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ਰਸ6ਲ ਮuਸ਼ਕਲ ਸਮ8 ਬਾਰ: ਜਾਣ/ ਸਨ. ਉਨ=> ? ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰ: ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਿਕਵ8 ਰFਬ / ਬFਚ: 

ਮuਸੀਬਤ> ਅH ਿਵਰIਧ> ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕ/ ਹਨ. ਰFਬ ? ਸਾK ਬਚਾਅ ਨਹL ਕੀਤਾ.


“ਹuਣ ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਜਉਣਗ:… ਹuਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਨ=> ਚੀਜ਼> ਦਾ ਪਦਾਰਥ P ਜI ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜ>ਦੀਆ ਂਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਚੀਜ਼> ਦਾ ਸਬ6ਤ।” ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ10:38 - 11: 1


ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ K ਲ:ਖਕ ? ਆਪਣ: ਪਾਠਕ> ਲਈ ਇਕ ਦਲ:ਰਾਨਾ ਿਬਆਨ ਿਦFਤਾ. ਉਸ? ਿਲਿਖਆ ਿਕ 

“ਧਰਮੀ” “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਦuਆਰਾ ਜੀਵ:ਗਾ ਅH “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਉਨ=> ਚੀਜ਼> ਦਾ “ਪਦਾਰਥ” P ਿਜਨ=> ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਨਹL P ਅH ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼> ਵ:ਖੀਆਂ ਨਹL ਜ>ਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ=> ਦਾ “ਸਬ6ਤ” P। ਹਰ ਈਸਾਈ ਜਾਣਦਾ P 

ਿਕ ਮuਕਤੀ ਲਈ "ਿਵਸ਼ਵਾਸ" ਜਰ6ਰੀ P ("ਿਕਰਪਾ ਕਰU ਤuਸL ਿਨਹਚਾ ਦuਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹI"), ਪਰ ਸਾਡ: 

ਿਵFਚ# ਬਹuਤ ਸਾਰ: ਇਹ ਭuFਲ ਜ>/ ਹਨ ਿਕ "ਿਵਸ਼ਵਾਸ" ਹੀ ਸਾK ਧਰਤੀ ਉYH ਰਿਹਣ ਲਈ ਮ.ਿਨਆ ਜ>ਦਾ 

P. “ਿਨਹਚਾ” ਅਨuਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਕIਈ ਅਜੀਬ ਜ> ਅਸਧਾਰਨ ਗFਲ ਨਹL P. ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ 

P. ਅਸੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਣ ਲਈ ਅਸL ਪ6ਰੀ ਤਰ> ਪਰਮਾਤਮਾ H ਿਨਰਭਰ ਨਹL ਕਰ/, ਤਦ ਧਰਤੀ ਉYH ਇਸ 

ਜੀਵਣ ਲਈ ਆਪਣ: ਆਪ H ਪ6ਰੀ ਤਰ> ਜ> ਅ.ਸ਼ਕ ਤZਰ H ਿਨਰਭਰ ਕਰ/ ਹ>. ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂ/ ਹਨ.


ਉਦਾਹਰਣ> / ਤZਰ H, ਲ:ਖਕ ? ਹਾਬਲ, ਹਨ[ਕ, ਨ6ਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਰਾ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕ6ਬ, ਯ6ਸuਫ਼, 

ਮ6ਸਾ, ਰਾਹਾਬ, ਗਦੀਓਨ, ਬਾਰਕ, ਸ4ਮਸਨ, ਿਯFਫ਼:, ਡ:ਿਵਡ, ਸਮ6ਏਲ ਅH ਨਬੀਆ ਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ. 

ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲIਕ “ਰਾਜ> K ਆਪਣ: ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ _ਾਪਤ ਕੀH, ਵਾਅ/ _ਾਪਤ 

ਕੀH, ਸ਼:ਰ> / ਮ6.ਹ ਬ.ਦ ਕਰ ਿਦFH, ਅFਗ ਦੀ ਿਹ.ਸਾ K ਬuਝਾਇਆ, ਤਲਵਾਰ / ਿਕਨਾਰ: ਤ# ਬਚ ਿਨਕਲ:, 

ਕਮਜ਼Iਰੀ / ਕਾਰਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ:, ਲੜਾਈ ਿਵFਚ ਵF waa ਗਏ ਸ6ਰਮ:, ਫ਼Zਜ> K ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ 

ਗਏ ਪਰ/ਸੀ /. ਰਤ> ? ਆਪਣ: ਮਰ: ਹIਏ ਲIਕ> K ਦuਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ: ਅH ਦ6ਸਰ: ਤਸੀਹ: ਿਦFH ਗਏ, 

ਮuਕਤੀ K ਸਵੀਕਾਰ ਨਹL ਕਰ/; ਤ> ਿਕ ਉਹ ਉYਤਮ ਪuਨਰ ਉਥਾਨ _ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ: ਅH ਦ6ਸਰ: ਲIਕ> 

ਉYH ਬ:ਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਮਖZਲ ਕਰਨ ਅH ਕuFਟਮਾਰ ਕਰਨ / ਮuਕFਦਮ: ਚFਲ:, ਇਸ ਤ# ਇਲਾਵਾ, ਬ.ਧਨ ਅH 
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ਕ4ਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਉਨ=> K ਪFਥਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਉਨ=> K ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕuਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰਤਾਇਆ 

ਿਗਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ: ਉਹ ਭ:ਡ> ਦੀ ਚਮਕ ਿਵFਚ ਭਟਕ/ ਰਹ: ਅH ਬFਕਰੀਆਂ ਬ:ਸਹਾਰਾ, 

ਦuਖੀ, ਦuਖੀ; (ਿਜਨ=> / ਲਈ ਇਹ ਸ.ਸਾਰ ਯIਗ ਨਹL ਸੀ :) ਉਹ ਉਜਾੜ ਅH ਪਹਾੜ ਅH ਧਰਤੀ / ਸ.ਘਣ: 

ਅH ਗuਫਾਵ> ਿਵFਚ ਭਟਕ/ ਰਹ:. ਅH ਇਨ=> ਸਾਿਰਆਂ ?, ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਚ.ਗੀ ਖਬਰ _ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 

ਵਾਅਦਾ ਨਹL ਕੀਤਾ। ਪਰਮ:ਸ਼uਰ ? ਸਾਡ: ਲਈ ਕuਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ _ਦਾਨ ਕੀਤੀ P ਤ> ਜI ਉਹ ਸਾਡ: ਬਗ4ਰ 

ਸ.ਪ6ਰਣ ਨਾ ਹIਣ. ਇਸ ਲਈ ਜਦ# ਅਸL ਵੀ ਗਵਾਹ> / ਇ.? ਵFਡ: ਬFਦਲ ਨਾਲ ਿਘਰ: ਹIਏ ਹ>, ਆਓ ਆਪ> 

ਹਰ ਭਾਰ, ਅH ਉਹ ਪਾਪ ਿਜਹੜੀ ਸਾK ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝFਲ ਰਹੀ P, K ਪਾਸ: ਕਰੀਏ, ਅH ਆਓ ਅਸL 

ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦZੜ K ਦZੜ/ ਹ> ਿਜਹੜੀ ਸਾਡ: ਸਾਮ=ਣ: ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ P, ਿਯਸ6 K ਵ:ਖ/ ਹIਏ ਲ:ਖਕ 

ਅH ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪ6ਰਤੀ; ਉਸ? ਉਸ ਅਨ.ਦ / ਕਾਰਣ ਿਜਹੜਾ ਉਸ/ ਸਾਮ=ਣ: ਸਲੀਬ H ਚੜਾਈ, 

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹIਣ ਤ# ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਅH ਪਰਮ:ਸ਼uਰ / ਤਖਤ / ਸFਜ: ਹFਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹIਇਆ। ”


ਆਓ ਕuਝ ਸ਼ਬਦ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ> _ਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤ>ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵFਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਿਕ 

ਰFਬ ਦਾ ਇFਥ: ਕੀ ਅਰਥ P. “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਿਪਸਿਟਸ P। ਇਹ ਇFਕ "ਸuਣਵਾਈ / ਅਧਾਰ H ਿdੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

P." ਜI ਅਸL ਸuਣ/ ਹ> ਉਸ ਦuਆਰਾ ਸਾK ਿdੜਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਿਲਆ ਜ>ਦਾ P. ਅਸL ਿਬਨ> ਸ਼Fਕ ਯਕੀਨ 

ਰFਖ/ ਹ> ਿਕਉਂਿਕ ਅਸL ਉਸ K ਜਾਣ/ ਹ> ਜI ਸਾK ਦFਸਦਾ P ਸFਚ P.


“ਪਦਾਰਥ” ਹuਪIਸਟ:ਿਸ ਸ ਹu.ਦਾ P. ਇਸਦਾ ਅਰਥ P “ਹਕੀਕਤ, ਭਰIਸਾ, ਤFਤ, ਪਦਾਰਥ, ਬuਿਨਆਦ, 

ਗਰ.ਟੀ”। ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1: 3 ਿਵਚ, ਿਯਸ6 ਮਸੀਹ K ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਰFਤਰ ਿਕਹਾ ਜ>ਦਾ P. ਉਹ 

_ਮਾਤਮਾ / ਚਿਰFਤਰ ਦਾ "ਹਕੀਕਤ ਦਾ _ਸਤuਤੀ" P. ਜਦ# ਤuਸL ਮਸੀਹ K ਵ:ਖ/ ਹI, ਤuਸL _ਮਾਤਮਾ ਅH 

ਉਸ / ਚਿਰFਤਰ K ਵ:ਖ/ ਹI. ਮਸੀਹ K ਵ:ਿਖਆ, ਸuਿਣਆ ਅH ਮਿਹਸ6ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ P. ਉਹ ਆਪਣ: 

ਚ:ਿਲਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸੀ. ਉਹ ਰFਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ P. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ.ਦਗੀ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼> ਨਾਲ 

P. ਸਾਡ: ਿਵFਚ ਮਸੀਹ ਿਵFਚ ਿਜਹੜੀ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” P ਉਹ ਸਾਡੀ “ਹਕੀਕਤ” P, ਸਾਡੀ “ਪਦਾਰਥ”, ਸਾਡੀ 

“ਗਰ.ਟੀ” P।
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ “ਵਾਸਤਿਵਕ ਚੀਜ਼>” ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ P (ਉਪ/ਸਨ)। ਇਹ ਉਹI P ਜI ਅਸL "ਇFਛਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦ 

ਕਰ/ ਹ>." ਸਾਡੀ ਿਜ.ਦਗੀ ਿਵਚ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ> ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, 

ਨfਕਰੀ, ਦ6ਿਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ / ਮZU, ਚੀਜ਼> ਹI ਸਕਦਾ P. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜI ਵੀ ਅਸL ਇFਛਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦ 

ਕਰ/ ਹ> ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ P. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ P ਿਕ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸL ਆਸ ਕਰ/ ਹ> ਉਹ "ਹਕੀਕਤ" 

P.


ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ “ਵ:ਖੀਆ ਂਚੀਜ਼> ਦਾ ਸਬ6ਤ” P। “ਸਬ6ਤ” ਈਲ:ਚIਸ ਹਨ. ਇਹ “ਪਰੀਿਖਆ ਦuਆਰਾ _ਮਾਣ” 

P। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ# ਮuਲਜ਼ਮ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸFਚ: ਸਬ6ਤ> ਦੀ ਵਰਤ# ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦIਸ਼ੀ 

ਠਿਹਰਾਇਆ ਅH ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। “ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼> ਨਹL ਵ:ਖੀਆ ਂਜ>ਦੀਆ ਂਹਨ” ਉਹ P ਪਰਗਟਮ:ਨ ਜ> 

ਬਲੀਪIਮIਨਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ P ਉਹ ਚੀਜ਼> ਿਜਹੜੀਆ ਂਅFਖ> ਨਾਲ ਨਹL ਵ:ਖੀਆਂ ਜ>ਦੀਆ.ਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਨ=> 

ਚੀਜ਼> ਦਾ "ਸਬ6ਤ" P ਜI ਅਸL ਆਪਣੀਆ ਂਸਰੀਰਕ ਅFਖ> ਨਾਲ ਨਹL ਵ:ਖ ਸਕ/.


ਜ: ਅਸL ਮuਸ਼ਕਲ ਸਮ8 ਦਾ ਸਾਮ=ਣਾ ਕਰ ਰਹ: ਹ> ਅH ਸਾK ਬਹuਤ ਉਮੀਦ P ਿਕ ਚੀਜ਼> ਸਾਡੀ ਪਸ.ਦ ਿਵFਚ 

ਸuਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ , ਤ> ਅਸL ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸL ਰFਬ K ਮ.ਨ/ ਹ>. ਸਾK ਿਵਸ਼ਵਾਸ P. ਇਹ ਚੀਜ਼> ਦੀ 

ਅਸਲੀਅਤ P ਿਜਸ ਦੀ ਅਸL ਆਸ ਕਰ/ ਹ>. ਇਹ ਉਸ ਗFਲ ਦਾ ਸਬ6ਤ P ਜI ਅਸL ਨਹL ਵ:ਖ ਸਕ/.


“ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਇਕI ਸਮ8 ਆਨ.ਦਮਈ ਅH ਮuਸ਼ਕਲ, ਅਸਾਨ ਅH hardਖਾ P. ਅਸL ਮਨuFਖ ਹ>. ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ P ਿਕ ਅਸL ਅਪ6ਰਣ ਅH ਲIੜਵ.ਦ ਹ>. ਅਸL ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ/ ਹ>. ਅਸL ਗੜਬੜ ਕਰ/ ਹ>. ਅਸL 

ਚੀਜ਼> K ਡ6.ਘਾਈ ਨਾਲ ਦuਖੀ ਅH ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰ/ ਹ>. ਸਾK ਿਫਕਰ P. ਅਸL ਡ6.ਘੀ /ਖਭਾਲ ਕਰ/ ਹ>. 

ਅਸL ਚਾਹu./ ਹ> ਿਕ ਚੀਜ਼> ਉਨ=> ਨਾਲ# ਿਬਹਤਰ ਹIਣ. ਰFਬ ਸਾK ਇਨ=> ਸਾਰੀਆਂ ਿਚ.ਤਾਵ> ਨਾਲ ਨਿਜFਠਣ 

ਲਈ ਕੀ ਿਦ.ਦਾ P? “ਿਵਸ਼ਵਾਸ.” ਅਸL ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ/ ਹ> ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ.ਦਾ P. ਅਸL ਪuFਛ/ ਹ>, ਿਫਰ 

ਸuਣI. ਅਸL ਿਦਲ ਨਹL ਗuਆਉਂ/।




ਜਦ# ਟਾਈਮਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਹu./ ਹਨ  of 6 6

ਅਸL “ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਿਜ਼.ਦਗੀ” ਿਕਵ8 ਜੀ ਸਕ/ ਹ>? ਅਸL ਰFਬ / ਬਚਨ K ਮ.ਨ/ ਰਿਹ./ ਹ>. ਅਸL ਅFਗ: 

ਚਲ/ ਰਿਹ./ ਹ>, ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕਦਮ. ਅਸL ਆਪਣੀ /ਖਭਾਲ ਮਸੀਹ H ਪਾਉਂ/ ਹ> ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ 

ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ P. ਅਸL ਿਚ.ਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ _ਾਰਥਨਾ ਕਰ/ ਹ>. ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ P ਿਕਉਂਿਕ ਮuਕਤੀ / 

ਸਮ8 ਪਰਮਾਤਮਾ ? ਸਾਡ: ਿਦਲ ਅH ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਜI ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰFਿਖਆ P ਉਹ ਇਕ “ਪਦਾਰਥ” ਅH 

“ਸਬ6ਤ” P ਿਜਸਦੀ ਸਾK ਮuਸ਼ਕਲ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ# ਲ.ਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰ6ਰਤ P. ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ P.
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