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(The Good News Message – Indian Punjabi) 
 

ਖ਼ੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸ਼ੁਨੇਹਾ 
 

ਯਿਸੂ ਨੇ ਯ ਿੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਯਿਸੂ ਮਯਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ  ੀ ਉੱਯਿਆ.1 ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਯਰਹਾ ਹ.ੈ2 
ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂਿੰ  ਯਸਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹ.ੈ3 ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ.4 ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੂਕਾ 4 ਯਵਚ 
ਯ਼ਿਕਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹ.ੈ5 ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਾ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾ  
ਦਾ ਹ.ੈ6 ਇਸ ਰਾ  ਯਵੱਚ ਯਸਰਫ ਤਰੀਕਾ ਦ਼ੁਬਾਰਾ  ਨਮ  ਾਣਾ ਹੈ.7  
 

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰ ਯਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂਿੰ  ਉੱਤ ੇਹਰ ਪਾਪ ਲੈ ਯਲਆ. ਉਸ 
ਦੇ ਼ਿਖਮ ਕੇ, ਸਾਨੂਿੰ  ਚਿੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਰਹ ੇਹਨ.8 ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਦ਼ੁੱ ਖ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.9 ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨੇ 
 ਗਤ ਨੂਿੰ  ਅਯ ਹਾ ਯਪਆਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਯਿਸੂ ਸਾਡ ੇ ਗਹਾ ਯਵੱਚ ਮਰਨ ਲਈ 
ਭੇਯ ਆ ਹੈ,  ੋ ਯਕ ਯਪਆਰ ਕੀਤਾ.10 ਪਰਮਸੇ਼਼ੁਰ  ਾਣਦਾ ਸੀ ਯਕ ਸਾਨੂਿੰ  ਕੀਮਤ ਦਾ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਕੀਮਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਯਮਆਰ ਨੂਿੰ  ਯਮਲਣ 
ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.11 ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹ.ੈ  
 

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਬਣ ਯਗਆ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਬਣ ਯਗਆ.12 ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ 
ਧਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਯਰਆ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉੱਤ ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਫਾਰਮ ਦਾ 
ਅਨ਼ੁਭਵ.13 ਉਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਅਤੇ ਤ਼ੁੱ ਛ ਕੀਤਾ ਯਗਆ ਸੀ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਸੀ14 ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਕ ਕੀਤਾ 
ਸੀ: ਉਹ ਸਾਨੂਿੰ  ਵਾਪਸ ਯਪਤਾ ਨੂਿੰ  ਸ਼ੁਲਹਾ.  ੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਕ,ੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਨੂਿੰ  
ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਕੀਤਾ  ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ  ਇਕ ਵਾਰ 
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ਯਫਰ ਯਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.15 ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ੋ ਯਕ 
ਸਾਨੂਿੰ  ਯ਼ਿਿੰ ਦਗੀ ਯਮਲੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ16 ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ  ੀਵਨ ਹੈ.17 ਯਿਸੂ, ਸਾਨੂਿੰ  
ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹ.ੈ18 ਯ ਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਯਵੱਚ ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲ ਯਵੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ 
 ਾਵੇਗਾ, ਯਕਉਯਕ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਹ ੈ ੋ  ੀਵਨ ਯਦਿੰ ਦਾ ਹੈ.19 ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰ ੇ ੋ ਉਸ ਯਵੱਚ 
ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ  ੀਵਨ ਯਦਿੰ ਦਾ ਹੈ.20 ਅਤੇ ਇਹ ਹ ੈ ੋ ਸਦੀਵੀ  ੀਵਨ ਪਲ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਯਦਲ ਯਵੱਚ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ.21  

 

ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਵਰਗ ਯਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਗੇ ਕਿੰ ਮ   ਕਿੰ ਮ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ 
ਹੈ.22 ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਯਵੱਚ ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਹ.ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ. 
ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪ਼ੁੱ ਛ ੋਯਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ. ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪ਼ੁੱ ਛ ੋਯਕ ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 
ਲਈ. ਉਹ ਇੱਥ ੇਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਯਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥ ੇਹੈ. ਪਰਭ ੂਦੇ 
ਨਾਮ ਉੱਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ. ਯਿਸੂ ਨੂਿੰ  ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਬਚਾਇਆ  ਾਵੇਗਾ.  ੇਕਰ ਤੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਮੂਿੰ ਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੈ ਯਕ ਯਿਸੂ ਪਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਯਦਲ ਹ ੈਯਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨੇ 
ਮ਼ੁਰਦ ੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਉਭਾਯਰਆ ਯਵੱਚ ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਬਚਾਇਆ 
 ਾਵੇਗਾ.23 ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਦੀਵੀ  ੀਵਨ ਹ.ੈ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਰਾ  ਯਵਚ ਇਕ 
ਨਾਗਯਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  ਬਣ  ਾਵੇਗਾ.24 ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦਾ ਰਾ  ਸਦੀਵੀ ਹੈ.25 ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ 
ਦਾ ਰਾ  ਇੱਥ ੇਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ  ੋ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹ.ੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂਿੰ  ਯਸਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਯਹਤ ਕੋਈ ਵੀ 
ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਯ ਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਬਚਾਇਆ  ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.26  

 

ਇਕ ਯਦਨ, ਯਿਸੂ ਨੂਿੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਮ਼ੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਯਰਹਾ ਹੈ.27 ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਯਦਨ, ਉਸ ਨੇ ਰਾ  ਅਤ ੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਰਾ  ਕਰੇਗਾ.28 ਇਹ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  
ਧਮਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਪਆਰੇ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਯਕ ਵਾਰ 
ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ  ਲਦੀ ਹੀ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 
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ਮ਼ੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ  ਾਵੇਗਾ.29 ਮੈਨੂਿੰ  ਕਯਹਣਾ "ਨੂਿੰ  ਯਫਰ" ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ  ਦ ਉਸ ਨੇ ਦੂ ੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾ ਾ ਹੈ ਯ ੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਆ  ਾਵੇਗਾ.30  

 

ਹ਼ੁਣ ਵਾਰ ਯਤਆਰ, ਯਪਆਰੇ ਯਮੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ. ਹ਼ੁਣ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਹੈ. ਹ਼ੁਣ ਵਾਰ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ. 
ਆਪਣੇ ਯਦਲ ਨੂਿੰ  ਕਿੋਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਯਵਰ਼ੁੱ ਧ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ.31 ਅੱ  ਮ਼ੁਕਤੀ 
ਦਾ ਯਦਨ ਹੈ.32 ਹ਼ੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਵ ੋਅਤੇ ਪਰਭੂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਅਰਯਪਤ ਕਰੋ. ਉਸ ਨੂਿੰ  
ਆਪਣੇ  ੀਵਨ ਦੇ ਯਦਓ. ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਸਮਰਪਣ. ਉਹ ਇੱਥ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਅੱ  ਹ.ੈ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਯਦਲ ਨੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ-ਚਿੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਤੱਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਫਾਈ ਦੇ 
ਡੂਿੰ ਘੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਉਹ ਇੱਥ ੇ ਹੈ. ਦੇ ਇਕੱਿੇ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ:  
 

ਯਪਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਮੈਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਪ਼ੁੱ ਛੋ. ਮੈਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  
ਮੇਰੇ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ਼ੁੱ ਛ.ੋ ਮੈਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹ਼ੁਣ 
ਮੈਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਆ. ਯਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਸਾਰ ੇ ਕ਼ੁਧਰਮ ਤੱਕ ਸ਼਼ੁੱ ਧ. ਯਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ. ਯਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ  ੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਯਵੱਚ ਚਿੰਗਾ ਕਰ. 
ਬਹ਼ੁਤ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਯਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਿੰ ਦਰ ਰਯਹਣ ਲਈ ਆ. ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ   ਾਨਣਾ 
ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਰਸ਼ਤਾ ਹ ੈਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦ ੇਹੋ. ਮੈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂਿੰ  
ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਰਾ ਾ ਹੈ,; ਅਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਯਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 
ਧਿੰ ਨਵਾਦ, ਪਰਭੂ,. ਮੈਨੂਿੰ  ਸਭ,  ੋ ਯਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਹ ੈਪਰਾਪਤ. ਮੈਨੂਿੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ. ਆਮੀਨ.  
 

ਯਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਹ਼ੁਣ ਹੈ,  ੋ ਯਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 
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ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਯਦਲ ਯਵੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਯਨਹਚਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹੈ, ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਹ਼ੁਣ ਮਸੀਹ ਯਵੱਚ 
ਇੱਕ ਨਵ ਰਚਨਾ ਹਨ.33 ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਹੀ ਹਨ. ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਹੈ,  ੋ ਯਕ 
ਯਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕ਼ੁਝ ਯਮਿੰ ਟ ਪਯਹਲਾਂ ਸਨ ਹਨ; ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਦਲ ਯਵੱਚ ਹ਼ੁਣ ਹੈ.34 

ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ,  ੋ ਯਕ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ.  ੀ, ਪਯਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਹੈ. ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਲੈ  ਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਗਾਈਡ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ , ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੈ ਯਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਤੱਕ 
ਯਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂਿੰ  ਦ਼ੁਆਰਾ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਯਦਖਾ.35  

 

ਹ਼ੁਣ, ਉਥ ੇਕ਼ੁਝ ਹ,ੈ  ੋ ਯਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਚਨ ਪੜਹਨ.36 ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਲਵ,ੋ ਅਤੇ ਯਵੱਚ ਿੂਹਿੰ ਨਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸ਼਼ੁਰੂ. ਪੜਹ ੋਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਯਧਐਨ ਕਰਕੇ ਹੈ,  ੋ ਯਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲ  ਾਵੇਗਾ.37 ਇਕ 
ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਯਕ: ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰ.ੋ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਯਸੱਖੋ. ਇਹ ਸਿੰਗਤ ਹੈ. ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕੇ ਅਵਾ਼ਿ-
ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਯਸੱਖ ਹੈ.38 ਉਸ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਵੀ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਯਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ  ੋ ਕ਼ੁਝ ਹੈ,  ੋ ਯਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯਨਰਾਦਰ ਦੂਰ 
ਰਹੋ. ਪਯਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂਿੰ  ਪ਼ੁੱ ਛ ੋਯਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਇੱਕ  ਗਹਾ ਹੈ, ਯ ੱਥ ੇਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਯਸੱਖ ਸਕਦ ੇਲੱਭਣ ਯਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ.39 ਮੈਨੂਿੰ  ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਾਨੂਿੰ  ਯਮਲ ਕੇ ਇਸ 
ਵਾਰ ਸੀ. ਮੈਨੂਿੰ  ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਰਭੂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ  ੀਵਨ ਦੇ ਯਦੱਤੀ ਹ.ੈ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਵੀ ਉਸ ੇਹੋ 
ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਯਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯਗਆਨ ਯਵੱਚ 
ਵਧੋ.40

 
 

1 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18 

2 ਿੂਹਿੰਨਾ 14:2, 3 

3 ਿੂਹਿੰਨਾ 14:6 

4 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12 

5 ਲੂਕਾ 4:18, 19 

6 ਿੂਹਿੰਨਾ 18:36, 37 

7 ਿੂਹਿੰਨਾ 3:5, 6 
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8 ਿੂਹਿੰਨਾ 19:30, 1 ਪਤਰਸ 2:24 

9 ਿਸਾਿਾਹh 53:3, 4 

10 ਿੂਹਿੰਨਾ 3:16, ਗਲਾ 3:13 

11 ਰੋਮੀ 3:23, 24 

12 ਿੂਹਿੰਨਾ 1:14 

13 ਇਬ 4:15 

14 ਿਸਾਿਾਹ 53:3 

15 ਰੋਮੀ 5:10, ਕ਼ੁਲ਼ੁ 1:19-22 

16 ਿੂਹਿੰਨਾ 10:10 

17 ਿੂਹਿੰਨਾ 10:27-30 

18 1 ਿੂਹਿੰਨਾ 2:2 

19 ਿੂਹਿੰਨਾ 11:25, 26 

20 1 ਿੂਹਿੰਨਾ 5:11-12 

21 ਰੋਮੀ 10:9-10 

22 ਅਫਸ਼ੁਸ 2:8-9 

23 ਰੋਮੀ 10:9-10 

24 ਿੂਹਿੰਨਾ 3:3, ਯਫਯਲ 3:20, 21 

25 ਦਾਨੀਏਲ 4:3, ਲੂਕਾ 1: 32, 33 

26 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12 

27 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8 

28 ਼ਿਕਰਿਾਹ 14:4, 9 

29 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:12, 13 

30 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:5 

31 ਇਬ 3:15 

32 2 ਕ਼ੁਯਰਿੰਥ਼ੁਸ 6:2 

33 2 ਕ਼ੁਯਰਿੰਥ਼ੁਸ 5:17 

34 ਗਲਾ 4:6 

35 ਿੂਹਿੰਨਾ 16:13, 14 

36 2 ਯਤਮੋਯਥਉਸ ਨੂਿੰ  2:15 

37 ਇਬ 4:12 

38 ਿੂਹਿੰਨਾ 10:27 

39 ਿੂਹਿੰਨਾ 14:15-17, ਇਬ 10:25 

40 2 ਪਤਰਸ 3:18 


