ਥੇ ਗੂੜ ਨੇਵ੍ਸ ਮੇਸ੍ਸਾਗੇ
ਈਸਾ ਇਸ ਅਲੀਵੇ.1 ਈਸਾ ਦਿਇਡ ਏੰਡ ਰੰ ਗ ਅਦਗਨ.2ਈਸਾ ਇਸ ਕੋਦਮੰ ਗ ਬੈਕ.3ਈਸਾ ਇਸ ਥੇ ਓਨਲੀ
ਵੀ ਤੋ ਹੇਆਵੇਂ.4ਈਸਾ ਸਵੇਸ.5 ਈਸਾ ਇਸ ਅਬ੍ਲੇ ਤੋ ਿੋ ਏਵੇਰ੍ਦ੍ਥੰਗ ਆਸ ਮੇਦਨਿਓਨੇਿ ਇਨ ਲੁਕੇ 4.6
ਈਸਾ ਇਸ ਦਕੰ ਗ ਏੰਡ ਹੇ ਹਾਸ ਆ ਦਕਨ੍ਮ
ਦੋ .7ਥੇ ਓਨਲੀ ਵੀ ਇੰ ਟੋ ਠੀਸ ਦਕਨ੍ਮ
ਦੋ ਇਸ ਤੋ ਬੇ ਬੋਰਨ
ਅਦਗਨ.8

ਈਸਾ ਦਿਇਡ ਓਨ ਥੇ ਕਰਾਸ ਏੰਡ ਟੂਕ ਏਵੇਰੀ ਸੀਨ ਉਪੋੋੰ ਦਹਸ ਬੋਡੀ. ਬੀ ਦਹਸ ਦਸਿਰਪੇਸ ਵੀ ਅਰੇ

ਹੇਆਲੇ ਡ.9 ਹੇ ਸੁਫ੍ਫੇਰੇਡ ਗਰੇਆਤ੍ਲਲਯ ਫੋਰ ਉਸ ਅਲ ਸੋ ਵੀ ਕੋਉਲ੍ਡ ਸ੍ਪੇੋੰਡ ਏਤੇਦਰਿਟੀ ਦਵਥ ਦਹਮ
ਫੋਰੇਵੇਰ.10 ਗੋਿ ਲੋ ਵਿ
ੇ ਥੇ ਵੋਰ੍ਲ੍ਡ ਸੋ ਮੁਚ ਥਾਟ ਹੇ ਸੇੋੰਟ ਦਹਸ ਸਨ ਈਸਾ ਤੋ ਿੀ ਇਨ ਓਉਰ

ਪ੍ਲਾਕੇ.11ਗੋਿ ਕੰ ੍ੂ ਥਾਟ ਵੀ ਕੋਉਲ੍ੜਨ’ਤ ਪੀ ਥੇ ਪਦਰਚੇ. ਥੇ ਪਦਰਚੇ ਵਾਸ ਗਰੇਅਤ ਏੰਡ ਵੀ ਕੋਉਲ੍ਡ
ਨੇਵਰ ਮੀਤ ਗੋਿ’ਸ ਸਿਾਂਿਾਰ੍੍ਸ. ਥਾਟ’ਸ ਵਹੀ ਈਸਾ ਕਾਮੇ.12
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2
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3

ਜਾਨ 14:2, 3

4

ਜਾਨ 14:6

5
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6

ਲੁਕੇ 4:18, 19

7

ਜਾਨ 18:36, 37

8

ਜਾਨ 3:5, 6

9

ਜਾਨ 19:30, 1 ਪੀਟਰ 2:24
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11
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ਈਸਾ ਇਸ ਥੇ ਵਾਰ੍ਡ ਮਾੜੇ ਫ੍ਲੇ ਸ਼. ਈਸਾ ਬੇਕਮ
ੈ ੇ ਆ ਹੁਮਾਂ ਬੇੋੰਗ.13 ਈਸਾ ਵਾਲ੍ਕੇਿ ਠੀਸ ਏਆਰਥ

ਏੰਡ ਏਸ਼੍ਪੇਦਰਏਨ੍ਕੇਿ ਏਵੇਰੀ ਫੋਰਮ ਓਫ ਪੈਣ ਏੰਡ ਰੇਜੇਦਕਿਓਂ ਉਪੋੋੰ ਦਹਮ੍ਸੇਲ੍ਫ.14 ਹੇ ਵਾਸ ਰੇਜੇਕਡ
ਟੇ ਏੰਡ
ਿੇਸ੍ਦਪਸੇਡ. ਨੋ ਓਨੇ ਵਾੰਟਡ
ੇ ਤੋ ਇਵੇਂ ਲੂਕ ਉਪੋੋੰ ਦਹਮ ਏਤ ਹੇ ਿੀਿ ਆ ਗਰੇਅਤ ਦਥੰ ਗ ਫੋਰ ਉਸ.15 ਹੇ
ਰੇਕੋਨ੍ਦਕਲੇ ਡ ਉਸ ਬੈਕ ਤੋ ਥੇ ਫਾਥੇਰ.

ਬੇਕਉ
ੈ ਸੇ ਓਫ ਵਹਟ ਈਸਾ ਿੀਿ, ਵੀ ਨੋ ਲੋ ੋੰਗੇਰ ਹਾਵੇ ਤੋ ਬੇ ਸੇਪਾਰਾਟੇਡ ਫਰਾਮ ਗੋਿ. ਈਸਾ ਦਿਇਡ ਸੋ ਵੀ

ਕੋਉਲ੍ਡ ਓਂਸ ਅਦਗਨ ਹਾਵੇ ਫੇਲ੍ਲੋ ਵ੍ਦਸਹਪ ਦਵਥ ਥੇ ਫਾਥੇਰ.16 ਈਸਾ ਦਿਇਡ ਸੋ ਥਾਟ ਵੀ ਕੋਉਲ੍ਡ ਹਾਵੇ

ਦਲਫੇ.17 ਥਰੋਉਘ ਈਸਾ, ਵੀ ਹਾਵੇ ਏਤੇਰਿਲ ਦਲਫੇ.18 ਥਰੋਉਘ ਈਸਾ, ਵੀ ਹਾਵੇ ਫੋਰ੍ੀਵੇਨੇੇੱਸ ਓਫ ਸੀਨ.19 ਥੋਸੇ
ਵਹੋ ਬੇਦਲਏਵੇ ਇਨ ਈਸਾ ਦਵਲ ਨੇਵਰ ਰੇਆਲ੍ਲਯ ਿੀ ਬੇਕੈਉਸੇ ਈਸਾ ਇਸ ਥੇ ਓਨੇ ਵਹੋ ਦਗਵੇਸ

ਦਲਫੇ.20 ਈਸਾ ਦਗਵੇਸ ਦਲਫੇ ਤੋ ਅਲ ਵਹੋ ਬੇਦਲਏਵੇ ਇਨ ਦਹਮ.21 ਏੰਡ ਥਾਟ ਏਤੇਰਿਲ ਦਲਫੇ ਬੇਗੀੰਸ ਥੇ
ਮੋਮਟ
ੇਂ ੍ੋਊ ਰੇਚਇ
ੇ ਵੇ ਦਹਮ ਇੰ ਟੋ ੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ.22

੍ੋਊ ਿੋੋੰ’ਤ ਹਾਵੇ ਤੋ ਿੋ ਗੂੜ ਵੋਰ੍ਕਸ ਓਰ ਿੀ੍ਸ ਤੋ ਗੇਟ ਇੰ ਟੋ ਹੇਆਵੇਂ.23 ਅਲ ੍ੋਊ ਹਾਵੇ ਤੋ ਿੋ ਇਸ

ਬੇਦਲਏਵੇ ਇਨ ਈਸਾ. ਕਾਲ ਉਪੋੋੰ ਦਹਸ ਨਾਮੇ. ਏਸਕ ਦਹਮ ਤੋ ਸਵੈ ੍ੋਊ. ਏਸਕ ਦਹਮ ਤੋ ਿੇਦਲਵੇਰ ੍ੋਊ.
ਹੇ ਇਸ ਹੇਰੇ. ਦਹਸ ਸਦਪਦਰਟ ਇਸ ਹੇਰੇ ਤੋ ਹੇਲ੍ਪ ੍ੋਊ. ਕਾਲ ਉਪੋੋੰ ਥੇ ਨਾਮੇ ਓਫ ਥੇ ਲੋ ਰਡ. ਕਾਲ

ਉਪੋੋੰ ਈਸਾ ਏੰਡ ੍ੋਊ ਦਵਲ ਬੇ ਸਵੇਿ. ਫੋਰ ਇਫ ੍ੋਊ ਕੋਨ੍ਫੇੇੱਸ ਦਵਥ ੍ੋਉਰ ਮੋਉਥ ਥਾਟ ਈਸਾ ਇਸ
13
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ਲੋ ਰਡ ਏੰਡ ਬੇਦਲਏਵੇ ਇਨ ੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ ਥਾਟ ਗੋਿ ਰੈਸੇਡ ਦਹਮ ਫਰਾਮ ਥੇ ਿਾਿ, ੍ੋਊ ਦਵਲ ਬੇ

ਸਵੇਿ.24 ੍ੋਊ ਦਵਲ ਹਾਵੇ ਏਤੇਰਿਲ ਦਲਫੇ. ੍ੋਊ ਦਵਲ ਬੇਕੋਮੇ ਆ ਦਚਲ੍ਡ ਓਫ ਗੋਿ, ਆ ਦਕਤੀਜੇਨ ਇਨ
ਗੋਿ’ਸ ਦਕਨ੍ਦੋਮ.25 ਗੋਿ’ਸ ਦਕਨ੍ਦੋਮ ਇਸ ਏਤੇਰਿਲ.26 ਗੋਿ’ਸ ਦਕਨ੍ਮ
ਦੋ ਇਸ ਹੇਰੇ ਨੋਵ ਏੰਡ ਇਸ

ਅਵੈਲਾਬ੍ਲੇ ਤੋ ਅਲ ਵਹੋ ਰੇਚੇਇਵੇ ਈਸਾ ਆਸ ਲੋ ਰਡ ਏੰਡ ਸਦਵਓਰ. ਈਸਾ ਇਸ ਥੇ ਓਨਲੀ ਵੀ ਤੋ
ਹੇਆਵੇਂ. ਤੇਰੇ ਇਸ ਨੋ ਓਥੇਰ ਨਾਮੇ ਊਂਿਰ ਹੇਆਵੇਂ ਬੀ ਵਦਹਚ ਵੀ ਕੈੋੰ ਬੇ ਸਵੇਿ.27

ਓਨੇ ਿੇ ਈਸਾ ਦਵਲ ਰੇਤੁਰਨ. ਹੇ ਇਸ ਕੋਦਮੰ ਗ ਬੈਕ ਅਦਗਨ.28 ਏੰਡ ਓਨੇ ਿੇ, ਹੇ ਦਵਲ ਰੁਲੇ ਏੰਡ ਰੀਗਨ

ਫਰਾਮ ਠੀਸ ਏਆਰਥ.29 ਠੀਸ ਮੇਸ੍ਸਾਗੇ ਇਸ ਨੋਟ ਤੋ ਸ੍ਕੈਰੇ ੍ੋਊ ਡਾਰ ਓਨੇ. ਠੀਸ ਮੇਸ੍ਸਾਗੇ ਇਸ ਤੋ

ਲੇ ਟ ੍ੋਊ ਕਿੋਵ ਥਾਟ ਟੀਮੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰਟ ਏੰਡ ਦਚਰਸਟ’ਸ ਰੇਤੁਰਨ ਇਸ ਸੂਨ. ਈਸਾ, ਥੇ ਦਚਰਸਟ ਦਵਲ ਰੇਤੁਰਨ
ਅਦਗਨ.30 ਇ ਸੀ ਅਦਗਨ ਬੇਕੈਉਸੇ ਹੇ ਕਾਮੇ ਓਂਸ ਆਸ ਆ ਬਾਬੀ ਬੁਤ ਵਹਨ
ੇ ਹੇ ਕੋਮੇਸ ਥੇ ਸੇਕੋੋੰਡ ਟੀਮੇ,
ਹੇ ਦਵਲ ਕਾਮੇ ਆਸ ਕੋਨ੍ਕੁਏਦਰਨ੍ ਦਕੰ ਗ.31

ਣੋਵ ਇਸ ਥੇ ਟੀਮੇ ਤੋ ਬੇ ਰਾਡੀ ਡਾਰ ਦਫਰਏਨਦ. ਣੋਵ ਇਸ ਥੇ ਟੀਮੇ ਤੋ ਦਲਸਿੇੋੰ. ਣੋਵ ਇਸ ਥੇ ਟੀਮੇ. ਿੋੋੰ ’ਤ

ਹਰ੍ਡਨ ੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ. ਿੋੋੰ’ਤ ਰੇਬੇਲ ਅਗੈਨ੍ਸਤ ਗੋਿ.32 ਤੋੜੇ ਇਸ ਥੇ ਿੇ ਓਫ ਸਲਵਾਦਤਓਂ.33 ਟਕੇ
ਆ ਮੋਮਟ
ੇਂ ਦਰਘਿ ਨੋਵ ਏੰਡ ਦ੍ਏਲ੍ਡ ੍ੋਉਰ੍ਸੇਲ੍ਫ ਤੋ ਥੇ ਲੋ ਰਡ. ਦਗਵੇ ਦਹਮ ੍ੋਉਰ ਦਲਫੇ. ਸੁਰਰੇੋੰਿਰ
੍ੋਉਰ੍ਸੇਲ੍ਫ ਤੋ ਦਹਮ. ਹੇ ਇਸ ਹੇਰੇ ਫੋਰ ੍ੋਊ ਤੋੜੇ. ਆਲ੍ਲੋ ਵ ਦਹਮ ਤੋ ਿੋ ਥੇ ਿੀਪ ਵੋਰਕ ਓਫ
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ਹੇਆਦਲੰਗ – ਹੇਆਦਲੰਗ ੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ ਏੰਡ ਕ੍ਲੇ ਆਦਨੰਗ ੍ੋਊ ਫਰਾਮ ਅਲ ਸੀਨ. ਹੇ ਇਸ ਅਬ੍ਲੇ . ਹੇ
ਇਸ ਹੇਰੇ. ਲੇ ਟ’ਸ ਪਰੀ ਟੋਗਥ
ੇ ੇਰ.

ਡਾਰ ਈਸਾ. ਇ ਏਸਕ ੍ੋਊ ਤੋ ਫੋਰ੍ੀਵੇ ਮੈ ਓਫ ਅਲ ਓਫ ਮੀ ਦਸੰ ਸ. ਇ ਏਸਕ ੍ੋਊ ਤੋ ਸਵੈ ਮੈ. ਇ ਹਾਵੇ ਤੁਰਿੇਿ ਮੀ ਕ

ਓਨ ੍ੋਊ ਬੁਤ ਨੋਵ ਇ ਕਾਮੇ ਤੋ ੍ੋਊ. ਪ੍ਲੇ ਆਸੇ ਕ੍ਲੇ ੋੰਸੇ ਮੈ ਫਰਾਮ ਅਲ ਉਦਨਰਘਿੇਔਸਿੇਸ੍ਸ. ਪ੍ਲੇ ਆਸੇ ਹੇਆਲ ਮੈ. ਪ੍ਲੇ ਆਸੇ

ਹੇਆਲ ਮੈ ਇਨ ਏਵੇਰੀ ਅਰਇਆ ਓਫ ਮੀ ਦਲਫੇ. ਮੋਸਟ ਇਮ੍ਪੋਰਿਾਂਤ੍ਲਲਯ, ਪ੍ਲੇ ਆਸੇ ਕਾਮੇ ਤੋ ਦਲਵੈ ਦਵਦਥਨ ਮੈ. ਇ ਵਾੰਟ ਤੋ

ਕਿੋਵ ੍ੋਊ. ਇ ਵਾੰਟ ਤੋ ਹਾਵੇ ਆ ਰੇਲਦਤਓਨ੍ਦਸਹਪ ਦਵਥ ੍ੋਊ. ਇ ਆਮ ੍ੋਉਰ੍ਸ. ਇ ਆਮ ੍ੋਉਰ੍ਸ ਫੋਰੇਵੇਰ ਮੀ ਗੋਿ, ਮੀ
ਦਕੰ ਗ, ਏੰਡ ਇ ਚੂਸੇ ਤੋ ਸੇਰਵੇ ੍ੋਊ ਫੋਰ ਥੇ ਰੇਸਟ ਓਫ ਮੀ ਿੇਸ. ਥਾਨਕ ੍ੋਊ, ਲੋ ਰਡ, ਫੋਰ ਦਿਯੰਗ ਫੋਰ ਮੈ ਏੰਡ ਫੋਰ ਸਦਵੰ ਗ
ਮੈ. ਇ ਰੇਚੇਇਵੇ ਅਲ ਥਾਟ ੍ੋਊ ਹਾਵੇ ਫੋਰ ਮੈ. ਇ ਲੂਕ ਫਾਰਵਰ੍ਡ ਤੋ ਬੇੋੰਗ ਦਵਥ ੍ੋਊ ਫੋਰੇਵੇਰ. ਏਮਏਨ.

ਰ ਬਰਥ
ੋ ੇਰ੍ਸ ਏੰਡ ਦਸਸਟਰ੍ਸ, ਨੋਵ ਥਾਟ ੍ੋਊ ਹਾਵੇ ਪਰ੍ਡ
ੇ ਠੀਸ ਪਰੇ੍ਰ ਏੰਡ ਰੇਚਇ
ੇ ਵੇਿ ਈਸਾ ਇੰ ਟੋ

੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ ਬੀ ਫੈਥ, ੍ੋਊ ਅਰੇ ਨੋਵ ਆ ਨਯੂ ਕਰਆ
ੇ ਦਤਓਂ ਇਨ ਦਚਰਸਟ.34 ੍ੋਊ ਅਰੇ ਨੋ ਲੋ ੋੰਗੇਰ ਥੇ
ਸਮੇ. ੍ੋਊ ਅਰੇ ਨੋ ਲੋ ੋੰਗੇਰ ਥਾਟ ਪਰਸੋੋੰ ੍ੋਊ ਵੇਰੇ ਆ ਫਯੂ ਦਮਨੁਤੇਸ ਅਗੋ. ਈਸਾ ਇਸ ਨੋਵ ਇਨ

੍ੋਉਰ ਹੇਆਰਟ.35 ਵਹਟ’ਸ ਵੋੋੰਿੇਰ੍ਫੁਲ ਇਸ ਥਾਟ ਦਹਸ ਸਦਪਦਰਟ ਇਸ ਦਵਥ ੍ੋਊ. ਏਸ, ਥੇ ਹੋਲੀ

ਸਦਪਦਰਟ ਇਸ ਦਵਥ ੍ੋਊ. ਹੇ ਦਵਲ ਲੇ ਆਿ ੍ੋਊ ਏੰਡ ਗੁਇਿੇ ੍ੋਊ, ਸ਼ੋਦਵੰ ਗ ੍ੋਊ ਥੇ ਵੀ ਥਰੋਉਘ ਦਹਸ
ਟੁਥ ਥਾਟ ਕੋਮੇਸ ਫਰਾਮ ਗੋਿ.36

ਣੋਵ ਤੇਰੇ ਅਰੇ ਆ ਫਯੂ ਦਥੰ ਗ੍ਸ ਥਾਟ ੍ੋਊ ਮੁਸਤ ਿੋ. ਰੇਗੁਲਾਰ੍ਲਯ ਰਾਿ ਥੇ ਵਾਰ੍ਡ ਓਫ ਗੋਿ.37 ਗੇਟ

ਆ ਬਾਈਬਲ ਏੰਡ ਬੇਦਗਨ ਇਨ ਥੇ ਬੂਕ ਓਫ ਜਾਨ. ਰਾਿ ਏੰਡ ਸਟੂਡੀ ਥੇ ਵਾਰ੍ਡ ਓਫ ਗੋਿ ਬੇਕਉ
ੈ ਸੇ
ਥਾਟ ਦਵਲ ਟਰਾੰਸ੍ਫੋਰਮ ੍ੋਉਰ ਦਮੰ ਿ.38 ਅਨੋਥੇਰ ਦਥੰ ਗ - ਸ੍ਪੇੋੰਡ ਟੀਮੇ ਪਰਦ੍ੰ ਗ ਤੋ ਗੋਿ ਏਵੇਰੀ ਿੇ.

ਲੇ ਆਰਨ ਤੋ ਦਲਸਿੇੋੰ ਆਸ ਵੇਲ. ਠੀਸ ਇਸ ਫੇਲ੍ਲੋ ਵ੍ਦਸਹਪ. ਠੀਸ ਇਸ ਹੋਵ ੍ੋਊ ਲੇ ਆਰਨ ਤੋ ਹੇਅਰ

ਦਹਸ ਵੋਇਸ, ਬੀ ਸ੍ਪੇੋੰਦਡੰ ਗ ਟੀਮੇ ਦਵਥ ਦਹਮ.39 ਹੇ ਵਾਨਟਸ
੍ ਤੋ ਤਲਕ ਤੋ ੍ੋਊ ਸੋ ੍ੋਊ ਮੁਸਤ ਲੇ ਆਰਨ
34

2 ਕੋਦਰਦਨਥੰਸ 5:17

35

ਗਾਲਾਤੀੰਸ 4:6

36

ਜਾਨ 16:13, 14

37

2 ਦਤਮੋਥਯ 2:15

38

ਹੇਬਰੇਵ੍ਸ 4:12

39

ਜਾਨ 10:27
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ਤੋ ਦਲਸਿੋੰੇ ਤੂ. ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਾਮ ਥੋਸੇ ਦਥੰ ਗ੍ਸ ਥਾਟ ਦਿਸ਼ੋਨੋਰ ਦਚਰਸਟ. ਏਸਕ ਥੇ ਹੋਲੀ ਸਦਪਦਰਟ ਤੋ ਹੇਲ੍ਪ
੍ੋਊ ਫੰ ਡ ਆ ਪ੍ਲਾਕੇ ਵਹੇਰੇ ੍ੋਊ ਕੈੋੰ ਲੇ ਆਰਨ ਮੋਰੇ ਅਬੋਉਤ ਈਸਾ.40

ਇ ਆਮ ਸੋ ਗਲਾੜ ਵੀ ਹਾਿ ਠੀਸ ਟੀਮੇ ਟੋਗੇਥੇਰ. ਇ ਆਮ ਸੋ ਗਲਾੜ ੍ੋਊ ਗਾਵੇ ੍ੋਉਰ ਦਲਫੇ ਤੋ ਥੇ
ਲੋ ਰਡ. ੍ੋਊ ਦਵਲ ਨੇਵਰ ਬੇ ਥੇ ਸਮੇ. ਗ਼੍ਰੋਵ ਇਨ ਥੇ ਗਰਚੇ ਏੰਡ ਕਿਵ੍
ੋ ਲੇ ਿ੍ੇ ਓਫ ਓਉਰ ਲੋ ਰਡ ਏੰਡ
ਸਦਵਓਰ ਈਸਾ ਦਚਰਸਟ.41

40

ਜਾਨ 14:15-17, ਹੇਬਰੇਵ੍ਸ 10:25

41

2 ਪੀਟਰ 3:18
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