ਇੰਜੀਲ ਸੰ ਦੇਸ਼- ਕ੍ਰਿਪਾਪੂਰਵਰ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਪੜੋ

ਜੇਨ 1:1

ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਵਚ ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ੀ ਰਚਨਾ ਰੀਤੀ।

ਰੋਮ 3:23

ਸਾਕ੍ਰਆਂ ਰੋਲ ਪਾਪ ਅਤੇ ਰਿੱ ਬ ੀ ਵਕ੍ਿਆਈ ੀ ਰਮੀ ਲਈ

ਜੌਹਨ 8:34

ਕ੍ਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੂੰ ਉਤਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ, “ਪੂਰੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਖ ਾ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਈ
ਪਾਪ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕ੍ਨਆ ਪਾਪ ਾ ਆ ੀ ਹੈ. ”

ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ਪੈ ਾ ਰੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਰਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ੇ। ਪਿਮਾਤਮਾ
ਤੋਂ ਕ੍ਬਨਹਾਂ ਸਾਿੇ ਕ੍ਜੂੰ ਾ ਰਕ੍ਹਣ ਾ ਨਾ ਰੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋਈ ਮਰਸ । ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਿੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕ੍ਵਛੜਨਾ। ਸਰੀਰਰ ਮੌਤ ਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਸਰੀਰ ਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇਰਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕ੍ਵਚ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੋਂ
ਅਲਿੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨਰਰ ਕ੍ਵਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਵੇਂ ਬਚਾ ਸਰ ੇ ਹਾਂ ਤੇ
ਪਿਮਾਤਮਾ ਰੋਲ ਕ੍ਰਵੇਂ ਵਾਕ੍ਪਸ ਜਾ ਸਰ ੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਰ ੇ ਕ੍ਰਉਕ੍ਰ ਇਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਇਰ ਿੁਿੱ ਬ ਕ੍ਰਹਾ ਆ ਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ
ਬਚਾ ਸਰ ਾ)। ਨਾ ਹੀ ਰੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੂੰ ਬਚਾ ਸਰ ਾ ਹੈ ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ (ਇਰ ਿੁਿੱ ਬ
ਕ੍ਰਹਾ ਆ ਮੀ ੂਸਰੇ ਿੁਿੱ ਬ ਰਹੇ ਆ ਮੀ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਰ ਾ, ੋਨਾ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ)। ਸਾਨੂੂੰ ਕ੍ਰਸੇ
ਅਕ੍ਜਹੇ ਇਨਸਾਨ ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਰਕ੍ਹਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਰੇ। ਕ੍ਸਰਫ ਇਰ
ਗੁਨਾਹ-ਰਕ੍ਹਤ ਕ੍ਵਆਰਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ ਬਚਾ ਸਰ ਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਭਰਭੂਰ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕ੍ਵਚ ਗੁਨਾਹ-ਰਕ੍ਹਤ ਕ੍ਵਆਰਤੀ ਨੂੂੰ
ਕ੍ਰਵੇਂ ਪਕ੍ਹਚਾਕ੍ਣਆ ਜਾ ਸਰ ਾ ਹਾ, ਕ੍ਜਿੱ ਥੇ ਸਭ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ।

ਰੋਮ 6::23

ਪਾਪ ੀ ਉਜਰਤ ੀ ਮੌਤ ਲਈ, ਪਿੂੰ ਤੂ ਪਿਮਾਤਮਾ ੇ ਕ੍ ਿੱ ਤੇ ਅਨੂੰਤ ਜੀਵਨ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਿਸੂ ਸਾਿਾ ਪਿਭੂ
ਹੈ।

ਜੌਹਨ 3:16

ਪਿਮਾਤਮਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਪਆਰ ਰਰ ਾ ਸੀ ਕ੍ਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਲੌ ਤਾ ਪੁਤਰ ੇ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਜੋ
ਕ੍ਰ ਉਸਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਰ ਬਰਬਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਮਿੱ ਟ 1:23

“ਕ੍ਧਆਨ ੇਣਾ, ਇਰ ਰੁਆਰੀ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਰ ਪੁਿੱ ਤਰ ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ੇ ਨਾਮ

ਇੂੰ ਮਾਨੁਅਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਕ੍ਵਚੋਂ ਅਨੁਵਾ ਰੀਤਾ ਕ੍ਗਆ, “ਗੋਿ ਕ੍ਵ ਅਸ।”
ਜੌਹਨ 8:23

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਹਾ, “ਤੁਸੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ”

ਮਾਰਰ 1:11

ਤ ਇਰ ਅਵਾਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ, “ਤੂੂੰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਪਆਰਾ ਪੁਤਰ ਸੀ, ਕ੍ਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰਨ
ਹਾਂ।”
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ਜੌਹਨ 8:36

ਤ ਹੀ ਜੇਰਰ ਪੁਤਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਮੁਰਤ ਰਰ ਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਹਾ ਮੁਰਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਜੌਹਨ 3:3

ਕ੍ਿਸੂ ਨੇ ਉਤਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਹਾ, “ਪੂਰੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਖ ਾ ਹਾਂ ਜ
ਤਿੱ ਰ ਰੋਈ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਾ ਉਹ ਰਿੱ ਬ ੇ ਰਾਜ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਰ ਾ।”

ਜੌਹਨ 1:12

ਪਿੂੰ ਤੂ ਉਸਨੂੂੰ ਰਈ ਰੂਪਾਂ ਕ੍ਵਚ ਪਿਾਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਿਮਾਤਮਾ ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਨਣ ਾ ਅਕ੍ਧਰਾਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਜੋ
ਉਸ ੇ ਨਾਮ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ੇ ਹਨ:

ਪਿਮਾਤਮਾ, ਕ੍ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਪਆਰ ਰਰ ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੂੰ ਉਪਾਅ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ
ਅਪਾਰ ਕ੍ਪਆਰ ੇ ਸ ਰਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਕ੍ਿਸੂ ਨੂੂੰ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਰਰਨ ਲਈ ਭੇਕ੍ਜਆ।
ਕ੍ਿਸੂ ਗੁਨਾਹ-ਰਕ੍ਹਤ ਹੈ ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਉਹ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ੇ ਲਾਲਚ ਾ ਗੁਨਾਹ
ਛਾ ਕ੍ਗਆ। ਉਹ ੀ ਕ੍ਜੂੰ ਗੀ ਨੇ ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਚ ਖੁਸ਼ ਰਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ। ਕ੍ਿਸੂ ਨੇ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ
ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਰ ਰੇ ਜਾਨ ੇ ਕ੍ ਿੱ ਤੀ। ਉਹ ਸਾਿੇ ਕ੍ਜਊਂ ੇ ਰਕ੍ਹਣ ਾ ਰਿੱ ਕ੍ਖਅਰ ਹੈ (ਕ੍ਿਸੂ ਸਾਨੂੂੰ
ਬਚਾਉਣ ੇ ਿੋਗ ਹੈ ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਉਹ ਖੁ ਨਹੀਂ ਿੁਿੱ ਕ੍ਬਆ)। ਕ੍ਿਸੂ ਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਣ ਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮਨੋਰਥ ਸਾਕ੍ਿਆਂ
ਗੁਨਾਹਾਂ ਾ ਮੁਿੱ ਲ ੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿੇ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਮਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਪਿਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁਿੱ ਟੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਨੂੂੰ ਪੁਨਰਸਥਾਕ੍ਪਤ ਰਰਨਾਂ ਸੀ। ਪਿਮਾਤਮਾ ੀ ਸ਼ਰਤੀ ੇ ੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ (ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੋਂ
ਅਲਕ੍ਹ ਗੀ) ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਕ੍ਜਉਂ ੇ ਰਕ੍ਹ ਜਾਂ ੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੂੰ ਕ੍ਫਰ ਪੈ ਾ ਰੀਤਾ ਕ੍ਰਹਾ ਜਾ ਸਰ ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਿੇ ਕ੍ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ ਪੁਨਰਸਥਾਕ੍ਪਤ ਰਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਕ੍ਜਉਂ ੇ ਰਕ੍ਹਣ ਾ
ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਉ ੇਸ਼ ਕ੍ ੂੰ ਾ ਹੈ।

ਜੌਹਨ 11:25

ਕ੍ਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਕ੍ਰਹਾ, “ਮੈਂ ਕ੍ਰਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ਾ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਕ੍ਰ ਉਹ ਮਰ ਸਰ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਜੂੰ ਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਰੌਮ 6:9

ਮਸੀਹਾ ਜਾਣ ਾ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਕ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਿੱ ਕ੍ਰਆ ਕ੍ਗਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਰ ਾ। ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ
ਉਸ ਾ ਰਬਜਾ ਹੈ।

ਐਰਟਸ 2:24

ਕ੍ਜਸਨੂੂੰ ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਤਪੂੰ ਨ ਰੀਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ੇ ਰ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਇਹ
ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਰਹੇ।

ਰੋਮ 14:9

ਇਸ ੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਅ ਉੱਕ੍ਠਆ ਅਤੇ ੁਬਾਰਾ ਰਕ੍ਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ੋਨਾਂ ਾ ਪਿਭੂ ਹੋ ਸਰ ਾ ਹੈ।

ਐਰਟਸ

ਉਸਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਹਾ, “ਗਲੀਲ

ੇ ਪੁਰਖੋ , ਤੁਸੀ ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਟਰਕ੍ਟਰੀ ਲਾ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰਉਂ ਖੜੇ ਹੋ

1:11

? ਇਹ ਉਹੀ ਿੀਸ਼ੁ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਰੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੈ ਕ੍ਲਆ ਕ੍ਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ

ਤਰਹਾਂ ੇ ਰੂਪ ਕ੍ਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕ੍ਜਵੇਂ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੂੰ ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਚੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ੇਕ੍ਖਆ ਸੀ।”
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ਇਸ ਾ ਰੀ ਪਿਮਾਣ ਹੈ ਕ੍ਰ ਕ੍ਿਸੂ ੀ ਸਾਿੇ ਲਈ ਰੁਰਬਾਨੀ ਪਿਮਾਤਮਾ ੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਚ ਪਿਵਾਨ ਰੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ? ਇਸ ਾ ਪਿਮਾਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅ ਪਿਮਾਤਮਾ ੁਆਰਾ ਕ੍ਿਸੂ ਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਮਾਕ੍ਣਤ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਕ੍ਰ
ਕ੍ਿਸੂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਰਾਬੂ ਪਾ ਚੁਿੱ ਰਾ ਸੀ (ਜਾਂ ੂਜੇ ਸ਼ਬ ਾਂ ਕ੍ਵਚ, ਮੌਤ ਰੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਰਤੀ ਨਹੀਂ)। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ
ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਕ੍ਿਸੂ ਕ੍ਜਉਂ ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਜਉਂ ਾ ਰਕ੍ਹ ਸਰ ੇ ਹਾਂ।

ਜੌਹਨ 5:24

“ਪੂਰੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਰਕ੍ਹ ਕ੍ਰਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬ ਸੁਣ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ਾ ਹੈ ਕ੍ਰਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਸ ਅਨੂੰਤ ਜੀਵਨ ਕ੍ਵਚ ਭੇਕ੍ਜਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ , ਲੇ ਕ੍ਰਨ ਜੀਵਨ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕ੍ਰਤ ਰਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਹੈ।”
ਜੌਹਨ 10:9

ਮੈਂ ਇਰ ਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੋਈ ਮੇਰੇ ੁਆਰਾ ਅੂੰ ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਿੱ ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਰ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਲਿੱਭ ਸਰੇਗਾ।

ਜੌਹਨ 14:6

ਕ੍ਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਕ੍ਰਹਾ, “ ਮੈਂ ਸਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਕ੍ਧਅਮ ਤੋਂ ਕ੍ਬਨਹਾਂ ਰੋਈ
ਪਿਮਾਤਮਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਰ ਾ।”

ਜੌਹਨ 8:24

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਰਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਉਗੇ ਜੇਰਰ ਤੁਸੀ
ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਨ ੇ ਕ੍ਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਉਗੇ।

ਐਰਟਸ 4:12

ਸਵਰਗ ਕ੍ਵਚ ਅਕ੍ਜਹਾ ਰੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਜਹਾ ਸਾਨੂੂੰ ਬਚਾ ਸਰ ਾ ਹੈ।

ਰੋਮ 10:13

“ਜੋ ਰੋਈ ਪਿਭੂ ਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇਗਾ ਬਿੱ ਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ੇ ਲਈ

ਰੋਮ 10:11

ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ਾ ਹੈ ਉਹ ਰ ੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ”

ਰੋਮ 2:11

ਪਿਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਰ ਾ।

ਰੋਮ 3:22

ਇਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਰ ਕ੍ਰ ਰਿੱ ਬ ੀ ਧਾਰਕ੍ਮਰਤਾ, ਿੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ

ੇ ਮਾਕ੍ਧਅਮ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ

ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ ਰਰ ੇ ਹਨ, ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਫਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਮ 10:9

ਕ੍ਰ ਜੇਰਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ ਪਿਭੂ ਕ੍ਿਸੂ ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮੂੰ ਨ ਲੈਂ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ੍ ਲੋਂ ਇਹ
ਮੂੰ ਨ ੇ ਹੋ ਕ੍ਰ ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੁਹਨੂੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਰਤੀ ਵਾ ੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਿੱ ਚ ਜਾਵੋਗੇ।

ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹ ਕ੍ਰਸ ਤਰਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹ ਨਵਾ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰਵੇਂ ਪਿਾਪਤ ਰਰ ਸਰ ੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਿਸੂ
ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਰਤੀ ਾਤਾ ਰੂਪ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰਰੇ। ਜੇਰਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਢੂੰ ਗਾ ਾ
ਪਛਤਾਵਾ ਰਰੀਏ ਅਤੇ ਕ੍ਿਸੂ ਨੂੂੰ ਿਾ ਰਰੀਏ ਕ੍ਰ ਉਹ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਿੱ ਲ ਰੇ ਸਾਨੂੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ
ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਕ੍ਿਸੂ ਪਿਮਾਤਮਾ ਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਿੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਪਿਥਵੀ
ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ਾ ਹੈ ਪਿਮਾਤਮਾ ੁਆਰਾ ਮਾਫ ਰਰ ਕ੍ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੂੰ ਪਿਮਾਤਮਾ
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ੁਆਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ (ਅਤੇ ਨਰਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਰੇ ਇਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਜੂੰ ਗੀ ਕ੍ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਪਿਮਾਤਮਾ ਰੋਈ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ
ਰਰ ਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਭਾਕ੍ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾ ਕ੍ਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਸ ੇਸ਼ ਕ੍ਵਚ ਰਕ੍ਹੂੰ ੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ੇ ਹਾਂ,
ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਿੱ ਢੇ, ਜਾਂ ਰੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰਰ ਵਿੱ ਖਰਤਾ। ਹਰ ਰੋਈ ਜੋ ਉਸਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨ ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਰਬੂਲ ਾ ਹੈ ਕ੍ਿਸੂ ਉਸਨੂੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਇਰ ਪਿਾਥਨਾ ਕ੍ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਰਰ ਤੁਸੀ
ਕ੍ਿਸੂ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਾਥਨਾ ਰਰੋ ਕ੍ਰ:

ਹੇ ! ਸਵਰਗ ਵਵਚਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਡਾ ਆਪ੍ਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪ੍ੁਤਰ ਵਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਵਰਆ। ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਵਿਸੂ
ਵਵਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਦਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਵਕਵੇਂ ਸੁਿਦਾਇਕ ਜੀਵ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਜੇਰਰ ਰਰ ਤੁਸੀ ਉਪਰੋਰਤ ਪਿਾਥਨਾ ਰਰਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਗਰਜਾ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਪਿਮਾਤਮਾ ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ। ਪਿਾਥਨਾ ਕ੍ਵਚ
ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਿਮਾਤਮਾ ੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੋ। ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਰਾਹ ਕ੍ ਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਪਆਰ ਰਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਕ੍ਧਆਨ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਉਸ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰੋ।
ਉਹ ਰ ੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾ ਜੋ ਉਸ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰ ਾ ਹੈ। ਪਿਮਾਤਮਾ ਨੇਰ ਪਿਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੀਤਾ ਜਾ ਸਰ ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਨਰਭਰ ਰਰ ਸਰ ੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਉਸ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਕ੍ਚੂੰ ਤਾ ਰਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਿੇ ਤੇ ਕ੍ਮਹਰ ਰਰੇਗਾ। ਪਿਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਰ ੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਤਆਗੇਗਾ।” ਪਿਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਰੋ। ਕ੍ਿਸੂ ੀਆਂ ਕ੍ਮਹਰਾਂ ਪਿਾਪਤ
ਰਰੋ।
ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਰੋਜ ਪੜੋ, ਜੌਹਨ ੀ ਕ੍ਰਤਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਰੋ। ਹੋਰ ਇੂੰ ਟਰਨੈਂਟ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਇਥੇ ਰਕ੍ਲਰ ਰਰੋ.
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