
ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ: ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕ ੁੱਝ ਵੀ ਸਭ ਸੁੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ 

ਸਰੋਤ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ (ਦ)ੇ ਵਚਨ ਸਿੂਏਲ ਯੂਹੰਨਾ ਯੂਹੰਨਾ 

ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ  
ਜੇ ਅਸੀ ੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਲੀਏ ਅਨਹੇਰੇ ਮਵੁੱਚ ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਝੂਠ ਿਾਰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਸਤ ਉੁੱਤੇ ਨਹੀ ੀਂ ਚੁੱਲਦੇ ਪਰ 

ਜੇ ਅਸੀ ੀਂ ਚਾਨਣ ਮਵੁੱਚ ਚੁੱਲੀਏ ਮਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮਵੁੱਚ ਹੈ ਤਾੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਮਵੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇਪ ੁੱਤਰ ਮਯਸੂ ਦਾ ਲਹ ੂਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਯੂਹੰਨਾ ਬੀ ਐਸ ਆਈ ਬਾਈਬਲ

ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ  
ਮਕਉੀਂ ਜੋ ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਮਜਹ ਨੇ ਆਮਖਆ ਸੀ, "ਜੋ ਅਨਹੇਮਰਓ ੀਂ ਚਾਨਣ ਚਿਕੇ," ਉਹ ਸਾਮਡਆੀਂ ਿਨਾੀਂ ਮਵੁੱਚ ਚਿਮਕਆ ਭਈ ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ 

ਮਗਆਨ ਿਸੀਹ ਦੇ ਿ ਖ ਮਵੁੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ।        ਕ ਮਰੰਥੀਆੀਂ 

ਵਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ  
ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਲਈ:ਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ _________ ਦੇ ਪੈਰਾੀਂ ਲਈ ਦੀਪਕ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾੀਂ ਉਸਦਾ 

ਚਾਨਣ ਿਨ ੁੱ ਖਾੀਂ ਦ ੇਸਾਹਿਣੇ ਚਿਕੇ ਤਾੀਂ ਜੋ ਓਹ ਉਸਦ ੇਸ਼ ਭ ਕਰਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਪਤਾ ਦੀ ਮਜਹੜਾ ਸ ਰਗ ਮਵੁੱਚ ਹੈ ਵਮਡਆਈ ਕਰਨ।          

ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਿੁੱਤੀ ਤੋਂ

ਗੁਆਵਚਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ: _________ ਦੀ ਅੁੱਖਾੀਂ ਖਲੋਹ  ਦੇਹ ਅਤੇ ਓਹ ਅਨਹੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੁੱਲ ਅਤ ੇਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਵੁੱਸ ਤੋਂ 

ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵੁੱਲ ਿ ੜੇ ਮਸੁੱਟ ੇਵੁੱਜੋਂ ਓਹ ਪਾਪਾੀਂ ਦੀ ਿਾਫੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾੀਂ ਮਵੁੱਚ ਮਜਹੜੇ ਮਯਸੂ ਉੁੱਤੇ ਮਨਹਚਾ ਕਰ ਕ ੇਪਮਵੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਮਵਰਸਾ ਪਾ 

ਜਾਵੇ। ਰਸੂਲਾੀਂ ਦ ੇਕਰਤੁੱਬ  ਤੋਂ

ਵਵਵਦਆਰਥੀ: ਮਕਉੀਂ ਜੋ ਤ ਸੀ ੀਂ ਅੁੱਗੇ ਅਨਹੇਰਾ ਸਾਓ ਪਰ ਹ ਣ ਪਰਭ  ਮਵੁੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਤ ਸੀ ੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪ ੁੱਤਰਾੀਂ ਵਾੀਂਙ  ਚੁੱਲੋ। 

            ਅਫਸੀਆੀਂ 

ਅਵਧਆਪਕਾਂ/ਪਰਬੰਧਕਾ ਂਲਈ:

ਮਕਉੀਂ ਜੋ ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਮਜਹ ਨੇ ਆਮਖਆ ਸੀ, "ਅਨਹੇਰਾ ਚਾਨਣ ਉੁੱਤੇ ਚਿਕੇ," ਉਹ ਸਾਮਡਆੀਂ ਿਨਾੀਂ ਮਵੁੱਚ ਚਿਮਕਆ ਭਈ ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ 

ਮਗਆਨ ਿਸੀਹ ਦੇ ਿ ਖ ਮਵੁੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ।       ਕ ਮਰੰਥੀਆੀਂ 

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ: ...ਪਰ ਹ ਣ ਸਾਡੇ ਿ ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਿਸੀਹ ਮਯਸੂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿੌਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਮਦੁੱਤਾ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਅਬਨਾਸ ਨੰੂ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ।                            ਮਤਿੋਮਥਉਸ 

ਮੌਜੂਦ ਵਵਸ਼ਵਾਵਸਆਂ ਲਈ: 

ਪਰ ਤ ਸੀ ੀਂ ਚ ਮਣਆ ਹੋਇਆ ਵਸੰ ਜਾਜਕਾੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਿੰਡਲੀ ਪਮਵੁੱਤਰ ਕੌਿ ਪਰਿੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਖਾਸ 

ਪਰਜਾ ਹੋ ਭਈ ਤ ਸੀ ੀਂ ਉਹ ਮਦਆੀਂ ਗ ਣਾੀਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ੋਮਜਹ ਨੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਅਨਹੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇ

ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਮਵੁੱਚ ਸੁੱਦ ਮਲਆ।    ਪਤਰਸ 


