾਸਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਿਭੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਨਣ, 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਵਸ਼ਾ ਵਕਸਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਸ 

ਿਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਵਿਤੀ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਵਗਆ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ 

ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ; ਇਕੋ ਵਤਨ, ਇਕੋ ਨੌਕਰੀ, ਇਕੋ ਸਕੂਲ, ਆਵਦ। ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲੋ।

ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹ ਾ ਸੀ 
ਹੁਣ ਵਖੇਦਾ ਹਾਂ! 
ਯਹੰੂਨਾ 9:25

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨੰੂੈ ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ ਵਪਆਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਮਨੰੂੈ ਪਤਾ ਹੈ. . .ਮੈਂ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹਾਂ।
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ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਸੀਇਹ ਵਕਵੇਂ ਸੀ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣੁਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਵੱਚ ਦੱਸ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਚੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇ ਵਗਆ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਵਰਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵੱਚ ਗਲਤ ਫਸੈਲੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਵਕਲਪ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਚੋਦੇ ਹਾਂ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਫਸੈਲੇ ਨਾ ਲਏ ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਉਸ 
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵਮਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਿਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਪੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ 
ਿਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮੜੁ ਵਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੱਚ, ਸਾਡੇ 
ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਿਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚਕੁਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਬੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹੋਵਗੇੋ ਵਜੱਿ ੇਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਚਕੁਾ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣ ੇਆਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦ 
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਕੌਣ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਰਿਵਹਮੰਡ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇ ਵਵਕਲਪਾਂ 
ਨੰੂ ਵਖੇਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਿਸੋ਼ਣਾਕਰਤਾ ਪਰਿਗਟ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕਈੋ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਅਤੇ 
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਨਾਲ ਮਲੇ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚ,ੇ 
ਭਰਾ, ਭਣੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਗਰਜਾਿਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਵਧਐਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ (ਉਸ 
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ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ) ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਝੁਾਅ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਪਰਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਤਵਮਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਵਯਸ ੂਨੰੂ 
ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਾਟ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਕਝੁ ਤੁਹਾਡਾ 

ਵਧਆਨ ਵਖੱਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੰੂ 
ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਲੈੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਿਕਾਰ ਨਾਲ 
ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭ ੂਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਨ ਆ ਚੁੱ ਕ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਵਹ ਚੁੱਕ ੇਹੋ। ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਣ ਕਕਵਂੇ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਵਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭ ੂਵਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਭ,ੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ, ਮਕੁਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ 
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਵਰਗੀ ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ। ਇਸ 
ਭਾਗ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚੋ ਅਤੇ ਇੱਿੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ੋਵਕ ਵਕਵੇਂ 
ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਦਯਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਰੇਨਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਧੁਾਰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਵੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ 
ਹਮਸੇ਼ਾ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੰਮ 
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੋ।
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ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇੱਿੋਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 
ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਰਸਤਾ 
ਵਦਖਾਵ ੇਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਚਣੋਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਰੋਕ।ੇ 
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਸੱਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ 
ਵਸੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੰੂ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਕ ਜਦੋਂ 
ਮਸੀਹ ਮਾਵਰਆ ਵਗਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਾਨੰੂ ਬੱਸ ਇਹ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ ਵਕ ਵਯਸ ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸੱਚਾਈ 

ਉਵਚਤ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਵੱਚ 
ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਪਵਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮਕੁਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਜੀਵਤ ਵਯਸ ੂ ਮਸੀਹ, 
ਜੀਵਤ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਨੰੂ 
ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਨ, 
ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦੇ ਬੱਚ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਹੋਰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਵਪੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 
ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ।

 3, ਯੂਹੰਨਾ 9:25, ਯੂਹੰਨਾ 12:17, ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:5-6, 1 ਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6-8, 1 ਪਤਰਸ 3:15, 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 12:11, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:10

ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਿਭ ੁਦੀ ਬੱੁਧੀ ਨੰੂ ਵਕਨ 

ਜਾਵਣਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਨੰੁ ਸਮਝਾਵ?ੇ 

ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ।  

1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 2:16
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ਗਵਾਹੀ ਕਕਵਂੇ ਦੇਈਏ 
ਇੱਕ ਅਵਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਅਵਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼। 

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਦਸ ਸਝੁਾਅ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵਦਸ਼ਾ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਗੇੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੀਜ 

ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਵਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣਗੇੋ। ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਰਾਜ 

ਦੇ ਵਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

• ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੋ।ੋ• ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੋ।ੋ ਇਹ ਦੋਸਤ, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲਖੋ। • ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਵਵਸ਼ਸੇ਼ ਨਾਮ ਵਲਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੰੂ 

ਵਕਤੇ ਅਵਜਹੇ ਸਿਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ ਵਜੱਿੋਂ ਵਖੇਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵ।ੇ

• ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ।• ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਵਕ ਵਯਸ ੂਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਣੁਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਅਤੇ 

ਵਦਮਾਗਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 

ਪਰ ਆਤਵਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕ,ੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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• ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕੀ ਵਦਨ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। • ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕੀ ਵਦਨ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਕ 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵਸ਼ਸੇ਼ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹਾਂ ਵਕ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 21 ਵਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵੁਨਸ਼ਵਚਤ 

ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚ ੇਹੋਇਆਂ ਲਈ 

ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਤ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

 
•• ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ।  ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ। 21 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਵਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਵਹਲੇ ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਝੁ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਖੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਕ 

ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ੇਲਈ ਬੁਲਾਓ। ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ 

ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਂ ਵਵੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ।

• ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ ਪੁਸਤਕ ਵਵਖਾਓ। • ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ ਪੁਸਤਕ ਵਵਖਾਓ। ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 

ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਵਖੇੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਕ 

ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕਝੁ ਅਰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕੰਵਪਊਟਰ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ 

ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਬੋਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.howtobeachildofgod.com ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਬੁਕ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 

ਨੰੂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਕਰਕ ੇਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਵਖੋੇ। • ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਕਰਕ ੇਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਵਖੋੇ। ਸਫ਼ਾ 14 ਤੇ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ,ੋ ਪਰ ਪੁਸਤਕ 

ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪੜ੍ਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ 

ਵਵਖਾਓ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 

ਹਨ। ਵਵਖਾਓ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਆਇਤਾਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਿਮਾਵਣਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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• ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ।ੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ।ੋ ਉਸ ਵਕਤ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 

ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ 

ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਜਾਵਣਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਇਹ 

ਵਕਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 

ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਸਤਕ 

ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਾ 14 

’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਵੱਚ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣ ੇ ਵਦਲ ਵਵੱਚ ਵਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵਫਰ 

ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਲੇਖ ਨੰੂ ਵਖੋੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ: ਵਨੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਗਵਾਹੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 

ਸਵਫ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੈ।

• ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ। ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ। ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕਝੁ 

ਅਰਿ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਸਚੋਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਤਵਮਕ 

ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕੇਂਦਵਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇਵਗੇਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਰਫ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਖੱੁਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

• ਆਪਣ ੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਯਸ ੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਯਸ ੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, (ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 

ਮਸੀਹੀ ਵਕਵੇਂ ਬਣ ੇਹੋ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।) ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 

14 ਤੇ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕ ੇਉਸ ਦੀ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ 

ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਵੱਚ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨ ਵਦਓ। 

ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਨੇ 15-20 ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਸਭ ਕਝੁ 

ਸਮਵਝਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਵਹਮਾ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ 

ਵਲਵਖਆ ਹੋਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵਗੇਾ!

ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ 
ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:27
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ਫਸਲ ਵੱਢਣਾਫਸਲ ਵੱਢਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਵਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਜਾਓਗੇ। ਕਈੋ ਪਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 

ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ!ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ! ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਚੂੀ ਵਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਚਵੁਣਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ 

ਇੱਕ ਪਰਿਚਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵਗੇੋ! ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ 

ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਕ ਸਭ ਕਝੁ ਸਮੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਕ ਸਭ ਕਝੁ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਵਪਤਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਕ ੋਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 

ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹ ਕਲੋ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਬਲਕਲੁ ਓਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਉਸ ਸਵਿਤੀ ਵਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 

ਵਦਨ ਰੂਹਾਂ ਵਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ 

ਹੋਵਗੇੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ 

ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਗੇੋ। ਵਕਸ ੇਵੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਵਰਗੀ 

ਵਪਤਾ ਦੇ ਆਵਗਆਕਾਰ 

ਹੋਵਗੇੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ 

ਜੋ ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ 

ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਵੱਚ ਹੈ।

ਮੱਤੀ 4:19-20, ਮੱਤੀ 10:32, ਲੂਕਾ 9:60, ਲੂਕਾ 10:2, ਲੂਕਾ 19:10, ਯੂਹੰਨਾ। 15:16,  

ਕਰਤੱਬ 1:8, ਕਾਰਜ 9:28, 1 ਵਤਮੋਵਿਉਸ 2:3-4 40



ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਰਿਮ ਵਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਰਿਮ ਵਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ
1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 15:22 ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਵਵੱਚ ਸੱਭ ੇਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਸੱਭ ੇਜੁਆਏ ਜਾਣਗੇl ਸਫ਼ਾ 17 & 23
1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 15:45-46 ਇਉਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਛੇਕੜਲਾ ਆਦਮ 

ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਵਹਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਜਹੜਾ ਪਰਿਾਣਕ ਹੈ, ਫਰੇ ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 
ਉਹ ਵਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 6

1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 15:57 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ! ਸਫ਼ਾ 8
1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 2:16 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਿਭ ੁਦੀ ਬੱੁਧੀ ਨੰੂ ਵਕਨ ਜਾਵਣਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਨੰੁ ਸਮਝਾਵ?ੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ। 

ਸਫ਼ਾ 22
1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 3:16-18 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਈੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਹੈਕਲ 
ਪਵਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।।

1 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 6:17 ਪਰ ਜੋ ਕਈੋ ਪਰਿਭ ੁਨਾਲ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ ੋਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 15 & 16 & 24
1 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 6:19-20 ਅਿਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਵੱਤਰਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ 

ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱ ਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ; ਇਸ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕਰੋ। ਸਫ਼ਾ 25

1 ਵਤਮਵੋਿਉਸ 2:3-4 ਸਾਡੇ ਮਕੁਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਹਜ਼ਰੂ ਇਹੋ ਭਲਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਏ 
ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਹ ਸਤ ਦੇ ਵਗਆਨ ਤੀਕ ਪਹੰੁਚਣl ਸਫ਼ਾ 40

1 ਵਤਮਵੋਿਉਸ 2:5-6 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਇੱਕ ੋਹੈ ਅਰ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ੋਵਵਚਲੋਾ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਆਪ ਮਨੱੁਖ ਹੈ 
ਅਰਿਾਤ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਜਹ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਾਸਵਚਤ ਕਰ ਕ ੇਦੇ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣ ੇਵਲੇੇ 
ਵਸਰ ਹੋਈl ਸਫ਼ਾ 8 & 12

1 ਿੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ 1:6-8 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਵਬਪਤਾ ਵਵੱਚ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕ ੇਸਾਡੀ 
ਅਤੇ ਪਰਿਭ ੁਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਓ ਐਿੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਨਹਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਜਹੜੇ ਮਕਦੂਵਨਯਾ ਅਤੇ 
ਅਖਾਯਾ ਵਵੱਚ ਹਨ ਨਮਨੂਾ ਬਣ ੇਵਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਪਰਿਭ ੁਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਧੰੁਮ ਨਾ ਕਵੇਲ ਮਕਦੂਵਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਵਵੱਚ 
ਪਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਹਚਾ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਿਾਈ ਂਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕਈੋ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂl ਸਫ਼ਾ 36

1 ਿੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ 5:23-24 ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਵਵੱਤਰ ਕਰੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਲੇੇ ਦੋਸ਼ ਰਵਹਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਵਚਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਫ਼ਾ 24 & 25

1 ਪਤਰਸ 1:18-19 ਵਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੋ ਹੋ ਭਈ ਤਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਿ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਵਡਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ 
ਹੈ ਵਨਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸ ੋਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਿਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸਨੇੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮਲੋਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ 
ਵਜਹੜਾ ਵਨਹਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਵਨਆਈ ਂਸੀl ਸਫ਼ਾ 25

1 ਪਤਰਸ 2:24 ਓਸ ਆਪ ਸਾਵਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਰੱੁਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱ ਕ ਵਲਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕ ੇਧਰਮ 
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। ਓਸ ੇਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏl ਸਫ਼ਾ 4

1 ਪਤਰਸ 3:15 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਿਭ ੁਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਵਹਰਦੇ ਵਵੱਚ ਪਵਵੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਉਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱੁਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸਦਾ ਵਤਆਰ ਰਹੋ ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭ ੈਨਾਲl ਸਫ਼ਾ 36

1 ਪਤਰਸ 3:18 ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਦੁਖ ਝੱਵਲਆ ਅਰਿਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਧੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ 
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਕਲੋ ਪੁਚਾਵ ੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕ ੇਮਾਵਰਆ ਵਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕ ੇਵਜਵਾਵਲਆ ਵਗਆl ਸਫ਼ਾ 
12

1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਵਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਵੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱੁਤਰਿ 
ਵਯਸ ੂਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 4

1 ਯਹੰੂਨਾ 1:9 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਵਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰੇl ਸਫ਼ਾ 26

1 ਯਹੰੂਨਾ 3:1-3 ਵਖੋੇ, ਵਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਪਰਿਮੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ! ਅਤੇ ਏਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ 
ਵੀ । ਇਸ ਕਰਕ ੇਸੰਸਾਰ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਆl ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ 
ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਝੁ ਹੋਵਾਂਗੇ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪਰਗਟ 
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ਹੋਵਗੇਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਜਹਾ ਹੈ ਵਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ ਵਖੇਾਂਗੇl ਅਤੇ ਹਰ ਕਈੋ ਵਜਹੜਾ ਓਸ ਉੱਤੇ 
ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪਵਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਉਹ ਪਵਵੱਤਰ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 25

1 ਯਹੰੂਨਾ 3:9-10 ਹਰ ਕੋਈ ਵਜਹੜਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਬੀ ਓਸ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਕਈੋ ਵਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਜਹੜਾ 
ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਨਾਲ ਪਰਿਮੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 25

1 ਯੂਹੰਨਾ 5:12-13 ਵਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱੁਤਰਿ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਲੋ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਵਜਹ ਦੇ ਕਲੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਪੱੁਤਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਲੋ ਜੀਵਨ 
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਵਲਖੀਆਂ ਅਰਿਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪੱੁਤਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ੋਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਵਲਆ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 15 & 16

1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18-19 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰ ਕਈੋ ਵਜਹੜਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਹੈ ਸ ੋਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਜਹੜਾ 
ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਵਛਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਸ ਵਵੱਚ ਵਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 17

ਯਹੰੂਨਾ 1:20ਅ-23  ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਵੱਤਰਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪੱੁਤਰਿ ਜਣਗੇੀ ਅਤੇ ਤੰੂ 
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਯਸ ੂਰੱਖੀਂ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਗੇਾ ਇਹ ਸਭ ਕਝੁ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਈ 
ਵਜਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਿਭ ੁਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵ ੇਵਕ ਵਖੋੇ ਕਆੁਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰਿ ਜਣਗੇੀ, ਅਤੇ 
ਓਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਜਹ ਦਾ ਅਰਿ ਇਹ ਹੈ, «ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਅਸਾਡੇ ਸੰਗl» ਸਫ਼ਾ 1

2 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 5:16-21 ਸ ੋਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਆਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਵਣਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਫਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ ੋਜੇ ਕਈੋ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਵਰਸ਼ਟ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵਖੋੇ, ਓਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਹਨ ਵਜਹ ਨੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਵਮਲਾਪ ਦੀ ਸਵੇਕਾਈ ਸਾਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਅਰਿਾਤ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਹੋ ਕੇ 
ਜਗਤ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਲੇ ਵਮਲਾਪ ਦਾ 
ਬਚਨ ਸਾਨੰੂ ਸੌਂਪ ਵਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹਾਂ ਭਈ ਜਾਣ ੋਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ ੋਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 
ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨਾਲ ਮਲੇ ਵਮਲਾਪ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣ ੂਨਹੀਂ ਸੀ 
ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਠਵਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਵੱਚ ਹੋ ਕ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਸਫ਼ਾ 25

2 ਕੁਵਰੰਿੀਆਂ 5:17 ਸ ੋਜੇ ਕਈੋ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਵਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵਖੋੇ, ਓਹ ਨਵੀਆਂ 
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨl ਸਫ਼ਾ 20

2 ਕਵੁਰੰਿੀਆਂ 5:18 ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਤੋਂ ਹਨ ਵਜਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਵਮਲਾਪ 
ਦੀ ਸਵੇਕਾਈ ਸਾਨੰੂ ਵਦੱਤੀl ਸਫ਼ਾ 8

2 ਵਤਮਵੋਿਉਸ 1:7 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਪਰਿਮੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਦੱਤਾl 
ਸਫ਼ਾ 21

ਉਤਪਤ 2:16-17 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਬਰਛ ਤੋਂ ਤੰੂ ਵਨਸੰਗ ਖਾਈ ਂਪਰ ਭਲੇ 
ਬੁਰੇ ਦੀ ਵਸਆਣ ਦੇ ਵਬਰਛ ਤੋਂ ਤੰੂ ਨਾ ਖਾਈ ਂਵਕਉਂ ਜੋ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। ਸਫ਼ਾ 6

ਉਤਪਤ 2:7 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਤੋਂ ਰੱਵਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਵੱਚ ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਾਹ 
ਫਵੂਕਆ ਸ ੋਆਦਮੀ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਵਗਆl ਸਫ਼ਾ 24

ਉਤਪਤ 2:8-9 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਅਦਨ ਵਵੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਿੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਵਜਹ 
ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਰਵਚਆ ਸੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵਬਰਛ ਵਜਹੜਾ ਵਖੇਣ ਵਵੱਚ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀ ਅਰ, 
ਖਾਣ ਵਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਜੀਵਣ ਦਾ ਵਬਰਛ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਵਸਆਣ ਦਾ ਵਬਰਫ ਵੀ ਉਗਾਇਆl ਸਫ਼ਾ 6

ਉਤਪਤ 3:23 ਸ ੋਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗੋਂ ਕੱਢ ਵਦੱਤਾ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵਾਹੇ ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ 
ਕੱਵਢਆ ਵਗਆ ਸੀl ਸਫ਼ਾ 6

ਉਤਪਤ 3:2-6 excਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਬਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਜਹੜਾ ਵਬਰਛ ਬਾਗ ਦੇ 
ਵਵਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਵਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਉਹ ਨੰੂ ਹੱਿ ਲਾਓ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ ੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ 
ਜਾਓ ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੰੂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ ਸਗੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਵਾਂਙ ੁਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਵਸਆਣਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵਵੇਖਆ 
ਵਕ ਉਹ ਵਬਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਰਛ ਬੱੁਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ 
ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਵਲਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾl ਸਫ਼ਾ 6

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 3:11 ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਨੰੂ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 
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ਵਵੱਚ ਵਟਕਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਅੰਤ ਤੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾl 
ਸਫ਼ਾ 10

ਉਪਰੰਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਵਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਦਆਂ ਬੁਵਰਆਂ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅੰਗ ਕਧੁਰਮ ਦੇ ਹਵਿਆਰ ਬਣਾ ਕ ੇਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾ ਸੌਂਪੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਰੁਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 
ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਵਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਿਆਰ ਬਣਾ ਕ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਵਦਓl ਸਫ਼ਾ 25

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:11 ਹਾਂ, ਉਸ ੇਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਜੂਬ ਵਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਵਛਆ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭ ੋਕਝੁ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਵਹਰਾਏ ਜਾ ਕ ੇਅਧਕਾਰ ਬਣ ਗਏl ਸਫ਼ਾ 18

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13-14 ਉਸ ਵਵੱਚ ਵਜਸ ਵਲੇੇ ਤੁਸਾਂ ਸਵਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਅਰਿਾਤ ਆਪਣੀ ਮਕੁਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸਣੁੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਵਵੱਚ ਵਨਹਚਾ ਭੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹੋਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਵਨੱਜ ਵਦਆਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵ।ੇ ਸਫ਼ਾ 17 & 19

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:5-8 ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲੇਪਾਲਕ 
ਪੱੁਤਰਿ ਹੋਣ ਨੰੂ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਵਹਰਾਇਆ 6ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵ ੇਵਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਵਪਆਰੇ ਵਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਦੱਤੀ 7ਵਜਹ ਦੇ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਵਨਸਤਾਰਾ ਅਰਿਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦੀ ਵਕਰਪਾ 
ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਮਲਦੀ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 15 & 16

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:7 ਵਜਹ ਦੇ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਵਨਸਤਾਰਾ ਅਰਿਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਮਲਦੀ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 4

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:13 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸਾਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋl ਸਫ਼ਾ 13
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14 ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਮਲਾਪ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਵਰੈ ਵਵਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ 

ਦੀ ਕੰਧ ਨੰੂ ਢਾਹ ਵਦੱਤਾl ਸਫ਼ਾ 9
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:6 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਸਰੁਗੀ ਿਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਬਹਾਵਲਆl ਸਫ਼ਾ 19
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-10 ਵਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਪਾ ਤੋਂ ਵਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ ੇਭਈ ਕਈੋ ਿਮੰੁਡ ਕਰੇ ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਵਜਹੜੇ 
ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਸ਼ਭੁ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚ ੇਗਏ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਅੱਗੋ ਹੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ 
ਰਹੀਏ। ਸਫ਼ਾ 8 & 15 & 16

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:14-15 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣ ੇਗੋਡੇ ਵਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਜਸ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰੇਕ 
ਿਰਾਣ ੇਦਾ ਨਾਉਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 17

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:21-22 ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵਕਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਣੁੀ ਅਤੇ ਵਜਵੇਂ ਸਵਚਆਈ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਹੈ ਵਤਵੇਂ ਉਸ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਖਾਏ ਗਏ ਹੋ ਭਈ 
ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਵਗੜਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 25

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਵਪਰਤ ਵਬੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕ ੇਆਪਣ ੇਸਮਰੱਿਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ 
ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮ੍ਹਾਲ ਕ ੇਅਰ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕ ੇਪਰਮ ਧਾਮ ਵਵੱਚ ਸਰਿੀ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਵਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆl 
ਸਫ਼ਾ 1 & 2 & 5

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11-17 ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਜਹੜਾ ਪਵਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਵਜਹੜੇ ਪਵਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਭ ੇਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ 
ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾl ਪਰ ਏਹ ਕਵਹੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਵਣਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 
ਸਣੁਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਵਸਯਾ ਵਵੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਰੇ ਏਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾl ਅਤੇ ਫਰੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਓਹ 
ਬੱਚ ੇਵਜਹੜੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਮਨੰੂੈ ਬਖਸ਼।ੇ ਸ ੋਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਂਙ ੁਉਹ ਆਪ ਵੀ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਵਵੱਚ ਵਭਆਲ ਬਵਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤੌ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਵਜਹ ਦੇ ਵੱਸ ਵਵੱਚ ਮਤੌ ਹੈ ਅਰਿਾਤ ਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਨਾਸ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਮਤੌ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਵੱਚ ਫਸ ੇਹੋਏ ਸਨ ਛੁਡਾਵ ੇਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ੇਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਵਖੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਪਰਾਸਵਚਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਦਆਲ ੂਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋਵlੇ ਸਫ਼ਾ 1 & 2 & 20

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14-15 ਸ ੋਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਂਙ ੁਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਵਵੱਚ 
ਵਭਆਲ ਬਵਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤੌ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਵਜਹ ਦੇ ਵੱਸ ਵਵੱਚ ਮਤੌ ਹੈ ਅਰਿਾਤ ਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਵਜਹੜੇ ਮਤੌ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਵੱਚ ਫਸ ੇਹੋਏ ਸਨ ਛੁਡਾਵlੇ ਸਫ਼ਾ 4

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਤੱਖਾ ਅਤੇ ਜੀਵ 
43



ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਅਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੱੁਦੇ ਨੰੂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਕ ੇਵਵੰਨ੍ਹ  ਸੁੱ ਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 24 & 26

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:3 ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਸ ਅਰਾਮ ਵਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਵਜੱਕਰੁ ਉਹ ਨੇ ਆਵਖਆ – ਵਜਵੇਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੱੁਸ ੇਵਵੱਚ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ, ਵਕ ਓਹ ਮਰੇੇ ਅਰਾਮ ਵਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਨਗੇ!। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱ ਢੋਂ 
ਹੀ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨl ਸਫ਼ਾ 13

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:7 ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੇ ਐਨੇ ਵਚਰ ਮਗਰੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਵਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੰੂ «ਅੱਜ 
ਦਾ ਵਦਨ» ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਸੀ, - ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਣੁ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਵਦਲਾਂ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਨਾ 
ਕਰੋl ਸਫ਼ਾ 13

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22 ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਬਨਾ ਲਹੂ 
ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਾ 4

ਵਹਜ਼ਕੀਏਲ 36:26-27 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਾਂ ਵਦਲ ਵਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਵੱਚੋਂ 
ਪੱਿਰ ਦਾ ਵਦਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਵਦਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬ਼ਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਵਦਆਂਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਵਨਆਂਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇl ਸਫ਼ਾ 8

ਕਹਾਉਤਾਂ 14:12 ਅਵਜਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵਸੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,
ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 1:15 ਉਹ ਅਲੱਖ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਵਰਸ਼ਟ ਵਵੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 1 & 2
ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 1:27ਅ ਇਸ ਭਤੇ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਸ ੋਏਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 25
ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 2:10 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਹਕਮੂਤ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਦਾ ਵਸਰ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 18
ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 2:12-14 ਤੁਸੀਂ ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਵਜਹ ਦੇ ਵਵੱਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਰੱਖ ਕੇ 

ਵਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਰੁਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੇ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰ ਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਏੋ ਹੋਏ ਸਾਓ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਵਾਵਲਆ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲਖਤ ਨੰੂ ਵਜਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਵਰੱੁਧ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਸੇ ਵਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਵਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕ ੇਵਵੱਚੋਂ ਚੁੱ ਕ ਸੁੱ ਵਟਆl ਸਫ਼ਾ 19

ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 2:6-7 ਸ ੋਵਜਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਪਰਿਭ ੁਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਕ ੇਅਤੇ 
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਕ ੇਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਨਹਚਾ ਵਵੱਚ ਵਦਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਕ ੇਵਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦੇ 
ਜਾਓ। ਸਫ਼ਾ 15 & 16

ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 2:9 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਸ ੇਵਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕ ੇਵੱਸਦੀl ਸਫ਼ਾ 1 & 2
ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 3:1-3 ਸ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਵਜੱਿ ੇਮਸੀਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 

ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਬੈਠਾ ਹੈ 2ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਚੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ 3ਵਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਮਏੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਵਵੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 19

ਕਲੱੁੁਸੀਆਂ 4:5-6 ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਲਾਹਾ ਜਾਣ ਕ ੇਬਾਹਰਵਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੋ 6ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਦਾ ਵਕਰਪਾਮਈ 
ਅਤੇ ਸਲਣੂੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ੋਭਈ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 36

ਕਈੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ ਜੇ ਕਈੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਜੱੁਗ ਵਵਖੇ ਵਗਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੂਖ 
ਬਣ ੇਬਈ ਵਗਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵlੇ ਸਫ਼ਾ 24 & 25

ਗਲਾਤੀਆਂ 1:15-16 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਵਜਨ ਮਨੰੂੈ ਮਰੇੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਵਦਆ 
ਇਹ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰਿ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਵੱਚ ਸਣੁਾਵਾਂ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੱੁਛੀl ਸਫ਼ਾ 8

ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਭਗੋਦਾ ਹਾਂ ਸ ੋਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪੱੁਤਰਿ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਭਗੋਦਾ ਹਾਂ ਵਜਹ ਨੇ ਮਰੇੇ ਨਾਲ 
ਪਰਿਮੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਲਈ ਦੇ ਵਦੱਤਾl ਸਫ਼ਾ 18

ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-7 ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰਿ ਨੰੂ ਿੱਵਲਆ ਵਜਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਮਤਵਹਤ ਜੰਵਮਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਕ ੇਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਤਵਹਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵ ੇਭਈ ਲੇਪਾਲਕ ਪੱੁਤਰਿ ਹੋਣ ਦੀ 
ਪਦਵੀ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੱੁਤਰਿ ਹੋ ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰਿ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਦਲਾਂ ਵਵੱਚ 
ਿੱਲ ਵਦੱਤਾ ਵਜਹੜਾ “ਅੱਬਾ” ਅਰਿਾਤ “ਹੇ ਵਪਤਾ” ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਸ ੋਤੰੂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱੁਤਰਿ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪੱੁਤਰਿ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਂ। ਸਫ਼ਾ 18

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਪੂਵਰਆਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇl ਸਫ਼ਾ 23
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:24 ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਸਣ ੇਸਲੀਬ ਉੱਤੇ 
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ਚਾੜ੍ਹ ਵਦੱਤਾ। ਸਫ਼ਾ 17 & 18
ਜ਼ਬੂਰ 16:11 ਤੰੂ ਮਨੰੂੈ ਜੀਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਵਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰੂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਿ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਸਫ਼ਾ 20
ਜ਼ਬੂਰ 40:3 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮਰੇੇ ਮੂੰ ਹ ਵਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਰਿਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਵਖੇਣਗੇ ਅਤੇ 

ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇl ਸਫ਼ਾ 36
ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਮਤੌ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਸਫ਼ਾ 11
ਪਰਕਾਸ਼ 12:11 ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੰੂ ਵਜੱਤ ਵਲਆl ਸਫ਼ਾ 36
ਪਰਕਾਸ਼ 19:10 ਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਿਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਡੱਗ ਕ ੇਉਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਵਪਆ। ਤਾਂ ਓਸ ਮਨੰੂੈ ਆਵਖਆ ਭਈ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰ! 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜਹੜੇ ਵਯਸ ੂਦਾ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੰੂ ਮੱਿਾ ਟੇਕ! ਵਯਸ ੂਦੀ 
ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 36

ਪਰਕਾਸ਼ 21:2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਇਉਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣ ੇਲਾੜੇ ਲਈ ਵਸੰਗਾਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਕਲੋੋਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੰੂ ਵਵੇਖਆl ਸਫ਼ਾ 20

ਪਰਕਾਸ਼ 3:20 ਵਖੇ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਈੋ ਮਰੇੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਣੁ ੇਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵ ੇਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ 
ਕਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਛਕਗੇਾl ਸਫ਼ਾ 9

ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2:5-8 ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਸਭੁਾਉ ਹੋਵ ੇਜੋ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਦਾ ਭੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਵੱਚ ਹੋ ਕ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 
ਦੇ ਤੱੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵਣਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਕ ੇਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਵਰਆ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸਰੂਤ ਵਵੱਚ ਜੰਵਮਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵਵਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਤੌ ਤਾਈ ਂ
ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮਤੌ ਤਾਈ ਂਆਵਗਆਕਾਰ ਬਵਣਆl ਸਫ਼ਾ 1 & 2 & 22 & 25

ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 3:20 ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰੁਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ ਵਜੱਿ ੇਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੁਤੀ ਦਾਤੇ ਅਰਿਾਤ ਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 20 & 22 & 23

ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4:6-7 ਵਕਸ ੇਗੱਲ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ 
ਧੰਨਵਾਦ ਸਣ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 7ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ 
ਤੁਹਾਵਡਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸਚੋਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਫ਼ਾ 26

ਮੱਤੀ 10:32 ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਈੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੇਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਹੜਾ ਸਰੁਗ ਵਵੱਚ ਹੈ ਉਹ 
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾl ਸਫ਼ਾ 40

ਮੱਤੀ 26:28-29 ਵਕਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮਰੇਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਬਹੁਵਤਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਏਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂl ਸਫ਼ਾ 4

ਮੱਤੀ 27:57-61 ਜਾਂ ਸੰਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਸੂਫ਼ੁ ਨਾਮ ੇਅਵਰਮਿੈਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਆਇਆ ਵਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਵਯਸ ੂਦਾ ਚਲੇਾ ਸੀ 
ਉਹ ਨੇ ਵਪਲਾਤੁਸ ਕਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵਯਸ ੂਦੀ ਲੋਿ ਮੰਗੀ। ਤਦ ਵਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਿ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸੂਫ਼ੁ ਨੇ ਲੋਿ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕ ੇਸਾਫ਼ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਵਵੱਚ ਵਲੇਵਟਆ ਅਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਵਖਆ ਵਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਪੱਿਰ ਵਵੱਚ ਖੁਦਵਾਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਪੱਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਰੇੜ੍ਹ ਕ ੇਚੱਵਲਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਮਵਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਰ ਦੂਜੀ ਮਵਰਯਮ ਉੱਿ ੇਕਬਰ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸਫ਼ਾ 4

ਮੱਤੀ 3:13-17 ਤਦ ਵਯਸ ੂਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਯਹੰੂਨਾ ਕਲੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਿੋਂ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਆਇਆ ਪਰ ਯਹੰੂਨਾ ਨੇ 
ਇਹ ਕਵਹ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਭਈ ਮਨੰੂੈ ਤਾਂ ਤੈਿੋਂ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰੂ ਮਰੇੇ ਕਲੋ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਪਰ ਵਯਸੂ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਵਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਦਹ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨੰੂ ਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਇਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਣ 
ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਯਸ ੂਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱ ਵਕਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਖੋੇ, ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੱੁਲ੍ਹ ਵਗਆ 
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਙ ੁਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਡੱਠਾ ਅਰ ਵਖੋੇ ਇੱਕ ਸਰੁਗੀ ਬਾਣੀ 
ਆਈ ਵਕ ਇਹ ਮਰੇਾ ਵਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰਿ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਵਸੰਨ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਾ 3 & 26

ਮੱਤੀ 4:19-20 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਹਾ, ਮਰੇੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਝੱਟ ਜਾਲਾਂ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਕ ੇਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇl ਸਫ਼ਾ 40

ਮੱਤੀ 7:13-14 ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਵਜਹੜਾ ਨਾਸ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ 
ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੜੌਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਵਜਹੜਾ ਜੀਉਣ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸ ੋਵਵਰਲੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾ 23

ਮੱਤੀ 7:28-29 ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਜਾਂ ਵਯਸ ੂਏਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਵਟਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਿੰ ਿੀਆਂ ਵਾਂਙ ੁਨਹੀਂ ਪਰ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਙ ੁਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਦੰਦਾ ਸੀ। ਸਫ਼ਾ 3
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ਮੱਤੀ 7:7-8 ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਢੰੂਢੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭਗੇਾ। ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਵਲ੍ਹਆ ਜਾਵਗੇਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੰੂਢਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਵਲ੍ਹਆ ਜਾਵਗੇਾl ਸਫ਼ਾ 26

ਮਰਕਸੁ 6:2-3 ਜਾਂ ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਰ ਬਹੁਤੇ ਸਣੁ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ 
ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਵਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਕੱਿੋਂ ਆਈਆਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ? ਅਰ ਏਹੋ 
ਜਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਿੋਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਹਨ? ਭਲਾ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਵਰਯਮ ਦਾ ਪੱੁਤਰਿ ਅਤੇ ਯਾਕਬੂ 
ਅਰ ਯਸੋਸੇ ਅਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਰ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭਣੈਾਂ ਐਿ ੇਸਾਡੇ ਕਲੋ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ 
ਖਾਧੀl ਸਫ਼ਾ 5

ਯਹੋਸ਼ਆੁ 1:8 ਏਹ ਵਬਵਸਿਾ ਦੀ ਪੋਿੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਸਗੋਂ ਤੰੂ ਵਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਆਨ ਰੱਖ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰੂ 
ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਵੱਚ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਚੱਲੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੰੂ ਆਪਣ ੇਮਾਰਗ ਨੰੂ ਸਫੁਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ 
ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵਗੇਾl ਸਫ਼ਾ 26

ਯਾਕਬੂ 5:16 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਵੱਚੀ ਆਪਵਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪਰਿਾਰਿਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ 
ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾl ਸਫ਼ਾ 26

ਯਹੰੂਨਾ 1:14 ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਵਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕ ੇਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਵਪਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਵਡੱਠਾl ਸਫ਼ਾ 1 & 2

ਯਹੰੂਨਾ 10:10 ਚਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਰੁਾਵ ੇਅਰ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਜੀਉਣ ਵਮਲੇ ਸਗੋਂ ਚਖੋਾ ਵਮਲੇl ਸਫ਼ਾ 9

ਯਹੰੂਨਾ 10:30 ਮੈਂ ਅਰ ਮਰੇਾ ਵਪਤਾ ਇੱਕ ੋਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 1 & 2
ਯਹੰੂਨਾ 11:25-26 ਵਯਸ ੂਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵਕਹਾ ਵਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਰੇੇ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਗੇਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਈੋ ਵਜਹੜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਮਰੇੇ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ ੋਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ ੁਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ।। 
ਕੀ ਤੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਸਫ਼ਾ 15 & 16 & 19

ਯਹੰੂਨਾ 12:17 ਤਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜਹੜੇ ਉਸ ਵਲੇੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕਬਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਵਦਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਮਰੁਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਜਵਾਵਲਆ ਸੀ ਸਾਖੀ ਵਦੱਤੀl ਸਫ਼ਾ 36

ਯਹੰੂਨਾ 14:13-14 ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕ ੇਜੋ ਕਝੁ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਸਈੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱੁਤਰਿ ਵਵੱਚ ਵਪਤਾ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਹੋਵ ੇਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿੈੋਂ ਕਝੁ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗਾl ਸਫ਼ਾ 26

ਯਹੰੂਨਾ 14:20 ਉਸ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇੋ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਵਪਤਾ ਵਵੱਚ ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 18 
& 19

ਯਹੰੂਨਾ 14:6-7 ਵਯਸ ੂਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਵਖਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਵਚਆਈ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਈੋ ਮਰੇੇ ਵਸੀਲੇ ਵਬਨਾ ਵਪਤਾ ਦੇ ਕਲੋ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੰੂੈ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਭੀ ਜਾਣਦੇ। ਏਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵਖੇ ਵਲਆ 
ਹੈl ਸਫ਼ਾ 13 & 15 & 16

ਯਹੰੂਨਾ 15:16 ਤੁਸਾਂ ਮਨੰੂੈ ਨਹੀਂ ਚਵੁਣਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਵੁਣਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਵਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕ ੇਫਲਦਾਰ ਹੋਵ ੋਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕ ੇਜੋ ਕਝੁ ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸ ੋਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵ।ੇ ਸਫ਼ਾ 40

ਯਹੰੂਨਾ 15:7 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਰੇੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ 
ਜਾਵਗੇਾl ਸਫ਼ਾ 26

ਯਹੰੂਨਾ 16:28 ਮੈਂ ਵਪਤਾ ਵਵੱਚੋਂ ਵਨੱਕਲ ਕ ੇਜਗਤ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਰੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਕਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 5
ਯਹੰੂਨਾ 16:33 ਮੈਂ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਜਗਤ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਹੈ 

ਪਰ ਹੌਸਲਾਂ ਰੱਖੋਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੰੂ ਵਜੱਤ ਵਲਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 10
ਯਹੰੂਨਾ 3:16 ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣ ੇਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤਰਿ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ 

ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵ ੇਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵlੇ ਸਫ਼ਾ 12
ਯਹੰੂਨਾ 3:6 ਵਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਵਮਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 19 & 24
ਯਹੰੂਨਾ 9:25 ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਵਦੱਤਾ ਭਈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ ਸ ੋਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹ ਾ 

ਸੀ ਹੁਣ ਵਖੇਦਾ ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 36
ਰਸਲੂਾਂ 1:8 ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਵੱਤਰਿ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵਗੇਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਵਦਯਾ ਅਤੇ 

ਸਾਮਵਰਯਾ ਵਵੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰੁ ਮਰੇੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵਗੇੋl ਸਫ਼ਾ 40
ਰਸਲੂਾਂ 4:12 ਅਰ ਵਕਸ ੇਦੂਏ ਤੋਂ ਮਕੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਵੱਚ ਕਈੋ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਜਸ 

ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 8
ਰਸਲੂਾਂ 9:28 ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾl ਸਫ਼ਾ 40
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ਰੋਮੀਆਂ 10:13 ਵਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਜਹੜਾ ਪਰਿਭ ੁਦਾ ਨਾਮ ਲਵਗੇਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾl ਸਫ਼ਾ 15 & 16
ਰੋਮੀਆਂ 10:9 ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਤੰੂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ 

ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਰੁਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਜਵਾਵਲਆ ਤਾਂ ਤੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾl ਸਫ਼ਾ 15 & 16
ਰੋਮੀਆਂ 12:1 ਸ ੋਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕ ੇਚੜ੍ਹਾਵ,ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈl 
ਸਫ਼ਾ 25

ਰੋਮੀਆਂ 12:4-5 ਵਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਾਵਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ੋਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ 
ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 25

ਰੋਮੀਆਂ 3:23 ਵਕਉਂਵਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨl ਸਫ਼ਾ 7 & 11
ਰੋਮੀਆਂ 5:11 ਅਤੇ ਵਨਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਉੱਤੇ ਭੀ ਆਪਣ ੇਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ 

ਹੁਣ ਵਮਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਾ 20
ਰੋਮੀਆਂ 5:12 ਇਸ ਲਈ ਵਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਤੌ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਮਤੌ ਸਭਨਾਂ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਵੱਚ ਫਲੈਰ ਗਈ ਏਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾl ਸਫ਼ਾ 7
ਰੋਮੀਆਂ 5:1-2 ਸ ੋਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਵਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਰਿਭ ੁਵਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਵੱਲ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ ਵਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਓਸ ਵਕਰਪਾ ਵਵੱਚ ਅੱਪੜੇ ਵਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ 
ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੀਏl ਸਫ਼ਾ 10 & 12

ਰੋਮੀਆਂ 5:18-19 ਪਰੰਤ ਵਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਵਤਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਮਵਲਆ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਣਆਵਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 
ਪਾਪੀ ਠਵਹਰਾਏ ਗਏ ਵਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਠਵਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇl ਸਫ਼ਾ 7 & 17

ਰੋਮੀਆਂ 5:5 ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਵਮੰਵਦਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਪਰਿਮੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸਾਵਡਆਂ ਵਹਰਵਦਆਂ ਵਵੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 19

ਰੋਮੀਆਂ 5:6 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਨਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਲੇੇ ਵਸਰ ਕਧੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਇੋਆl ਸਫ਼ਾ 4
ਰੋਮੀਆਂ 5:9 ਸ ੋਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਵਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਕ ੇਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਕਰਿਧੋ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇl ਸਫ਼ਾ 8
ਰੋਮੀਆਂ 6:11-13 ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਏੋ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ 

ਸਮਝੋ।।
ਰੋਮੀਆਂ 6:16 ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆਵਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਜਹ ਦੇ ਹੱਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕ ੇਸੌਂਪ 

ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ੇਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਵਜਹ ਦੀ ਆਵਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮਤੌ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਵਗਆਕਾਰੀ ਦੇl 
ਸਫ਼ਾ 9 & 23

ਰੋਮੀਆਂ 6:21 ਸ ੋਓਸ ਵਲੇੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਵਮਵਲਆ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕ ੇਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਵਜਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂ ਜੋ 
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਕ ਮਤੌ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 9

ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮਤੌ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਸਾਡੇ ਪਰਿਭ ੁਦੇ ਵਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। 
ਸਫ਼ਾ 11

ਰੋਮੀਆਂ 6:4-6 ਸ ੋਅਸੀਂ ਮਤੌ ਦਾ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕ ੇਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜਵੇਂ ਵਪਤਾ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮਰੁਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਜਵਾਵਲਆ ਵਗਆ ਵਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮਤੌ ਦੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਵਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਵੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 
ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੱੁਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ 
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏl ਸਫ਼ਾ 18 & 19

ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਿ ਵਵਵਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ ਵਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਜਸ ਤੋਂ ਮਨੰੂੈ ਵਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 
ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸ ੋਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਭਈ ਮਰੇੇ ਅੰਦਰ ਅਰਿਾਤ ਮਰੇੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈੋ 
ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਜਹੜੀ ਭਵਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਜਹੜੀ ਬੁਵਰਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸਈੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਜਹੜਾ 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇੇ ਵਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸ ੋਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਵਖੇਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ 
ਮੈਂ ਭਵਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਬੁਵਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਕਾਨੂਨ 
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ਵਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਅੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਵੀ ਵਖੇਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰੇੀ ਬੱੁਧ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਓਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਜੋ ਮਵੇਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਹੈ ਬੰਧਨ ਵਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਕੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ 
ਮਨੰੂੈ ਇਸ ਮਤੌ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਗੇਾ? ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਭ ੁਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵ!ੇ ਸ ੋਮੈਂ ਆਪ ਬੱੁਧ ਨਾਲ 
ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਦੀ। ਸਫ਼ਾ 23

ਰੋਮੀਆਂ 8:10 ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹੈl 
ਸਫ਼ਾ 19 & 24 & 25

ਰੋਮੀਆਂ 8:1-2 ਸ ੋਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਯਸ ੂਵਵੱਚ ਮਨੰੂੈ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮਤੌ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਵਦੱਤਾl ਸਫ਼ਾ 17 & 23

ਰੋਮੀਆਂ 8:15-17 ਵਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਜੋ ਫਰੇ ਮੜੁ ਕ ੇਡਰੋ ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੱੁਤਰਿ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਵਮਵਲਆ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ «ਅੱਬਾ», ਹੇ ਵਪਤਾ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ 
ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੇ ਅਧਕਾਰੀ ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਵਡਆਏ ਜਾਈਏ। ਸਫ਼ਾ 20 & 21 

ਰੋਮੀਆਂ 8:3 ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸੱਵਕਆ ਇਸ ਕਰਕ ੇਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨਤਾਣੀ ਸੀ, ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱੁਤਰਿ ਪਾਪ ਦੇ 
ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਿੱਲ ਕ ੇਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦੱਤਾl ਸਫ਼ਾ 1 & 2 & 4

ਰੋਮੀਆਂ 8:37 ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਜਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਮੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂl ਸਫ਼ਾ 9

ਰੋਮੀਆਂ 8:5-6 ਵਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ ਵਜਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਓਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮਤੌ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 17 & 23

ਲਕੂਾ 1:78-79 ਸਾਡੇ ਪਰਮਸੇ਼ਰੁ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਮਲੇਗੀ, ਜਦ ਸਵਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਗੇਾ, ਭਈ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਅਨ੍ਹੇ ਰੇ ਤੇ ਮਤੌ ਦੇ ਸਾਯ ੇਵਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਵ।ੇ ਸਫ਼ਾ 10

ਲਕੂਾ 10:2  ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਵਖਆ, ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਢੇ ਿੜੇੋ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਨੰੂ ਵਾਢੇ ਿੱਲ ਦੇਵlੇ ਸਫ਼ਾ 40

ਲਕੂਾ 19:10 ਵਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰਿ ਗੁਆਚ ੇਹੋਏ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 40
ਲਕੂਾ 2:40 ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕ ੇਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਭ ੁਦੀ ਵਕਰਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀl ਸਫ਼ਾ 3
ਲਕੂਾ 2:41-47 ਉਹ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਰਹੇ ਦੇ ਵਰਹੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ 

ਵਵਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹ ਵਤਉਹਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕ ੇਜਦ ਮੜੁਨ ਲੱਗੇ ਤਦ ਉਹ 
ਬਾਲਕ ਵਯਸ ੂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਵਗਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਮਲਮੂ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕ ੇਭਈ ਉਹ ਕਾਫਲੇ 
ਵਵੱਚ ਹੈ ਓਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਗਏ ਤਦ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਵਵੱਚ ਭਾਵਲਆ ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ 
ਵਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੜੇੁ ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਵਤੰਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਪੱਛੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਵਵੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਵੱਚਕਾਰ ਬੈਵਠਆਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਣੁਵਦਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕਰਵਦਆਂ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਣੁਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏl ਸਫ਼ਾ 3

ਲੂਕਾ 2:52 ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਵਗਆਨ ਅਰ ਕੱਦ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਵਵੱਚ ਵੱਧਦਾ ਵਗਆ। ਸਫ਼ਾ 3
ਲੂਕਾ 24:1-7 ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਅੰਵਮਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈਕੇ ਕਬਰ 

ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪੱਿਰ ਨੰੂ ਕਬਰੋਂ ਲਾਭੇਂ ਵਰਵੜ੍ਹਆ ਵਪਆ ਹੋਇਆ ਵਡੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਭੁ ਵਯਸੂ ਦੀ ਲੋਿ 
ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਜਾਂ ਓਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਧਾ ਵਵੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 
ਪਵਹਨੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਓਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਆਵਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਨੰੂ ਮੋਇਆਂ ਵਵੱਚ ਵਕਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਹ ਐਿੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਵਠਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਵਕ 
ਗਲੀਲ ਵਵੱਚ ਹੰੁਵਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੱਕੁਰ ਵਕਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰਿ ਨੰੂ ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੱਿੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਏ ਵਦਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈl ਸਫ਼ਾ 5

ਲੂਕਾ 24:50-51 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਵਗਆ ਅਰ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਵਦੱਤੀ 
ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋਇਆ ਅਰ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ 
ਵਗਆl ਸਫ਼ਾ 5

ਲੂਕਾ 9:60 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਵਖਆ, ਮੁਰਵਦਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਵਦਹ ਪਰ ਤੂੰ  ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ 
ਸੁਣਾl ਸਫ਼ਾ 40
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ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ 
ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਰਿੋਤਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਰਿੋਤ  
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available through     

www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 5-8, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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ਮੈਂ ਿੜੋ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਵਹਰਾਈ ਵਵੱਚ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂl ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ “ਪਰਿਾਰਿਨਾ 
ਅਤੇ ਮਨਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੰੂ ਖੋਜਣਾ” 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਜੋੇl

ਨਾਮ  
ਪਤਾ  
ਸ਼ਵਹਰ, ਪਰਿਾਂਤ, ਵਪੰਨ ਕਡੋ  
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ “ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਕਵੇਂ 
ਬਣੀਏ” ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਵਵਚਾਰ ਦੱਸlੋ
 
 
 
 
 
 
 





ਸੰਤਾਨ  

ਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹਾਂ 
ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ 
ਮੇਰੇ ਵਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਜਹੜਾ 
ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਪੱੁਤਰਿ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਵਜਹ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਵਦੱਤਾl ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20

ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਵਸੱਖੋ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਕਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ, 
ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ:
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ
• ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ
• ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਬਾਈਬਲ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ 

(ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 223 ਪੂਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ, 

30-ਵਦਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਣਨ ਲਈ

ਲੇਖਕ ਡੇਵਵਡ ਹਾਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਅਨੁਭਵ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ 
ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ 
ਸਵੈ-ਸਮਾਈ ਜੀਵਨ ਵਜਉਣ ਬਾਅਦ, ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ 
ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ; ਹਾਵਲ ਵਵਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ, 
ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


