
                                                    ਇਬਰਾਨੀਆਂ  
               ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। 

* ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਹਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਹਦਸਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਹੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਵੱਲ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹਨਗਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਹਲਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਹਜਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਚੇਹਲਆਂ ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਸਤੇ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸੀਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਹਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਏਕਤਾ , ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਹਪਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹਵਸਵਾਸੀ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਹਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ 

ਬੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਸੀ। ਖੁਦ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ , ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਰਭ ੂਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ  ਸਮਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤ ੋਹਬਨਾ ਉਸਨੂੰ  ਜੀਅ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ  ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਹਕਉਹਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 
ਹਵੱਚ ਪਰਮੇਸਵਰ ਅਤੇ ਹਸੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਹਸੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਨੂੰ  
ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹਵੱਚ ਲੈਕੇ ਆਵ।ੇ ਸਾਇਦ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਵਖੇ ਇਕ ਗੂੜਹੀ ਸਮਜ ਦੀ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਕ ਹਵਆਕਤੀਗਤ ਹਗਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 
ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੂਹਾ ਹਰਸਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋ ਪਹਹਲਾ ਸੀ। 

ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?  ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਢ ((ਸੁਰੂਆਤ) ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਹਲਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਚੇਹਲਆਂ ਨੇ 

ਹਸਖਲਾਈ ਹਦੱਤੀ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਰਸਤਾ ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਗਤੀਸੀਲ ਵੇਖਾਂਗੇ.  ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਮੂਹਾਂ ਹਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਨੂੰ  ਨੇੜਤਾ (ਏਕਤਾ), ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ , ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
(ਚਹਰੱਤਰ) ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਹਹਣ ਵਾਲੀ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਸਵਾਸੀ 
ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰ ਘੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੱਚ (ਹਕੀਕਤ) ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਹੋਏ ਸਨ.  ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, 

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਤ ਨੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਹੀ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਸਮਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਗੈਰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।  ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ  ਪੁਕਾਰਦੇ 
ਹਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਰਮੇਸਵਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ 



ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ 

ਦੀ ਹਜੂ਼ਰੀ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.  ਸਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਸਮਿ (ਡੂੰ ਘੇ ਹਗਆਨ) ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ) ਹਨਿੱਜੀ ਹਗਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਲਖੀ ਹਕਤਾਬ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਹੱਹਸਆਂ ਦਾ 
ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਨੇਹੜਓਂ ਤਰੁਨ / ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਜਊਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਉਹੀ ਨੇੜਤਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮਹਣੇ ਗਏ ਹਨ।  

 

ਲੇਖਕ:-  

 ਇਬਰਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੈਲੀ ਹਵਚ ਹਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਕਲੌਤੀ ਹਕਤਾਬ ਹੈ ਹਜਸ ਦਾ 
ਲੇਖਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਜਸਦਾ ਹਵਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.  ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਨਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਿਹੂਦੀ ਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜਾਂ ਹਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.  ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਤਸਾਹ' ਜੋ ਹਕ ਹਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 

ਹਕਉਂਹਕ ਉਸਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਹੈ (ਰਸੂ. 4:36, 9:24: 13-2).  ਦੂਸਰੇ 

ਸੁਿਾਅ ਹਦੰਦੇ ਹਨ ਹਕ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਅਹਧਆਪਕ ਹਪਰਸਹਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਸੀ (ਰਸੂ 18: 24-26).  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਦਰਸਟੀਕੋਣ , ਹਜਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਸਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਰਸੂਲ 

ਪੌਲੁਸ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸਵਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਪੱਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।  

 

 ਦਹਾਕਾ/ਸਮਾਂ :-ਇਬਰਾਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀ ਹਵਸਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਿਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਨਹਚਾ ਤੇ ਆਏ । ਇਹ ਆਰੰਹਭਕ  ਹਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸਖਬਰੀ ਲਈ ਜੁਲਮ ਨੂੰ  
ਹਸਹਾ ਸੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਰੂਸਲਮ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਨਹਚਾ ਛੱਡਣ ਅਤ ੇ

ਿਰੂਸਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਵੱਚ ਸੀ।  ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਿ ਸੰਕੇ (ਦੁਹਬਧਾ) ਸਨ , ਡਰ, ਅਹਗਆਨਤਾ, 
ਅਹਧਆਤਹਮਕ ਅਪਹਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਹਤਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਿ ਹਵਸਵਾਸੀ , ਸੱਕੀ, ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਸਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਹਵੱਤਰ ਹਦਨ , ਮੰਦਰ ਹਵਚ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟੇਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ 
ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਭਹਵੱਖ ਅਸਪਸਟ ਸੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਪਸਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਕ ਹਿਸੂ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

                                                                   ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

                                                              ਹਵਸਵਾਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ:-  

ਅਹਧਆਇ 1 ਅਤੇ 2  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਸਾਡੇ ਨਬੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਾ ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਸੁਣੋ। 

  ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1–4 ਪੜਹੋ। 

 1. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਬੋਹਲਆ?  



 2. ਅੱਜ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

3. ਪੱੁਤਰ (ਹਿਸੂ) ਹਕਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

4. ਜਦੋਂ ਹਿਸੂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਜਹਾ (ਘਟੀਆ) ਸੀ.  ਉਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱ ਖਜਾਤੀ ਲਈ ਕੀ ਸੀ?  (29–10)  

 

ਹਦਨ 2:  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  1:5-14 ਤੱਕ ਪੜਹੋ 

 1. ਤੁਸੀ ਵਚਨ 8-13 ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਸਖਦੇ ਹੋ?   

2. ਦੂਤ ਆਰਾਧਨਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 6)?  

 3. ਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? 7 ਅਤੇ 14 ਵੇਂ ਵਚਨ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?   

 

ਤੀਜਾ ਹਦਨ: 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 1–13 ਪੜਹੋ 

1. ਪਹਹਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀ ਹੈ?   

2. ਹਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ (ਆਇਤ 3-4)?   

3. ਆਇਤ 11 ਹਵਚ ਹਿਸੂ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਕਹਹੰਦਾ ਹੈ?   

ਚੌਥਾ ਹਦਨ: 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 14-18 ਪੜਹੋ 

 1. ਹਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ  ਹਕਹੜੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਤੋਂ ਹਰਹਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ?   

2. ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਮਨੁੱ ਖੀ ਰੂਪ ਹਵਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕਉਂ ਭੇਹਜਆ?   

3. ਹਿਸੂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਿਦਾ ਹੈ?   

 

ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ:-  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 14-18 ਪੜਹੋ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਸੂ ਦੀ ਸਮਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

2. ਅਹਧਆਇ 2 ਹਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਕਹੜੀ ਆਇਤ (ਸਬਦ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ ਹੈ?  ਹਕਉਂ?  

 



 ਹਿਸੂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਹਵਚ ਸਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

                     

  

ਹਨਹਚਾ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ :- 

 

ਅਹਧਆਇ - “ਮਸੀਹ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਦੂਤ। 

 

ਹਵਸਾ - ਅਹਧਆਇ 1 ਅਤੇ 2 

 

ਮੁੱ ਖ ਆਇਤਾਂ:- ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1-2  ਪੂਰਬੀ ਿੁੱ ਗ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਪਓ ਦਾਹਦਆਂ ਨਾਲ ਕੁਿ ਹੋਰ ਅਤੇ 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਪੱੁਤਰ ਦੁਆਰਾ। 

 

ਹਵਸਾ ਵਾਕ:- ਸਾਡੇ ਨਬੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਾ ਹਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।ੋ 

 

ਜੀਵਣ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:-  ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ, ਸਾਡੀ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਹਵੱਚ ਸਾਨੂੰ  ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.  

 

ਹਵਸਾ ਸੰਖੇਪ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਹਲੀ ਕੁਿ ਤੁਕਾਂ ਹਿਸੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹਿਸੂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੋਣ 

ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਹਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਹਿਸੂ ਹਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਹਪਆਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਨ , ਹਸਰਸਟੀ ਉਥ ੇਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਪਆਰ ਨੂੰ  ਸਮਿ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਰਸਟੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਸਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹਧਆਨ ਹਰ ਚੀਜ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਸ 

ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਪਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਪਆਰ ਨੂੰ  ਸਮਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹਦੰਦਾ ਹੈ. ਆਇਤ ਹਵਚ, ਅਸੀਂ 
ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਨੂੰ  ਸਮਿਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ । ਅਚਾਨਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਆ.  ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਧੋ ਕੇ ... (ਆਇਤ 3).  ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ (ਆਦੇਸ) ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।  ਹਿਸੂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਹਪਤਾ ਦੇ 
ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ (ਜ਼ਬੂਰ 110: 1 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:13).  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ 

ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ।  ਹਿਸੂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਇਸ ਿੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਿਸੂ ਨੇ 

ਮੱਤੀ 5:17 ਹਵਚ ਹਕਹਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ , ਜੋ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ (2 ਸਮੂਏਲ 7)।  

 ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਹਵਚਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਪਹਹਲੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ;  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ,  ਸਾਹਰਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਹਗਆਨ ਹੈ ਹਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰ ਹਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ 



ਹੈ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਪੱਛੇ ਹਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਵਚ, ਇਹ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜਹੜੇ 
ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਸਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ (ਮਸੀਹ) ਅਹਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। 

 

ਹਵਸਵਾਸ ਰੱਖੋ:-  

 ਪਾਠ 2:- ਅਹਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 

 ਹਵਸਾ ਵਾਕ:- ਅਹਵਸਵਾਸੀ ਬਗਾਵਤ ਹਵਚ ਜੀਉਣਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹਸੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ। 

ਹਦਨ 1:- 

ਇਬਨ 3: 1-6 ਪੜਹੋ:-  

1. ਇਸ ਅਹਧਆਇ 'ਤੇ ਆਓ , ਸਬਦ "ਅਹਵਸਵਾਸ" ਨੂੰ  ਘੇਰਾ ਲਗਾਉ। 

2. ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਹਕਹੜੇ ਸਬਦ  ਹਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?  

3. ਹਕਹੜੇ ਹਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਸੂ' ਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  

 

ਦੂਸਰੇ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3: 7–19 ਪੜਹੋ  

1. ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 2. ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਹਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਹਖਆ? 

 3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੁਿ ਚਮਤਕਾਰ ਿਾਦ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਹਵੱਚ ਵਖੇੇ ਸਨ ? 

 4. ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਹਕਵੇਂ ਪਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ? 

 5. ਜੋ ਹਦਲ ਪਰਮੇਸਵਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

6. ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅਹਜਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਉਪਰ ਹਵਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

 7. ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਹਕਵੇਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 

 ਤੀਸਰੇ ਹਦਨ:-  

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 1-13 ਪੜਹੋ 

 1. ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?  



2. ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹਵੱਚ ਹਕਵੇਂ ਵੜਦਾ ਹੈ?  

3. ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ   ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ?   

4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? 

 5. ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਵੜਦਾ ਹੈ? 

 

  ਚੌਥਾ ਹਦਨ:-  

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 12-16 ਪੜਹੋ 

 1. ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

2. ਕੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਤੋਂ ਕੁਿ ਲੁਹਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

 

  ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀ ਅਹਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹੋ। 

1.ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਸਤੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ?  

 2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਹਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਸੂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?   

 

ਸਾਨੂੰ  ਹਿਸੂ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ  ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਹਕਰਪਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਹਥਤੀ 
ਹਵਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

  ਪਾਠ ਦੋ: "ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਸੂਾ"  

ਹਵਸਾ :- ਅਹਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 

ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ :-ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 "ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ  ਹਜੰਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਤੱਖਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਬੰਦਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ  ਅੱਡ , ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਹਵਸਾ ਵਾਕ:- 'ਅਹਵਸਵਾਸੀ ਬਲਬੇ (ਬਗਾਵਤ) ਹਵਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਵਚ ਜੀਉਣਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹਸੱਖਣਾ.  ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ। 

ਜੀਵਣ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:-  ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਹਿਸੂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਹਕਰਪਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ  
ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 



 

ਸੰਖੇਪ ਹਵੱਚ:-  ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਹਵਚਾਰ ਅਹਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 ਹਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਧਆਇ 3 ਪਹਹਲੇ ਹਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਹਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਸੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਹਣ ਲਈ ਕਹਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਧਆਇ 4 ਦਾ ਅੰਤ ਪਹਹਲੀ 
ਸੋਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸੂ ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗ.ੇ  ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਕਰਪਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਾ ਅਤੇ ਹਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ , ਜੋ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜੋ਼ਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਸਾਨੂੰ  ਹਲਜਾਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਹੈ। ਅਹਜਹੀ ਲਗਨ ਕੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਹਕਰਪਾ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

 

ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਹਵਚ ਹਦਰੜ ਰਹਹਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਤਕ ਸਹਹਣਗੇ.  ਇਸ ਨੂੰ  ਦੋ 
ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ  ਕਠੋਰ ਨਾ 
ਕਰੋ ... (3:7-15 ਅਤੇ 4: 7) ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤਕ ਹਦਰੜ ਰਹਹੰਦੇ ਹਾਂ '(3: 6-14) 

ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਹਵਚ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਹਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਹਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਹਦੱਤਾ (3:10)।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਹਧਆਇ 4 ਇਸ 

ਹਕਤਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਤੇਾਵਨੀ, 'ਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ.  ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਹਵਚ 

ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ , ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਤੇ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸੂ ਹਵਚ ਆਪਣੀ 
ਹਨਹਚਾ ਪੱਕੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।  

 

 ਆਰਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ.  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਜਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਸਟ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ (ਪਰਮੇਸਵਰ) 

ਉਦੇਸ ਹੈ। ਹਸਰਸਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਹਦਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਰਾਮ 

ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਸਤੇ ਹਵਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਹਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਪਾਠ ਹਤੰਨ: ਅਹਧਆਇ 5 ਅਤੇ 6  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈ ਹਵਚ ਵਧਣ ਲਈ ਹਕਹਾ ਹਗਆ ਹੈ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਹੈ। 

 ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ: 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 1-10 ਪੜਹੋ:- 

1. ਇੱਕ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹਕਹੜੇ ਗੁਣ (ਗੁਣ) ਹਨ? 



2. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ / ਤਰੀਹਕਆਂ ਨੂੰ  ਆਇਤ 5-10 ਤੋਂ ਦੱਸੋ.  ਹਕਸ ਕਾਰਨ ਹਿਸੂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱ ਖ ਨਾਲੋਂ  ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਦੇ 
ਿੋਗ ਸੀ?   

3. ਹਕਸਨੇ ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹਨਿੁਕਤ ਕੀਤਾ?   

 

ਹਦਨ 2:- 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 10–6: 3 ਪੜਹੋ.  

1. ਹਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦੁੱ ਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ?   

2. ਤੁਹਾਡੀ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੂੰ  ਹਕਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮਲਦੀਆਂ ਹਨ?   

3. ਅਹਧਆਤਹਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

4. ਸੁਰੂਆਤੀ ਹਸਹਖਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਹਜਸ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੀਜਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 4-12 ਪੜਹੋ:- 

1. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਮੁੜੇ ਸਨ। 

2. ਆਇਤ 7-12 ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 

ਚੌਥਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 11-19 ਪੜਹੋ:- 

1. ਕੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:23 )?  

 2. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

 3. ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਨੂੰ  ਹਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ (ਆਇਤ 12. 15)?  

4. 19 ਵੇਂ ਆਇਤ ਦਾ ਹਕਹੜਾ ਸਬਦ 'ਆਸਾ' ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?   

 

ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ :-  

ਅਹਧਆਇ 5 ਅਤੇ 6 ਨੂੰ  ਹਫਰ ਪੜਹੋ:- 

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਹਵਸਵਾਸ ਹਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹੋ?   



2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਹਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? 

 

  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਹਦਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੂੰ  ਅਸੀਸਾਂ ਹਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

 ਪਾਠ ਹਤੰਨ: 'ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਾਜਕ' 

 

ਹਵਸਾ:- ਅਹਧਆਇ 5 ਅਤੇ 6  

ਮੁੱ ਖ ਵਾਕ :- ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:19 ਹਵਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਸਹਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। 

ਪਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹਵਚ ਵਧੋ , ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸਰੱੁਹਖਆ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ: ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੂੰ  ਅਸੀਸ ਹਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਦੀਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਹਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 

ਸਾਰੰਸ:  ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਿਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਨਮੁਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਸ ਅਤੇ 
ਪਾਪ ਦੇ  ਬੋਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਫਰ ਵੀ ਹਿਸੂ ਹਕਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸਰਾਏਲ 

ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ।  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਸ ਨੂੰ  ਮਲਹਕਹਸਦਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ, 

ਮਲਹਕਹਸਦਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਹਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।  ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਜਸਦਾ 
ਕੋਈ ਹਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ.  ਇਹ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਚੱਤਰਨ ਸੀ ਹਜਸਨੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦ ੇਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ  ਤਾਕਤ 

ਹਦੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਹਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਇਹ ਹਚੰਨਹ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। 

ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਵੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਅਹਧਆਇ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਅਹਧਆਇ ਤੀਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।ਲੇਖਕ 

ਓਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ 1 ਕੁਹਰੰਥੀਆਂ ਦੇ 1: 3 ਅਹਧਆਇ ਹਵਚ ਕਹਹੰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਠੋਸ ਆਤਹਮਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ 
ਅਤੇ ਆਤਹਮਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹਲਆ ਸਕਦੇ। 

  ਉਹ "ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿੋਗ ਸਨ" (56). ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਹਾ 
ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਹਧਤ ਕਰ ਹਰਹਾ ਸੀ ਹਜਸਦਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਹਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਿੂਠਾ 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਦਖਾਈ ਹਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ 
ਹਵਸਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ 
ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹਲਆਉਣਗੇ ਅਸਲ ਹਵਚ, ਉਹ ਹਸਰਫ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤ ੇਜਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ 



(ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਸੱਚਾਈ ਹਵਚ ਹਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਪਹਰਪੱਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 
ਆਤਹਮਕ ਿੁੱ ਧ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 ਪਾਠ ਚੌਥਾ: ਅਹਧਆਇ 7, 8 ਅਤੇ 9  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ : ਹਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ  ਹਪਤਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। 

 ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ:- 

ਇਬਰਾਨੀਆ ਅਹਧਆਏ 7: 1-28 ਅਤੇ ਉਤਪਤ 14: 18-20 ਪੜਹੋ 

 1. ਰਾਜਾ ਮਲਕੀਹਸਦਕ (ਜੋ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਸੀ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ.। 

 2. ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ / ਅਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ?   

3. ਅਹਧਆਏ 7: 20-28 ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

4. ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਹਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?  (ਰੋਮੀਆਂ 8.28-29 ਦੇਖੋ) 

  

ਹਦਨ 2:- 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 18-28 ਪੜਹੋ 

  1. ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕ ਉੱਤਮ ਜਾਜਕ ਹਕਉਂ ਹੈ?   

2. ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਜਕ ਹਿਸੂ ਹਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ?  3. ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ?  ਹਕਉਂ?  (1 ਕੁਹਰੰਥੀਆਂ 5:21)  

 

ਤੀਸਰੇ ਹਦਨ: - 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 8 ਵਾਂ ਅਹਧਆਇ ਪੜਹੋ 

  1.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਸੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  (ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਸਮਿੌਤਾ ਜਾਂ 
ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.)  

2. ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ?   

3. ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

 



  ਚੌਥਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 9: 1-10 

  1.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?   

2. ਹਕਹੜਾ ਨੇਮ ਹਬਹਤਰ ਹੈ?  

 3. ਹਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਜਸ ਹਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 

  ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-28 ਪੜਹੋ 

 1. ਹਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?  

 2.ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਿ ਅਹਧਆਤਹਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਖੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦ ੇਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। 

 3. ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਉਣਾ ਹਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?   

4. ਅਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ?  

 5.  ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਖ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਪਆਰ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਪਾਠ ਚੌਥਾ: “ਜਾਜਕ ਵੰਸ, ਨੇਮ, ਇਕੱਹਠਆਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ” ਹਵਸਾ : ,ਅਹਧਆਇ 7.8 ਅਤੇ 9 

 ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 22 ਬੀ, ‘ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਹਬਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ। 

ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਹਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ  ਹਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 ਸੰਖੇਪ: ਇਹਨਾਂ ਹਤੰਨ ਅਹਧਆਵਾਂ ਹਵਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਹਚੰਨਹ  ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਵੰਸ, ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਅਤੇ 
ਕਲੀਹਸਿਾ ਦੇ ਡੇਹਰੇ ਨੂੰ  ਨੇਹੜਓਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਇਹ ਹਸਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਹਧਤ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਚ, ਮਸੀਹ ਹੀ ਇਕ 'ਸਾਨਦਾਰ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਹਦਆਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ 

'(8:6) 

ਅਹਧਆਇ 7ਵਾਂ ਅਹਧਆਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕਪਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਖੁਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਕ ਮਲਹਕਹਸਦਕ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਮਲਹਕਹਸਦਕ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਉਤਪਤ 14: 18-20, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੁਹਰੰਥੀਆਂ 1:30 ਹਵਚ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਉਹ 

ਇਹਤਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਲੇਮ ਜਾਂ ਿਰੂਸਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ (ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ") 



ਹਜਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ  ਹਜੱਹਤਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਹਦੱਤੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ  ਸਦੀਵੀ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਹਕਉਂਹਕ 

ਇਹਤਹਾਸ ਹਵੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਹਪਆਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਿਹੂਦੀ ਇਹਤਹਾਸ ਹਵਚ, ਉਸ ਨੂੰ  'ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਾਜਕ' ਵਜੋਂ ਦੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹਨਸਾਨ ਅਤੇ ਇਹਤਹਾਸਕ ਵਰਣਨ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਸੂ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ.  ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਜਕਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ । ਹਕਉਂਹਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਵਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਸੀ।  ਜਾਜਕ ਵੰਸ ਹਾਰੂਨ ਜਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਹਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀ ਵੰਸ ਿਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਹਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।  ਪਰ ਹਿਸ ੂ

ਿਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ ਹਵਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣ ਹਗਆ, “ਹਜਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, 
ਪਰ ਅਹਵਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।”  (7:16) ਜੋ ਇਕ ਇਹਤਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸਦਾ ਪਰਸੰਗ, ਮਲਹਕਹਸਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ ਹਵਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਮਹਲਆ।  ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਉਸ ਨੇਮ ਹਵਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। 

ਮੂਸਾ ਦਾ ਨੇਮ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤ ੇਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਦਲਾਂ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਬਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਦਮਾਗ ਹਵਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਹਦਲਾਂ 'ਤੇ ਹਲਖਾਂਗਾ.  (8:10) ਅਸੀਂ 8:1 3ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਮਿਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ  ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਅਣਉਹਚਤ 

ਕਰ ਹਦੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਸਾ / ਹਵਚਾਰ ਿਹੂਦੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਲ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਹਲਹਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਦਲਾ ਨੂੰ  ਹਲਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਨੂੰ  ਜਾਣਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਹਵਚ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਾਦ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਲ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅਮਲ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਹੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੰਭਵ 

ਬਣਾਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਹਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਤੰਬੂ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਦਆਲਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਹਕਉਂਹਕ ਹੁਣ ਹਵਸਵਾਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ 

ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਹਨਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਵਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਹਪਛਲੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਹਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਿੂਹੰਨਾ 17: 3).  ਅਹਧਆਇ 8: 4-5 ਸਾਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 
ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੋ ਹਸੱਧ 

ਜਾਜਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਰਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈ ਲਈ 

ਹੈ।  ਕੇਵਲ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱ ਖਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਤਹਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸਵਰ ਹਵਚਕਾਰ ਸਾਂਤੀ / ਮੇਲ ਹਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ 
ਸਾਨੂੰ  ਹਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।  (7:25) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਸਾਂਤੀ ਮਸੀਹ ਹਿਸੂ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲੀ ਹੈ? 

 



ਪਾਠ ਪੰਜ:- ਅਹਧਆਏ 10  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਹਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਹਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ , ਜੋ ਹਕ ਸਾਹਰਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਇਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ।  ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ: 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 1-10  

1. ਹਵਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਕਹਾ ਹਗਆ ਹੈ ?  

2. ਹਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ?  

3. "ਇੱਛਾ" ਸਬਦ ਨੂੰ  ਰੇਖਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਆਇਤਾਕਾਰ 8-10 ਹਵੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਕਸ ਦੀ "ਇੱਛਾ" ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ?  ਇਹ ਹਵਸੇ ਹਵਚ 

ਹਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? 

4. ਹਿਸੂ ਨੂੰ  ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?  ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?   

 

ਹਦਨ 2:  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 11-20 

 1. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?  (ਜ਼ਬੂਰ 103: 12 ਅਤੇ 
ਹਿਰਹਮਿਾਹ 31:34 ਦੇਖੋ) 

2. ਤੁਸੀਂ ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਹਜੂ਼ਰੀ ਹਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

3. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ , ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। 

 

 ਤੀਜਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:19-25 

 1. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹਕਵੇਂ ਖੱੁਹਲਹਆ?   

2. ਹਕਹੜੀ ਆਇਤ ਕਹਹੰਦੀ ਹੈ ਹਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ  ਦੋਸ ਤੋਂ ਪਹਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

3. ਵਚਨ 23-25 ਆਇਤ ਹਵਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਦਸਾ-ਹਨਰਦੇਸ ਕੀ ਹਨ?   

4. ਆਪਣੀ ਹਨਿੱਜੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਵਚ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। 

 

 ਚੌਥਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 26-31 



1. ਆਇਤ 26 ਹਵਚ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਹਕਉਂ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ?   

2. ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?  (ਿੂਹੰਨਾ 3:18 ਵੀ 
ਦੇਖੋ)  

3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰ ਮ ਹੈ?   

ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਅਹਧਆਇ 

1. ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਹਕਹੜਾ ਗੁਣ / ਚਹਰੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?  ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਕਵੇਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਹਵਚ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੋ ਸਕੋ? 

        ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ  ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਅਸੀ 
ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹਬਤਾਉਣ , ਵਧੇਰੇ ਹਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹਗਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਪਾਠ ਪੰਜ: 'ਆਸਾ'  

[ਹਵਸਾ :  

ਅਹਧਆਏ:- ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:23 "ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨੂੰ  ਫੜੀਏ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। 

 

ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ :- ਹਬਵਸਥਾ ਅਤ ੇਬਲੀਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜ , ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਹਨ।  

"ਹਰ ਹਕਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ"। 

 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:- ਹਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹਬਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ." ਹਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ 

ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹਗਣ ੇਜਾਣ। 

  ਸੰਖੇਪ:- ਅਹਧਆਏ 10 ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਹੰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਰਬ ਉਚ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਹਲਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਕੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਰ ਜਾਜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੜਾ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਨੂੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਮਟਾ ਸਕਦਾ , ਪਰੰਤੂ ਇਸ 

ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਦੱਤੀ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਹਗਆ (10:11+12).  

ਜਦੋਂ ਹਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਮਨੁੱ ਖੀ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਹਦੱਤਾ, 
ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਚੁੱ ਕਹਦਆਂ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ।  ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ।  ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਹਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (10:3) ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ 



ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹਨਹਚਾ ਦ ੇਕੰਮ ਵਜੋਂ ਸਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਪਰਾਸਹਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹਕਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲੀਬ 'ਤ ੇਪੂਰਾ ਹੋ ਹਗਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹਗਆ ਅਤੇ ਹਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠ ਹਗਆ (ਜ਼ਬੂਰ 40:6-8 ਪੜਹੋ) 

 

       ਦੂਜਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਹਜੂ਼ਰੀ ਹਵਚ ਰਹਹਣ ਅਤੇ 
ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਖੋਲਹ ਹਦੱਤਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 18-20), ਪਰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਤੋਹੜਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਹਵੱਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਵੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਹਆ ਸੀ. ।।ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਟ 

ਹਗਆ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 15:38)  ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿੁੱ ਗ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ 

ਨਵੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਕ ਜੀਵਤ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਸਾਮਲ ਹੈ 

।(ਿੂਹੰਨਾ 10:10 ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 1: 3).  ਇਹ ਅਸੀਰਵਾਦ, ਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਹਮਕ ਰਸਮਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਹਭਆਸ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ  ਹਤਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਹਵਸਵਾਸ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਵਚ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਹਦਆ ਹੈ। 

        ਦਸਵਾਂ ਅਹਧਆਇ ਇਸ ਹਕਤਾਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।  ਹਪੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!  ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਵੱਚ 

ਹਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਉੱਚ / ਮਹਾਨ ਅਤ ੇ

ਅਨੰਦਮਈ ਉਦੇਸਾਂ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ।  ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਸਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡੋ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸਦਾ 
ਇਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਫਲ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ (10: 35-36).  ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਵਚ ਇਕਸਾਰ ਰਹਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਕ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ ਬਣਨ ਨੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 

ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਹਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (10:24).  ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ, 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? 

 

 

ਪਾਠ 6 :- ਅਹਧਆਇ 11 ਅਤੇ 12  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ,ਹਵਸਵਾਸ ਹਵੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸਵਰ ਜੋ ਸਕਤੀਸਾਲੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਹਵਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। 

 



ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ:- 

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 1–12 ਪੜਹੋ 

 1. ਅਹਧਆਇ 11: 1 ਹਵਚ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸਾ ਹਕਵੇਂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?   

2. ਅੱਜ ਹਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਹੰਦੇ ਹਨ?   

3. ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਆਇਤ 4-12 ਹਵਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। 

 

ਦੂਸਰਾ ਹਦਨ:  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 13-16  

1. ਪਰਮੇਸਵਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  (ਰੋਮੀਆਂ 5: 1-2,9-11 ਵੀ ਦੇਖੋ)  

2. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ? 

 3. ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਹਜੰ਼ਦਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸੀ?   

4. ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਕਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦ ੇਹੋ ?  

 

ਤੀਜਾ ਹਦਨ: 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 17-40 ਪੜਹੋ 

1. ਹੇਠ ਹਦੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਾਅਹਦਆਂ ਹਵਚ ਆਪਣੀ ਹਨਹਚਾ ਹਕਵੇਂ ਹਦਖਾਈ:  

1.ਇਸਹਾਕ 2. ਿਾਕੂਬ 3. ਿੂਸੁਫ 4. ਮੂਸਾ   

2. ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਿ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਪੇਸ ਆਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕੁਿ ਮਾਰੇ ਗਏ?   

3. ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨਹਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਹਣ ਲਈ ਹਕਵੇਂ ਉਤਸਾਹ ਹਦੰਦੀ ਹੈ?  

 

 ਚੌਥਾ ਹਦਨ:  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 1-3 ਪੜਹੋ 

 1. ਉਹ ਦੌੜ ਹਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

 2. ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?   

3. ਸਾਨੂੰ  ਹਕਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ (ਹਧਆਨ) ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 



 ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ :  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  124-29 ਪੜਹੋ 

1. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?  ( ਆਇਤ 4-11 ਵੇਖੋ)  

2. ਮੁਸਕਲਾਂ ਹਵਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। 

3. ਆਇਤ 25 ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਹਕਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ?  

 4. ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਹਵਚ ਹਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹਨ?  

 5. ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। 

     

     ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। 

                  ਪਾਠ ਛੇਵਾਂ: 'ਹਵਸਵਾਸ'  

ਹਵਸਾ: ਅਹਧਆਏ 11 ਅਤੇ 12  

ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ : ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:1 "ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਜਹਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹਘਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ , 
ਆਓ ਹਰੇਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ  ਪਰੇ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਹਜਸ ਹਵਚ ਅਸੀ ਦੜੌਨਾ ਹੈ , ਧੀਰਜ 

ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। 

ਹਵਸਾ ਵਾਕ:-  ਆਪਣੀ ਹਨਹਚਾ ਹਵਚ ਹਰ ਰੋਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ  
ਸੌਪਣਾ ਹੈ। 

 ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:- ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਸਾਡ ੇਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। 

 

ਸਾਰੰਸ : ਅਹਧਆਇ 11 ਮਸਹੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਹੈ "(ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਅਸੀਂ ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹਧਆਇ ਪਹਰਭਾਸਾ ਨਾਲ 

ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਹਕ ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਹਵਚਾਰ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਰੰਗੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਸਵਾਸ ਹਵਚ ਅਟੁੱ ਟ ਰਹਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜਸਦੀ ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ; 
ਹਾਬਲ, ਹਨੋਕ, ਨੂਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਰਾਹ, ਿਾਕੂਬ, ਰਾਹਾਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ .ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਹਤਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਕ ਸੱਚਾਈ ਹਵਚ 

ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਦੱਤਾ (11: 6) ਕੁਿ ਨੂੰ  ਕੱੁਹਟਆ ਹਗਆ, ਭੁੱ ਖੇ ਹਪਆਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੁਿ ਭੇਡਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹਵਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।  ਸੁੱ ਹਟਆ ਹਗਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਹਨਕਹਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਰਤਕ 

ਨੂੰ  ਹਜੰ਼ਦਾ ਹਮਹਲਆ (11:34, 35).  ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਵਸਵਾਸ ਹਵੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ 'ਹਫਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ (11:16. 38) ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਹਦਆਂ ਮਰ ਗਏ.  ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਵਦੇਸੀ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ 



ਹਬਹਤਰ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਹਹਰ।  ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ 

ਨਾਗਹਰਕਤਾ.  ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਸਾਡ ੇਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ (ਹਫਹਲੱਪੀਆਂ 3:20) 

ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ :  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  12:4-29 ਪੜਹੋ 

1. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?  ( ਆਇਤ 4-11 ਵੇਖੋ)  

2. ਮੁਸਕਲਾਂ ਹਵਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। 

3. ਆਇਤ 25 ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਹਕਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ?  

 4. ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਹਵਚ ਹਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹਨ?  

 5. ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। 

     

     ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ।ਪਾਠ ਛੇਵਾਂ: 'ਹਵਸਵਾਸ'  

ਹਵਸਾ: ਅਹਧਆਏ 11 ਅਤੇ 12  

ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ : ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:1 "ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਜਹਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹਘਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ , 
ਆਓ ਹਰੇਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ  ਪਰੇ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਹਜਸ ਹਵਚ ਅਸੀ ਦੜੌਨਾ ਹੈ , ਧੀਰਜ 

ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। 

ਹਵਸਾ ਵਾਕ:-  ਆਪਣੀ ਹਨਹਚਾ ਹਵਚ ਹਰ ਰੋਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ  
ਸੌਪਣਾ ਹੈ। 

 ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:- ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਸਾਡ ੇਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। 

 

ਸਾਰੰਸ : ਅਹਧਆਇ 11 ਮਸਹੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਹੈ "(ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਅਸੀਂ ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਹਵਸਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹਧਆਇ ਪਹਰਭਾਸਾ ਨਾਲ 

ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਹਕ ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਹਵਚਾਰ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਰੰਗੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਸਵਾਸ ਹਵਚ ਅਟੁੱ ਟ ਰਹਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜਸਦੀ ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ; 
ਹਾਬਲ, ਹਨੋਕ, ਨੂਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਰਾਹ, ਿਾਕੂਬ, ਰਾਹਾਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ .ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਹਤਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਕ ਸੱਚਾਈ ਹਵਚ 

ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਦੱਤਾ (11: 6) ਕੁਿ ਨੂੰ  ਕੱੁਹਟਆ ਹਗਆ, ਭੁੱ ਖੇ ਹਪਆਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੁਿ ਭੇਡਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹਵਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।  ਸੁੱ ਹਟਆ ਹਗਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਹਨਕਹਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਰਤਕ 

ਨੂੰ  ਹਜੰ਼ਦਾ ਹਮਹਲਆ (11:34, 35).  ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਵਸਵਾਸ ਹਵੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ 'ਹਫਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 



ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ (11:16. 38) ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਹਦਆਂ ਮਰ ਗਏ.  ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਵਦੇਸੀ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ 

ਹਬਹਤਰ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਹਹਰ।  ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ 

ਨਾਗਹਰਕਤਾ.  ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਸਾਡ ੇਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ (ਹਫਹਲੱਪੀਆਂ 3:20 

 12 ਵੀਂ ਅਹਧਆਇ ਸਾਨੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਹਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਹਕ ਉਹ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਹਸਰਜਣਹਾਰ, ਹਫਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸਾਰੇ ਸੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  
ਹਨਮਰ ਬਣਾਇਆ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸਨੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਨੰਦ ਹਮਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਿੱਲੇ (12-2-3), ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਹਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਹਪਆ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਿੱਲਹਦਆਂ ਆਹਗਆਕਾਰੀ 
ਹਸੱਖੀ (5: 8)।  ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਹਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸੂ 
ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਹਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਲਿਣ ਹਵਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਸਵਾਸ ਹਵਚ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 

ਉਦੇਸ ਅਤੇ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਵਚ ਹਦੱਤੀ ਹੈ?  ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੂੰ  ਪੱੁਛੋ 
/ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਦਖਾਉਣ ਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਦਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ 
ਹਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  

 

       ਅਹਧਆਇ 12 ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ: ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ / 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੋ। ਹਕਉਂਹਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਮੂੰ ਹ ਮੜੋ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ,  ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੰਦਾ ਹੈ?  (12:25).  ਇਹ ਕੂਚ 

19 ਹਵਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਹਕਹਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਹਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭੈਭੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਹੁਕਮ ਹਦੱਤੇ।  ਆਇਤ 18 ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗੀ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਖੋਲਹ ਹਦੱਤੇ ਹਨ।  ਇਸ 

ਲਈ, ਸਾਨੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਹਪਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹਜਉਣ ਲਈ ਹਦੱਤਾ 
ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ (ਅਸੀਸਾਂ) ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ 
ਦੁੱ ਖਾਂ ਨੂੰ  ਸਹਹਣ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਸਾਨੂੰ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ / ਸਕਤੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹਨਰਾਸਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਮੁਸਕਲ ਸਹਮਆਂ ਹਵੱਚ ਸਹਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਇਸ ਲਈ ਹਢੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ 

ਗੋਹਡਆਂ ਨੂੰ  ਹਸੱਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪੈਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਸੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹਕ ਲੰਗੜਾ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 
(12:12) । ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੰ  ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹਜਹਾ ਹੈ। 
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ਹਵਸਾ ਵਾਕ: ਪਰਾਰਥਨਾ ਹਵਚ ਵਾਅਹਦਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ , ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਪਹਹਲਾ ਹਦਨ:- 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 1-1 ਪੜਹੋ 

1. ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਹਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

* ਪਰੇਮੀ ਬਣਨਾ (ਆਇਤਾਂ 1–3)  

* ਪਹਵੱਤਰ ਹੋਣਾ (ਆਇਤ 4)  

* ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ (ਆਇਤ 7–12) 

 * ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ (ਆਇਤ 13–14)  

* ਹਪਆਰੇ ( ਆਇਤਾਂ 15-15)  

 

ਹਦਨ 2:- 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 13 ਵਾਂ ਅਹਧਆਇ ਪੜਹੋ 

1. ਅੱਜ ਇਨਹ ਾਂ ਅਹਧਆਵਾਂ ਹਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਹਦੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਖੋ?   

2. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹਕੱਥੇ ਹੈ?   

3. ਆਇਤ 17 ਹਵਚ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਹੈ?   

 

ਤੀਜਾ ਹਦਨ: - 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 19-21 

 1.ਕੀ ਇਹ ਅਹਜਹੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਹਜਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  2. ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਹਕਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ?  

3. ਇੱਥੇ ਹਿਸੂ ਲਈ ਹਕਹੜਾ ਨਾਮ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਹੈ?   

4. ਇੱਕ ਅਿਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?   

5. ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ  ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦੰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਤਸਾਹਹਤ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?   



 

ਚੌਥਾ ਹਦਨ:- 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 22-25 ਪੜਹੋ 

 1. ਹਤਮੋਹਥਉਸ ਬਾਰੇ ਹਕਹੜੀ ਖੁ਼ਸ ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ?   

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਹਵਸਵਾਸੀਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ?  

 

 ਪੰਜਵਾਂ ਹਦਨ:-  

ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਅਹਧਆਇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹੋ:- 

1. ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਵਚ ਕੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹੈ.  ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰੋ। 

2. ਤੁਸੀਂ ਹਕਹੋ ਹਜਹੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ। 

 ਹਨਹਚਾ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 

   ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। 
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ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8, "ਹਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੱੁਗੋ ਜੱੁਗ ਇਕੋ ਹਜਹਾ ਹੈ।  

ਹਵਸਾ ਵਾਕ:- ਪਰਾਰਥਨਾ ਹਵੱਚ ਵਾਅਹਦਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ:- ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਦੇ ਉਪਰ ਹਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ  
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਰਾਂਸ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਹਧਆਇ ਪਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਪਆਰ ਭਰੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਹਜਊਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।  ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਪਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ  ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਤ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਾਨੂੰ  ਰੱਬ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਨਰੰਤਰ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕਤਾਬ ਸਹਹਣਸੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।  ਲੇਖਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।“ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਹਦਓ, ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ (2: 1-4),” ਹਿਸੂ 



ਉੱਤੇ ਆਪਣ ੇਹਵਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਧਆਨ ਲਗਾਓ ।“ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਹਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਅਹਵਸਵਾਸੀ ਹਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਦਲ ਨੂੰ  ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। (3: 12-19). "ਆਓ ਹਧਆਨ ਰੱਖੀਏ ਹਕ ਅਸੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ 

ਜਾਈਏ । (4:1-3 ).  “ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਹਵਚ ਵੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰੀਏ (4:11),“ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਸਵਾਸ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ 

ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਹਕਰਪਾ ਦੇ ਹਕਰਪਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜ ੇਜਾਈਏ। "(4: 14-16)," ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਸੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ "(6: 1-3)," ਅੰਤ ਤਕ ਇਹੋ ਸਹਹਣਸੀਲਤਾ. ਅਤੇ ਸਖਤ 

ਹਮਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ "(6: 11-12)," ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ "(10: 19-39)," 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌੜ ਹਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ (12: 1), "ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ (13: 15-

16).  ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਰਫ ਪਰਸੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ।  ਇੱਥੇ "ਸਾਂਿੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ" ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਕਉਂਹਕ ਜੋ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ 
ਅਰਥ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਸਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਪਆਰ ਲਈ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰੋ! ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ ਨਾਲ ਅਹਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ! ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਕ ਇਹ ਖੁ਼ਦਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਉਸ 

ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਹਰਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਵਜੋਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ । 

ਹਵਸੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ: ਸਦੀਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀ ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਹਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਹਨਰੰਤਰ 

ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। 

ਹਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਪਤਾ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਸਾਨ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.  

ਇੱਕ ਸੁੱ ਧ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਕਸਮਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। 


