
6 ਰਾਹ ਸਵਰਗ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਨ ਨ ੂੰ  
6 steps to salvation 

 

1 ਬਿਿਲ ਬ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਿਲਨ ਦਾ ਰਾਹ 

1. ਪੇਤਰ ਸ 1,20-21; 2 ਵਤਮਥੋੀਉਸ 3,16 - ਰਿੱਬ ਆਪਨੇ ਲਬਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਿੱ ਗੇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

2. ਯੁਹਾਨਸ 20,30-31 - ਤਾਂ ਕੀ ਤ ਸੀ ਮਿੱ ਨੋ  
3. ਪਰਕਾਛ ਦੀ ਪੋਥੀ-22,18-19 ਬੀਬਲ ਵਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿੱਡੋ ਤੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉ 

4. ਇਬਰਾਨੀਆ 1,1-2 - ਰਿੱਬ ਨੇ ਵਯਸ ੁਦ ੇਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ  
5. ਯੁਹਾਨਸ 1,1 - ਸਿੱਬ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਲਿੱ ਬਜ ਸੀ  
6. ਪਰਕਾਛ ਦੀ ਪੋਥੀ 1,3-19 - ਉਸ ਨ  ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵਮਲੇਗਾ ਜੇਹਰਾ ਜੋ ਬੀਬਲ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖ ੇਨ ੂੰ  ਮਿੱਗਾਂ 
7. ਗਲਾਤੀਆ 1,8-9 - ਉਸ ਉਤੇ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਕਰੋਦ ਆਵਗਾ ਜੇਹਰਾ ਵਯਸ ੁਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨੇਗਾ 
 

2 ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਿੀ ਰਿੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ ਜ ੇਸਿੱ ਚੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਲਿੱ ਿੇ ਤਾਂ  
1.ਰਸੀਲਾ ਦੇ ਕਰਤਾਬ 17,26-31 (27) - ਰਿੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰ ਨਹੀਂ ਏ 

2. 5 ਪੇਦਾਇਸ਼ 4,29-31 - ਜੇ ਤ ੂੰ ਸੀ ਸਿੱ ਚ ੇਵਦਲ ਨਾਲ ਲਿੱ ਬੋ ਤਾਂ ਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਬੇਗਾ 
3. ਵਯਸਾਏਆ 55,6-7 - ਲਿੱ ਬ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਜਨਾ ਵਚਰ ਰਿੱਬ ਤਨੁੇ ਲਿੱ ਬਨ ਦੇਂਦਾ ਏ 

4. ਯਰਵਮਹਾ 29,13-14 - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਲਿੱ ਬੋ ਗੈ ਤਾਂ ਮੇ ਲਿੱ ਬਾਗਾ 
5. ਮਾਰਕੁਸ 11,22 - ਰਿੱਬ ਤੇ ਪਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖੋ  
6. ਆਮੋਸ 5,4 - ਲਿੱ ਬੋਗ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਵਜਹੋਗੇ 

7. ਲੁਕਾ 12,31 - ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਮਲੇਗਾ  
8. ਮਿੱ ਤੀ 7:7 - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਗਦ ੇਰਹੋਂਗੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਲਿੱ ਭੋ, ਤਾਂ ਲਿੱ ਭੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਵਲਿਆ 
ਜਵੇਗਾ।  
 

3 ਪਰਿੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕ, ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬ ਿੱ ਚ ਬ ਸ ਾਸ ਰਿੱ ਖਦੇਨੇ ਉਹਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਉਚਆੇ ਕਰਦਾ ੲੈ ਜੇਹਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱ ਲ 
ਆਉਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਨੇ 

1. 2 ਤਵਾਰੀਕ 16,9 - ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਵਨਗਾਹ ਸਾਹਰੀ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੀ ਏ......  
2. ਯੁਹਾਨਸ 4,23 - ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾਈ ਵਵਚ.ਵਪਤਾ ਅਵਜਹੇ ਦੀ ਮੂੰ ਗ......  
3. ਇਬਰਾਨੀਆ 11,6 - ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੂੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਵਕਸ ੇਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। 
4. ਮਿੱ ਤੀ 11,28-30 - “ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਵਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਆਵ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ  
5. ਯੁਹਾਨਸ 4,49-51 - ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਵਖਆ, “ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ।  
6. ਲ ਕਾ 19,10 - ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਅਤ ੇਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”  
7. ਪਰਕਾਛ ਦੀ ਪੋਥੀ 10,4-34-35 - ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ... ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਗਿੱਈ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ. "-  
 

4 ਬਿਸ  ਹੀ ਹੇ ਬਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਨ  ਿਿੱ ਨਾ ਚਿੱ ਹੀਦਾ ਹੇ 

1. ਕੁਲੁਵਸਆ 1,15-22 - ਪਰ ਵਯਸ  ਵਬਲਕਲੁ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵਯਸ  ਉਨਿ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ।  
2. ਵਤਮੋਵਥਉਸ ਨ ੂੰ  2:5 - ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਸੀਹ ਵਯਸ  ਰਾਹੀਂ 



ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। 
3. ਯ ਹੂੰ ਨਾ 7:38 - ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਕੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਵਮਰਤ ਜਲ ਦੇ ਦਵਰਆ ਉਸ ਦੇ ਵਦਲ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਵਹਣਗੇ।” 
4. ਯ ਹੂੰ ਨਾ 8:24 - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਸੂੰ ਗ ਮਰੋਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਵਕ ਮੈਂ ਉਹ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ।” 
5. ਲ ਕਾ 2:11 - ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਜ ਦਾਊਦ ਦ ੇਨਗਰ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਕੁਤੀਦਾਤ ੇਨੇ ਜਨਮ ਵਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀ 
6. ਯ ਹੂੰ ਨਾ 8:12 - ਵਯਸ  ਨੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਵਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ 
7. 2 ਕੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  5:8 - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣਾ ਲੋਚਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਪਰਭ  
ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ।  
 

5 ਬਿਸਨ ਕੀ ਹੇ ਰਸ ਲਾ ਉਹ ੋ ਿੱ ਚਨ ਕੀਤਾ ਜ ੋਬਿਸ਼ੁ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨ ੂੰ  ਬਸਖਾਏਜੇ ਪਰਿੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸਖਿਰੀ ਦੇ ਕੇ 
ਿਚਾ ਬਲਆ, ਉਸੇਹੀ ਖ਼ੁਸਖਿਰੀ ਰਾਹੀ ਸਾਨ ੂੰ   ੀ ਿਚਾ ੇਗਾ! ਇਸ ਲਈ, ਆਓਪਤਾ ਕਰੀ ਬਕ ਇਹ ਖ਼ੁਸਖਿਰੀ ਕੀ ਹੈ: 
1. ਵਮਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿੱ ਤੀ 28,19-20, ਮਾਰਕੁਸ 16,15-19, ਲ ਕਾ 24,46-47 , 1 ਕੁਵਰੂੰ ਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  15,1-5  

2. ਇਕ ੋਇਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਜਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਗਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  1:8 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 
3. ਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾ ਹੌ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱ ਬ 1:8 ਪਰ ਪਵਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱ ਬ, 4:12 ਵਯਸ  ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ ਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕਲੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਸਿੱ ਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 
4. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 17:30 ਪਵਹਲੇ ਸਵਮਆ ਂਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿੱ ਕ ੇਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਿ ਾਂ ਵਿੱ ਲ ਵਧਆਨ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ 
ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਤਬੌਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
5. ਵਯਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵਮਲਦੀ ਹੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 2:38 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣ ੇਵਦਲ ਅਤ ੇਵਜੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਦਲੋ 
ਅਤੇ ਵਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲਓ। ਤਦ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਵੇੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਦਾਤ 
ਵਾਂਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 8:16, ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 10:48 

6. ਪਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਦਵਤਮਾ ਯ ਹੂੰ ਨਾ 1:33, ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 2.2-4 ਅੇਤੇ 38-39; 8,17; 10,44-46; 19,6  

7. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 5:32 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਵਦਆਂ ਵੇਵਖਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਿੱਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਤ ੇ
ਪਵਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨੇ ਉਨਿ ਾਂ ਸਭਨਾ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਪਵਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਬਖਵਸ਼ਆ ਹੈ। 
 

6 ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਾਈਿਲ ਅਤ ੇਇੂੰ ਜੀਲ ਬ ਚ ਬ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਲਖਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਹ਼ੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਿਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਬਹੂੰ ਦਾ ਹੈ! 
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦ ੇਹਾਂ ਬਕ ਅਸੀਂ ਿ਼ੁਕਤੀ ਲਈ ਬਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਿੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦ ੇਿਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 
1. ਮਰਕੁਸ 16:16 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਈੋ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਦੂੰ ਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
2. ਮਿੱ ਤੀ 24:14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਵਸਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੂੰ ਤ ਆਵਗੇਾ। 
3. 2 ਥਿੱ ਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  1:6-10 ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਿ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਦੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। 
4. ਯਸ਼ਵਾ : 24 : 15 - “ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵੇਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਵਿੱਸ਼ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰੋਂਗੇ। 



ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਿ ਾਂ ਦਵੇਵਤਆਂ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰੋਂਗੇ  
5. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 2,37 ਆਪਾ ਹ ਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ, 18,36 ਰਾਹ ਵਵਿੱਚ ਜਾਂਦ ੇਹੋਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੋਲ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ 
ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਵੇਖ। ਇਿੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?” ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:30 ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ 
ਕੀ ਕਰਾਂ?”  

 

ਬਿਸ਼ੁ ਹੀ ਰਿੱ ਿ ਏ 

ਅਸਤਸਨਾ 6,4-5 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣ!ੋ ਯਹਵੋਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਹੈ। ਯਹਵੋਾਹ ਇਿੱ ਕ ਹੈ! ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਯਹਵੋਾਹ, ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ 
ਵਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਸਈਆਹ 9:6 ਇਹ ਗਿੱਲਾਂ ਉਦੋਂ 
ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਖਾਸ ਬਿੱ ਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਵੇੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਿੱ ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਜਂਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵਗੇਾ, "ਅਦਭੁਿੱ ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਉਹ ਵਪਤਾ ਵਜਹੜਾ ਸਦਾ ਵਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ 
ਸਵਹਜਾਦਾ।" 

ਯਸਈਆਹ 43:10-11 ਯਹਵੋਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋ ਵਜਨਿ ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਇਸ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਸੀ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋੋਁ ਵਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਚਾ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਰੇੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈੋ 
ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਯਹਵੋਾਹ ਹਾਂ। ਅਤ ੇਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਵਖਅਕ੍ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਿੱਕੋ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।  
ਮਿੱ ਤੀ 1:23 ਵੇਖੋ ਕਆੁਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜਣੇਗੀ,ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੂੰ ਮਾਨ ਏਲ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਵਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਸਾਡੇ ਸੂੰ ਗ  
ਮਿੱ ਤੀ 28:18 18 ਅਤੇ ਵਯਸ  ਨੇ ਕਲੋ ਆਣ ਕੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਆਵਖਆ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਮੈਨ ੂੰ  
ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  
ਯ ਹੂੰ ਨਾ 1:1-3+14 ਆਦ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸੂੰ ਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। 2 ਇਹ ੋਆਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸੂੰ ਗ ਸੀ। 3 ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਵਚਆ ਵਗਆ ਅਤ ੇਰਚਨਾ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸਤ  ਭੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। 14 ਅਤ ੇਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਕਰਪਾ ਅਤ ੇਸਵਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਵਪਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦ ੇਤਜੇ ਵਰਗਾ 
ਵਡਿੱ ਠਾ। 
ਯ ਹੂੰ ਨਾ 9:35-38 35 ਵਯਸ  ਨੇ ਸਵੁਣਆ ਜੋ ਉਨਿ ਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਛੇਕ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭ ਕੇ ਆਵਖਆ, ਕੀ ਤ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਉੱਤ ੇਵਨਹਚਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? 36 ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਦਿੱ ਤਾ, ਪਰਭੁ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਨਹਚਾ ਕਰਾਂ ? 37 ਵਯਸ  ਨੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਆਵਖਆ, ਤੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਵੇਵਖਆ ਭੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰ ੇਸੂੰ ਗ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਈੋ ਹੈ।38 ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਵਲਆ, ਪਰਭੁ ਜੀ ਮੈਂ ਵਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ! ਅਤ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  
ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਵਕਆ।  
ਯ ਹੂੰ ਨਾ 10:30-33 ਮੈਂ ਅਰ ਵਪਤਾ ਇਿੱ ਕੋ ਹਾਂ। 31 ਯਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਿੱ ਥਰ ਚੁਿੱ ਕ ੇਜੋ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਪਥਰਾਹ ਕਰਨ। 32 ਵਯਸ  ਨੇ ਅਿੱ ਗੋਂ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਵਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਪਤਾ ਦੀ ਵਿੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ ਵਵਖਾਏ। ਉਨਿ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਹੜੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਸੁੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਥਰਾਹ ਕਰਦ ੇਹੋ ? 33 
ਯਹ ਦੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਉੱਤਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ ਵਪਿੱਛੇ ਪਥਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਫੁਰ ਵਪਿੱ ਛੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤ ੂੰ  ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਯ ਹੂੰ ਨਾ 20:28 ਥਮੋਾ ਨੇ ਉਹਨ ੂੰ  ਉੱਤਰ ਵਦਿੱ ਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 
ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂ1:16 ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਉਸ ੇਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਵਦਿੱ ਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਵਦਿੱ ਸਣ 
ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਵਸੂੰ ਘਾਸਣ, ਕੀ ਵਰਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਹਕ ਮਤਾਂ, ਕੀ ਇਖਵਤਆਰ, ਸਿੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ੇਦ ੇਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂ2:9 ਵਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪ ਰੀ ਉਸ ੇਵਵਿੱ ਚ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱ ਸਦੀ ਹੈ। 
ਵਫਵਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:5-7 ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਸੁਭਾਉ ਹੋਵ ੇਜੋ ਮਸੀਹ ਵਯਸ  ਦਾ ਭੀ ਸੀ 6 ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ 



ਹੋਣਾ ਕਬਜ ੇਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਚੀਜ ਨਾ ਜਾਵਣਆ। 7 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਖਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਵਰਆ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸ ਰਤ 
ਵਵਿੱ ਚ ਜੂੰ ਵਮਆ 

੧ ਵਤਮੋਵਥਉਸ 3:16 ਅਤ ੇਵਨਸੂੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਤੇ ਵਿੱ ਡਾ ਹੈ, — ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਵਹਰਾਇਆ 
ਵਗਆ, ਦ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਵਖਆ ਵਗਆ, ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਜਗਤ ਵਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤ ੇਵਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਜ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤਾਹਾਂ 
ਉਠਾ ਵਲਆ ਵਗਆ।  
੧ ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1:14-16 ਭਈ ਤ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਵਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਅਤ ੇਬਬੇਿੱ ਜ ਕਰਕ ੇਰਿੱ ਖ। 15 ਵਜਹ ਨ ੂੰ  
ਉਹ ਵਲੇੇ ਵਸਰ ਵਵਖਾਵੇਗਾ ਵਜਹੜਾ ਧੂੰ ਨ ਅਤੇ ਅਦਤੁੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਵਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤ ੇਪਰਭਆੁਂ ਦਾ ਪਰਭ ੁਹੈ। 16 ਅਮਰਤਾਈ 
ਇਕਿੱ ਲੇ ਉਸ ੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਪੁਿੱ ਜ ਜੋਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਵਕਸ ੇਤੋਂ ਵੇਵਖਆ ਜਾ  
੨ ਯ ਹੂੰ ਨਾ 1:7 ਵਕਉਂ ਜੋ ਬਾਹਲੇ ਛਲੀਏ ਸੂੰ ਸਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ ਵਜਹੜ ੇਵਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ੋਛਲੇਡਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਵਰੋਧੀ ਹੈ।  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8 ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਰਭੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵਜਹੜਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਜਹੜਾ ਹੈਸੀ ਅਤੇ 
ਵਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। 
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