1) ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ

ਰੋਮੀਆਂ 3:23 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ।
2) ਪਾਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮੌਤ ਹੈ

ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।

3) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹਾਂ

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:8 ਪਰ ਡਰਾਕਲਾਂ, ਬੇ ਪਰਤੀਿਤਆਂ, ਿਘਣਾਉਿਣਆਂ, ਖੂਨੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ,
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਝੂਿਠਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਓਸ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ
ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ! ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ।
4) ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈ

ਰੋਮੀਆਂ 5:8 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ।
5)ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋI
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:30-31 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਹਾ ਪੁਰਖੋ,
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੁ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ।
ਯੂਹੰਨਾ 3:18 ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ ਚੁੱਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ੍ਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ।

੧ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9 ਓਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਿਕਸ
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਭਈ ਸਤ ਸ੍ਰੀ
ਅਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।
6) ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਵਰਦਾਨ ਹੈI

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਕਰੇ।
7) ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

੧ ਯੂਹੰਨਾ 5:13 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਬਚਾਏ
ਰੋਮੀਆਂ 10:10 ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।

