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ਲਲੋਕਛਾ 17:5 ਰਸਸੂਲਲ ਨਨ ਧਯਸਸੂ ਨਸੂਨ ਧਕਹਛਾ, “ਸਛਾਡਛਾ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਵਿਧਿਛਾ।”
ਰਲੋਮਿਮੀਆਆ 10:17  ਇਸ ਲਈ ਧਨਹਚਛਾ, ਖਯਸ ਖਬਰਮੀ ਸਯਨਣ ਤਤ ਆਉਂਦਮੀ ਹਹ, ਅਤਤ ਉਹ ਖਯਸ ਖਬਰਮੀ ਉਦਤ ਸਯਣਦਤ ਹਨ
ਜਦਤ ਕਲੋਈ ਉਨਨਲ ਨਸੂਨ ਮਿਸਮੀਹ ਬਛਾਰਤ ਦਯੁੱਸਦਛਾ ਹਹ।

ਲਲੋਕਛਾ 11:1 ਇਯੁੱਕ ਵਿਛਾਰ ਧਯਸਸੂ ਧਕਸਤ ਥਲ ਤਤ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰ ਧਰਹਛਾ ਸਮੀ। ਜਦਤ ਉਹ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰ ਹਧਟਿਆ ਤਲ ਉਸਦਤ
ਇਯੁੱਕ ਚਤਲਤ ਨਨ ਉਸਨਸੂਨ ਆਧਖਆ, “ਪਪਭਸੂ! ਸਛਾਨਸੂਨ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਨਮੀ ਧਸਖਛਾਵਿਲੋ ਧਜਵਿਵ ਯਸੂਹਨਨਛਾ ਨਨ ਆਪਣਤ ਚਤਧਲਆਆ ਨਸੂਨ 
ਧਸਖਛਾਈ ਸਮੀ।”

੧ ਧਤਮਿਲੋਧਥਉਸ 2:1-4  ਸਭ ਤਤ ਪਧਹਲਲ, ਮਿਮ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਸਰਬਤ ਲਲੋਕਲ ਲਈ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਛਾ ਹਲ। 
ਸਛਾਰਤ ਲਲੋਕਲ ਲਈ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਛਾਲ ਗਯੁੱਲ ਕਰਲੋ। ਉਸ ਕਲੋਲਤ ਉਹ ਚਮੀਜਲ ਮਿਨਗਲੋ ਧਜਹੜਮੀਆਆ ਲਲੋਕਲ ਨਸੂਨ ਲਲੋੜੜੀਂਦਮੀਆਆ 
ਹਨ, ਅਤਤ ਉਸਦਛਾ ਸਯਕਰਛਾਨਛਾ ਕਰਲੋ।

2 ਰਛਾਧਜਆਆ ਅਤਤ ਉਨਨਲ ਸਛਾਧਰਆਆ ਲਲੋਕਲ ਲਈ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਲੋ ਧਜਨਨਲ ਕਲੋਲ ਅਧਧਿਕਛਾਰ ਦਮੀਆਆ ਪਦਵਿਮੀਆਆ ਹਨ। ਉਨਨਲ 
ਆਗਸੂਆਆ ਲਈ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਲੋ ਤਲ ਜਲੋ ਅਸੜੀਂ ਇਯੁੱਕ ਅਧਜਹਛਾ ਜਮੀਵਿਨ ਧਜਉਂ ਸਕਮੀਏ ਜਲੋ ਸਲਤ, ਖਛਾਮਿਲੋਸ, ਉਪਛਾਸਨਛਾ 
ਨਛਾਲ ਭਰਪਸੂਰ ਅਤਤ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਸੂਨ ਸਧਤਕਛਾਰਦਛਾ ਹਲੋਵਿਤ। 3 ਇਹ ਚਨਗਛਾ ਹਹ, ਅਤਤ ਇਹ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਸਛਾਡਤ 
ਮਿਯਕਤਮੀਦਛਾਤਛਾ ਨਸੂਨ ਪਪਸਨਨ ਕਰਦਛਾ ਹਹ। 4 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਚਛਾਹਯਨਦਛਾ ਹਹ ਧਕ ਸਛਾਰਤ ਲਲੋਕ ਮਿਯਕਤ ਹਲੋ ਸਕਣ। ਅਤਤ ਉਹ 

ਚਛਾਹਯਨਦਛਾ ਹਹ ਧਕ ਸਛਾਰਤ ਲਲੋਕ ਸਯੁੱਚ ਨਸੂਨ ਜਛਾਣ ਲਹਣ।
ਧਜਕਰ ਯਛਾਹ 3:1,2 ਦਸੂਤ ਨਨ ਮਿਹਨਸੂਨ ਯਹਲੋਸਯਆ ਪਰਧਿਛਾਨ ਜਛਾਜਕ ਦਛਾ ਇਯੁੱਕ ਦਰਸਨ ਧਵਿਖਛਾਇਆ। ਉਹ ਦਸੂਤ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ 

ਦਤ ਸਛਾਮਿਨਣਤ ਖਲਲੋਤਛਾ ਹਲੋਇਆ ਸਮੀ ਅਤਤ ਸਤਛਾਨ ਯਹਲੋਸਯਆ ਦਤ ਸਯੁੱਜਤ ਪਛਾਸਤ ਖਲਲੋਤਛਾ ਸਮੀ। ਸਤਛਾਨ ਉੱਥਤ ਯਹਲੋਸਯਆ ਉੱਤਤ 
ਬਦ ਕਰਨਮੀਆਆ ਦਛਾ ਇਲਜਛਾਮਿ ਲਛਾਉਣ ਲਈ ਖਲਲੋਤਛਾ ਹਲੋਇਆ ਸਮੀ। 2 ਧਫ਼ਿਰ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਦਤ ਦਸੂਤ ਨਨ ਸਤਛਾਨ ਨਸੂਨ 
ਆਧਖਆ, "ਸਤਛਾਨ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਤਹਨਸੂਨ ਧਝਿੜਕਦਛਾ ਹਹ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਤਹਨਸੂਨ ਧਝਿੜਕਦਛਾ ਹਹ ਅਤਤ ਆਖਦਛਾ ਧਕ ਤਸੂਨ ਗ਼ਲਤ ਹਮ। 
ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਨਨ ਯਰਸੂਸਲਮਿ ਨਸੂਨ ਆਪਣਤ ਖਛਾਸ ਸਧਹਰ ਵਿਜਤ ਚਯਧਣਆ। ਉਸਨਨ ਉਸ ਸਧਹਰ ਨਸੂਨ ਬਚਛਾਇਆ - ਇਹ ਅਯੁੱਗ
ਚਲੋ ਬਛਾਹਰ ਕਯੁੱਢਮੀ ਬਲਦਮੀ ਲਯੁੱਕੜ ਵਿਲਗ ਸਮੀ।"

ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 6:12  ਸਛਾਡਮੀ ਲੜਛਾਈ ਧਿਰਤਮੀ ਦਤ ਲਲੋਕਲ ਦਤ ਧਖਲਛਾਫ਼ਿ ਨਹੜੀਂ ਹਹ। ਅਸੜੀਂ ਇਸ ਹਨਨਰਮੀ ਦਯਨਮੀਆਆ ਦਤ ਹਛਾਕਮਿਲ, 
ਅਧਧਿਕਛਾਰਮੀਆਆ ਅਤਤ ਸਕਤਮੀਆਆ ਨਛਾਲ ਲੜ ਰਹਤ ਹਲ। ਅਸੜੀਂ ਬਦਮੀ ਦਮੀਆਆ ਆਤਮਿਕ ਤਛਾਕਤਲ ਧਜਹੜਮੀਆਆ ਸਵਿਰਗਮੀ
ਥਛਾਵਿਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਹਨ ਦਤ ਧਵਿਰਯਯੁੱਧਿ ਲੜ ਰਹਤ ਹਲ।

ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 6:10,11 ਆਪਣਛਾ ਪਯੁੱਤਰ ਖਤਮਿ ਕਰਧਦਆਆ ਹਲੋਇਆਆ ਮਿਮ ਦਯੁੱਸਦਛਾ ਹਲ ਧਕ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਪਪਭਸੂ ਧਵਿਯੁੱਚ ਉਸਦਮੀ 
ਮਿਹਛਾਨ ਸਕਤਮੀ ਧਵਿਯੁੱਚ ਤਕੜਤ ਹਲੋਣਛਾ ਚਛਾਹਮੀਦਛਾ ਹਹ। 11 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਮੀ ਢਛਾਲ ਪਧਹਨ ਲਵਿਲੋ ਤਲ ਜਲੋ ਤਯਸੜੀਂ ਸਹਤਛਾਨ 

ਦਮੀਆਆ ਸਹਤਛਾਨਮੀ ਚਛਾਲਲ ਦਤ ਧਖਲਛਾਫ਼ਿ ਲੜ ਸਕਲੋ।
ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 6:13-17 ਇਸ ਲਈ ਤਯਹਛਾਡਤ ਕਲੋਲ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਤ ਪਸੂਰਤ ਕਵਿਚ ਹਲੋਣਤ ਚਛਾਹਮੀਦਤ ਹਨ। ਫ਼ਿਤਰ ਬਦਮੀ ਵਿਛਾਲਤ ਧਦਨ



ਤਯਸੜੀਂ ਮਿਜਬਸੂਤਮੀ ਨਛਾਲ ਡਟਿ ਕਤ ਖਲਲੋ ਸਕਤਗਤ। ਅਤਤ ਜਦਤ ਤਯਸੜੀਂ ਪਸੂਰਮੀ ਲੜਛਾਈ ਖਤਮਿ ਕਰ ਲਈ ਹਲੋਵਿਤਗਮੀ ਤਯਸੜੀਂ ਫ਼ਿਤਰ 

ਵਿਮੀ ਸਧਥਰ ਖਲਲੋਤਤ ਹਲੋਵਿਤਗਤ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮਿਜਬਸੂਤਮੀ ਨਛਾਲ ਖਲਲੋਵਿਲੋ ਅਤਤ ਆਪਣਮੀ ਕਮਿਰ ਦਯਆਲਤ ਸਯੁੱਚ ਦਮੀ ਪਤਟਿਮੀ 
ਬਨਨਨ ਲਵਿਲੋ। ਅਤਤ ਆਪਣਮੀ ਛਛਾਤਮੀ ਉੱਤਤ ਸਹਮੀ ਜਮੀਵਿਨ ਦਮੀ ਰਯੁੱਧਖਆ ਪਛਾ ਲਵਿਲੋ। 15 ਸਲਤਮੀ ਦਮੀ ਖਯਸਖਬਰਮੀ ਦਛਾ ਪਪਚਛਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਤ ਪਹਰਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਰਜਛਾਮਿਨਦਮੀ ਦਮੀ ਜਯਯੁੱਤਮੀ ਪਛਾ ਲਵਿਲੋ। ਧਜਸ ਨਛਾਲ ਤਯਸੜੀਂ ਮਿਜਬਸੂਤਮੀ ਨਛਾਲ ਖਲਲੋ ਸਕਦਤ 
ਹਲੋ। 16 ਅਤਤ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਦਮੀ ਢਛਾਲ ਦਛਾ ਵਿਮੀ ਇਸਤਤਮਿਛਾਲ ਕਰਲੋ। ਇਸ ਨਛਾਲ, ਤਯਸੜੀਂ ਦਯਸਟਿ ਦਤ ਸਛਾਰਤ ਅਗਨਮੀ ਬਛਾਣਲ 
ਨਸੂਨ ਰਲੋਕ ਸਕਦਤ ਹਲੋ। 17 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਮੀ ਮਿਯਕਤਮੀ ਦਛਾ ਟਿਲੋਪ ਪਪਛਾਪਤ ਕਰਲੋ। ਅਤਤ ਆਤਮਿਛਾ ਦਮੀ ਤਲਵਿਛਾਰ ਫ਼ਿੜ ਲਵਿਲੋ। 
ਉਹ ਤਲਵਿਛਾਰ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਮੀ ਧਸਧਖਆ ਹਹ।

ਇਬਰਛਾਨਮੀਆਆ 4:12 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਛਾ ਵਿਚਨ ਸਜਮੀਵਿ ਹਹ ਅਤਤ ਕਛਾਰਜ ਕਰ ਧਰਹਛਾ ਹਹ। ਉਸ ਦਛਾ ਵਿਚਨ ਤਤਜ ਤਤ ਤਤਜ 

ਧਿਛਾਰ ਵਿਛਾਲਮੀ ਤਲਵਿਛਾਰ ਨਛਾਲਤ ਧਤਖਛਾ ਹਹ। ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਛਾ ਵਿਚਨ ਸਛਾਡਤ ਅਨਦਰ ਡਸੂਧਘਿਆਆ ਕਯੁੱਟਿਦਛਾ ਹਹ, ਉਸ ਜਗ਼ਨਛਾ ਵਿਮੀ 
ਧਜਥਤ ਰਸੂਹ ਅਤਤ ਆਤਮਿਛਾ ਜਯੜਦਤ ਹਨ। ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਛਾ ਵਿਚਨ ਸਛਾਡਤ ਜਲੋੜਲ ਅਤਤ ਹਯੁੱਡਮੀਆਆ ਅਨਦਰ ਵਿਮੀ ਮਿਛਾਰ ਕਰਦਛਾ
ਹਹ। ਇਹ ਸਛਾਡਤ ਧਦਲ ਦਮੀਆਆ ਸਲੋਚਲ ਅਤਤ ਇਰਛਾਧਦਆਆ ਦਛਾ ਧਨਰਣਛਾ ਕਰਦਛਾ ਹਹ।

ਲਲੋਕਛਾ 4:8  ਧਯਸਸੂ ਨਨ ਜਵਿਛਾਬ ਧਦਯੁੱਤਛਾ, “ਇਹ ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਪਲੋਥਮੀ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਲਧਖਆ ਹਹ ਧਕ:‘ਤਹਨਸੂਨ ਪਪਭਸੂ ਤਤਰਤ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਮੀ 
ਉਪਛਾਸਨਛਾ ਕਰਨਮੀ ਚਛਾਹਮੀਦਮੀ ਹਹਅਤਤ ਉਸ ਇਕਯੁੱਲਤ ਦਮੀ ਹਮੀ ਸਤਵਿਛਾ ਕਰ।’”

ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 6:18 ਹਮਿਤਸਛਾ ਆਤਮਿਛਾ ਧਵਿਯੁੱਚ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾਵਿਲ ਕਰਦਤ ਰਹਲੋ। ਆਪਣਮੀ ਹਰ ਜਰਸੂਰਤ ਪਸੂਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 

ਤਰਨਲ ਦਮੀਆਆ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾਵਿਲ ਨਛਾਲ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਲੋ। ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਇਹ ਹਰ ਸਮਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਿਤਸਛਾ ਧਤਆਰ ਰਧਹਣਛਾ 
ਚਛਾਹਮੀਦਛਾ ਹਹ। ਹਹੌਂਸਲਛਾ ਨਛਾ ਗਯਆਓ। ਹਮਿਤਸਛਾ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਤ ਸਮਿਸੂਹ ਲਲੋਕਲ ਲਈ ਪਪਛਾਰਥਨਛਾ ਕਰਲੋ।

੧ ਸਮਿਲੋਈਲ 17:45-47 ਦਛਾਊਦ ਨਨ ਉਸ ਫ਼ਿਧਲਸਤਮੀ ਨਸੂਨ ਧਕਹਛਾ, "ਤਸੂਨ ਤਛਾ ਤਲਵਿਛਾਰ, ਢਛਾਲ ਅਤਤ ਬਰਛਛਾ ਲਹਕਤ ਮਿਤਰਤ 
ਵਿਯੁੱਲ ਆਉਂਦਛਾ ਹਮ। ਪਰ ਮਿਮ ਸਰਬ-ਸਕਤਮੀਮਿਛਾਨ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ, ਇਸਰਛਾਏਲ ਦਮੀ ਸਹਨਛਾ ਦਤ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਤ ਨਛਾਮਿ ਉੱਤਤ ਆ
ਧਰਹਛਾ ਹਲ, ਧਜਸ ਬਛਾਰਤ ਤਸੂਨ ਮਿਨਦਛਾ ਬਲੋਧਲਆ ਹਹ। ਧਜਸ ਬਛਾਰਤ ਤਸੂਨ ਇਨਨਛਾ ਮਿਨਦਛਾ ਆਧਖਆ ਹਹ। 46 ਅਤਤ ਅਯੁੱਜ ਹਮੀ 
ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਤਹਨਸੂਨ ਮਿਤਰਤ ਹਯੁੱਥ ਕਰ ਦਤਵਿਤਗਛਾ। ਮਿਮ ਤਹਨਸੂਨ ਮਿਛਾਰ ਸਯਯੁੱਟਿਲਗਛਾ। ਅਯੁੱਜ ਮਿਮ ਤਤਰਤ ਸਰਮੀਰ ਦਤ ਟਿਲੋਟਿਤ ਕਰਕਤ ਕਛਾਵਿਲ ਅਤਤ 
ਕਯਧਤਆਆ ਨਸੂਨ ਪਛਾਵਿਲਗਛਾ। ਮਿਮ ਤਤਰਛਾ ਧਸਰ ਵਿਢ ਸਯਯੁੱਟਿਲਗਛਾ ਅਤਤ ਉਸਨਸੂਨ ਪਧਰਆਧਦਆਆ-ਦਧਰਆਧਦਆਆ ਅਯੁੱਗਤ ਸਯਯੁੱਟਿਲਗਛਾ। ਅਤਤ 
ਅਯੁੱਜ ਹਮੀ ਫ਼ਿਧਲਸਤਮੀਆਆ ਦਤ ਦਲਲ ਦਮੀਆਆ ਲਲੋਥਲ ਪਪੌਣਲ ਦਤ ਪਨਛਮੀਆਆ ਅਤਤ ਧਿਰਤਮੀ ਦਤ ਦਧਰਆਧਦਆਆ ਨਸੂਨ ਦਤਵਿਲਗਛਾ ਤਲ ਜਲੋ 
ਸਛਾਰਮੀ ਦਯਨਮੀਆ ਜਛਾਣ ਜਛਾਵਿਤ ਧਕ ਧਸਰਛਾਏਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਇਯੁੱਕ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਹਹ। 47 ਅਤਤ ਇਯੁੱਥਤ ਹਛਾਜਰ ਸਛਾਰਤ ਲਲੋਕਲ ਨਸੂਨ ਵਿਮੀ 
ਇਹ ਖਬਰ ਹਲੋ ਜਛਾਵਿਤਗਮੀ ਧਕ ਯਯਧਿ ਦਛਾ ਸਯਆਮਿਮੀ ਤਲ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਤਲਵਿਛਾਰ ਅਤਤ ਬਰਛਮੀ ਨਛਾਲ ਨਹੜੀਂ ਬਚਛਾਉਂਦਛਾ 
ਧਕਉਂਧਕ ਯਯਧਿ ਦਛਾ ਸਯਆਮਿਮੀ ਤਲ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਹਹ ਅਤਤ ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ ਹਮੀ ਤਹਨਸੂਨ ਅਤਤ ਫ਼ਿਧਲਸਤਮੀਆਆ ਨਸੂਨ ਸਛਾਡਤ ਹਯੁੱਥ ਦਤਵਿਤਗਛਾ।"

ਲਲੋਕਛਾ 10:17-20 ਜਦਤ ਬਹਤਰ ਆਦਮਿਮੀ ਆਪਣਮੀ ਯਛਾਤਰਛਾ ਤਤ ਵਿਛਾਪਸ ਮਿਯੜਤ ਤਲ ਉਹ ਬੜਤ ਖਯਸ ਸਨ। ਉਨਨਲ 
ਆਧਖਆ, “ਪਪਭਸੂ, ਜਦਤ ਅਸੜੀਂ ਤਤਰਤ ਨਛਾਮਿ ਦਛਾ ਧਜਕਰ ਕਮੀਤਛਾ ਤਲ ਭਸੂਤਲ ਨਨ ਵਿਮੀ ਸਛਾਡਮੀ ਆਧਗਆ ਦਛਾ ਪਛਾਲਣ ਕਮੀਤਛਾ।”
18 ਧਯਸਸੂ ਨਨ ਉਨਨਲ ਨਸੂਨ ਆਧਖਆ, “ਮਿਮ ਸਹਤਛਾਨ ਨਸੂਨ ਅਕਛਾਸ ਤਤ ਧਬਜਲਮੀ ਵਿਲਗ ਧਡਯੁੱਗਧਦਆਆ ਵਿਤਧਖਆ। 19 ਸਯਣਲੋ! ਮਿਮ 
ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਸਪਲ ਅਤਤ ਠਸੂਧਹਆਆ ਨਸੂਨ ਧਮਿਧਿਣ ਦਮੀ ਅਤਤ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਤਯਹਛਾਡਤ ਦਯਸਮਿਣ ਦਮੀ ਸਕਤਮੀ ਨਸੂਨ ਹਰਛਾਉਣ ਦਮੀ ਤਛਾਕਤ 



ਧਦਯੁੱਤਮੀ ਹਹ। ਕਲੋਈ ਵਿਮੀ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਸਯੁੱਟਿ ਨਹੜੀਂ ਮਿਛਾਰਤਗਛਾ। 20 ਪਰ ਪਪਸਨਨ ਨਛਾ ਹਲੋਵਿਲੋ ਧਕ ਰਸੂਹਲ ਤਯਹਛਾਡਮੀ ਆਧਗਆ 

ਮਿਨਨਦਮੀਆਆ ਹਨ। ਸਗਤ ਖਯਸ ਹਲੋਵਿਲੋ ਧਕ ਤਯਹਛਾਡਤ ਨਛਾਮਿ ਸਵਿਰਗ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਲਖਤ ਗਏ ਹਨ।
੨ ਕਯਧਰਨਥਮੀਆਆ 10:3-5  ਅਸੜੀਂ ਦਯਨਮੀਆਆ ਧਵਿਯੁੱਚ ਰਧਹਨਦਤ ਹਲ ਪਰ ਅਸੜੀਂ ਉਸ ਤਰਨਲ ਨਹੜੀਂ ਲੜਦਤ ਧਜਵਿਵ ਦਯਨਮੀਆਆ ਲੜਦਮੀ
ਹਹ। 4 ਅਸੜੀਂ ਧਜਨਨਲ ਹਧਥਆਰਲ ਨਛਾਲ ਲੜਦਤ ਹਲ ਉਹ ਦਯਧਨਆਵਿਮੀ ਹਧਥਆਰਲ ਨਛਾਲਤ ਵਿਯੁੱਖਰਤ ਹਨ। ਸਛਾਡਤ 
ਹਧਥਆਰਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਮੀ ਸਕਤਮੀ ਹਹ। ਇਹ ਹਧਥਆਰ ਦਯਸਮਿਣ ਦਤ ਮਿਜਬਸੂਤ ਧਟਿਕਛਾਧਣਆਆ ਨਸੂਨ ਨਸਟਿ ਕਰ 

ਸਕਦਤ ਹਨ। ਇਨਨਲ ਹਧਥਆਰਲ ਦਮੀ ਸਹਛਾਇਤਛਾ ਨਛਾਲ, ਅਸੜੀਂ ਲਲੋਕਲ ਦਮੀਆਆ ਦਲਮੀਲਲ ਨਸੂਨ ਤਬਛਾਹ ਕਰਨ ਦਤ ਯਲੋਗ 

ਹਲ। 5 ਅਤਤ ਅਸੜੀਂ ਹਰ ਗਯਮਿਛਾਨ ਭਰਮੀ ਗਯੁੱਲ ਦਛਾ ਨਛਾਸ ਕਰਦਤ ਹਲ ਧਜਹੜਮੀ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਤ ਧਗਆਨ ਦਤ ਧਖਲਛਾਫ਼ਿ 

ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਸੂਨ ਵਿਧਿਛਾਉਂਦਮੀ ਹਹ। ਅਤਤ ਅਸੜੀਂ ਹਰ ਧਵਿਚਛਾਰ ਨਸੂਨ ਫ਼ਿੜਦਤ ਹਲ ਅਤਤ ਇਸਨਸੂਨ ਧਨਰਹਨਕਛਾਰ ਬਣਛਾਕਤ ਮਿਸਮੀਹ
ਦਤ ਆਧਗਆਕਛਾਰ ਬਣਛਾਉਂਦਤ ਹਲ। 

੨ ਧਤਮਿਲੋਧਥਉਸ 1:7 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਨ ਸਛਾਨਸੂਨ ਅਧਜਹਛਾ ਆਤਮਿਛਾ ਨਹੜੀਂ ਧਦਯੁੱਤਛਾ ਧਜਹੜਛਾ ਸਛਾਨਸੂਨ ਡਰਪਲੋਕ ਬਣਛਾਉਂਦਛਾ ਹਲੋਵਿਤ। 
ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਨ ਸਛਾਨਸੂਨ ਸਕਤਮੀ, ਪਪਤਮਿ ਅਤਤ ਸਸਮ-ਸਨਜਮਿ ਦਛਾ ਆਤਮਿਛਾ ਪਪਦਛਾਨ ਕਮੀਤਛਾ ਹਹ।

ਮਿਯੁੱਤਮੀ 12:28,29 ਪਰ ਜਤ ਮਿਮ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਤ ਆਤਮਿਤ ਦਮੀ ਸਹਛਾਇਤਛਾ ਨਛਾਲ ਭਸੂਤਲ ਨਸੂਨ ਕਢਦਛਾ ਹਲ ਤਲ ਇਸਦਛਾ ਮਿਤਲਬ
ਹਹ ਧਕ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਛਾ ਰਛਾਜ ਤਯਹਛਾਡਤ ਉੱਤਤ ਆ ਪਹਯਨਧਚਆ ਹਹ। 29 “ਜਤਕਰ ਕਲੋਈ ਮਿਨਯਯੁੱਖ ਧਕਸਤ ਜਲੋਰਛਾਵਿਰ ਦਤ ਘਿਰ 

ਧਵਿਯੁੱਚ ਘਿਯਸ ਕਤ ਉਸਦਛਾ ਮਿਛਾਲ ਚਲੋਰਮੀ ਕਰਨਛਾ ਚਛਾਹਤ ਤਲ ਪਧਹਲਲ ਉਹ ਉਸ ਜਲੋਰਛਾਵਿਰ ਨਸੂਨ ਬਨਨਨਨਗਛਾ ਤਲ ਹਮੀ ਉਹ 

ਜਲੋਰਛਾਵਿਰ ਦਤ ਘਿਰਤ ਮਿਛਾਲ ਚਲੋਰਮੀ ਕਰ ਸਕਕਦਛਾ ਹਹ।
ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 1:13 ਤਯਹਛਾਡਤ ਨਛਾਲ ਵਿਮੀ ਅਧਜਹਛਾ ਹਮੀ ਹਹ। ਤਯਸੜੀਂ ਸਯੁੱਚਮੀ ਧਸਧਖਆ ਸਯਣਮੀ, ਉਹ ਤਯਹਛਾਡਮੀ ਮਿਯਕਤਮੀ ਦਮੀ 
ਖਯਸਖਬਰਮੀ ਹਹ। ਜਦਤ ਤਯਸੜੀਂ ਉਹ ਖਯਸਖਬਰਮੀ ਸਯਣਮੀ, ਤਯਸੜੀਂ ਮਿਸਮੀਹ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਕਮੀਤਛਾ। ਅਤਤ ਮਿਸਮੀਹ ਦਤ ਰਛਾਹੜੀਂ,
ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਨ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਉਹ ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਆਤਮਿਛਾ ਦਤਕਤ ਧਜਸਦਛਾ ਉਸਨਨ ਵਿਛਾਦਛਾ ਕਮੀਤਛਾ ਸਮੀ, ਆਪਣਛਾ ਧਵਿਸਤਸ ਧਨਸਛਾਨ 

ਤਯਹਛਾਡਤ ਉੱਪਰ ਲਗਛਾਇਆ।
ਰਸਸੂਲਲ ਦਤ ਕਰਤਯੁੱਬ 19:6 ਫ਼ਿਤਰ, ਜਦਤ ਪਪੌਲਯਸ ਨਨ ਉਨਨਲ ਤਤ ਆਪਣਛਾ ਹਯੁੱਥ ਰਯੁੱਧਖਆ ਤਲ ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਆਤਮਿਛਾ ਉਨਨਲ ਉੱਪਰ
ਆਇਆ। ਤਲ ਉਹ ਵਿਖ-ਵਿਖ ਭਛਾਸਛਾਵਿਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਬਲੋਲਣ ਅਤਤ ਭਧਵਿਖ ਬਛਾਣਮੀਆਆ ਕਰਨ ਲਯੁੱਗਤ।

ਮਿਰਕਯਸ 16:15-18  ਉਸਨਨ ਉਨਨਲ ਨਸੂਨ ਆਧਖਆ, “ਸਛਾਰਮੀ ਦਯਨਮੀਆਆ ਧਵਿਯੁੱਚ ਜਛਾਵਿਲੋ ਅਤਤ ਹਰ ਧਵਿਅਕਤਮੀ ਨਸੂਨ ਖਯਸ-ਖਬਰਮੀ
ਦਛਾ ਪਪਚਛਾਰ ਕਰਲੋ। 16 ਜਲੋ ਕਲੋਈ ਵਿਮੀ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਕਰਤਗਛਾ ਅਤਤ ਬਪਧਤਸਮਿਛਾ ਲਵਿਤਗਛਾ ਬਚਛਾਇਆ ਜਛਾਵਿਤਗਛਾ, ਅਤਤ ਜਲੋ 
ਕਲੋਈ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਨਹੜੀਂ ਕਰਤਗਛਾ ਉਸਨਸੂਨ ਦਨਡ ਧਦਯੁੱਤਛਾ ਜਛਾਵਿਤਗਛਾ। 17 ਅਤਤ ਜਲੋ ਕਲੋਈ ਵਿਮੀ ਆਸਥਛਾ ਕਰਦਤ ਹਨ ਇਹ 

ਕਧਰਸਮਿਤ ਸਬਸੂਤ ਦਤ ਤਪੌਰ ਤਤ ਕਰਨਗਤ: ਉਹ ਮਿਤਰਤ ਨਲ ਤਤ ਭਸੂਤਲ ਨਸੂਨ ਕਛਾਢਣਗਤ। ਅਤਤ ਉਹ ਨਵਿਮੀਆਆ-ਨਵਿਮੀਆਆ 
ਬਲੋਲਮੀਆਆ ਬਲੋਲਣਗਤ ਧਜਹੜਮੀਆਆ ਧਕ ਉਨਨਲ ਕਦਤ ਵਿਮੀ ਨਹੜੀਂ ਧਸਖਮੀਆਆ। 18 ਉਹ ਸਪਲ ਨਸੂਨ ਆਪਣਤ ਹਯੁੱਥਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਫ਼ਿੜ 

ਲਹਣਗਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਉਹ ਕਲੋਈ ਜਧਹਰ ਵਿਛਾਲਮੀ ਚਮੀਜ ਪਮੀ ਲਹਣਗਤ, ਇਹ ਉਨਨਲ ਨਸੂਨ ਨਯਕਸਛਾਨ ਨਹੜੀਂ ਕਰਤਗਮੀ। ਜਤਕਰ 

ਉਹ ਧਬਮਿਛਾਰਲ ਉੱਤਤ ਹਯੁੱਥ ਰਯੁੱਖਣਗਤ ਉਹ ਠਮੀਕ ਹਲੋ ਜਛਾਣਗਤ।”
੧ ਯਸੂਹਨਨਛਾ 1:9 ਪਰ ਜਤ ਅਸੜੀਂ ਆਪਣਤ ਪਛਾਪਲ ਦਛਾ ਇਕਬਛਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਲ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਸਛਾਡਤ ਪਛਾਪ ਮਿਯਆਫ਼ਿ ਕਰ 



ਦਤਵਿਤਗਛਾ। ਅਸੜੀਂ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਤਤ ਭਰਲੋਸਛਾ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਲ। ਉਹ ਓਹਮੀ ਕਰਦਛਾ ਹਹ ਜਲੋ ਸਹਮੀ ਹਹ। ਉਹ ਸਛਾਰਮੀਆਆ ਗਲਤ 

ਗਯੁੱਲਲ ਮਿਯਆਫ਼ਿ ਕਰ ਦਤਵਿਤਗਛਾ ਜਲੋ ਅਸੜੀਂ ਕਮੀਤਮੀਆਆ ਹਨ।
ਖ਼ਰਲੋਜ 20:5 ਧਕਸਤ ਤਰਨਲ ਦਤ ਬਯਯੁੱਤਲ ਦਮੀ ਉਪਛਾਸਨਛਾ ਜਲ ਸਤਵਿਛਾ ਨਛਾ ਕਰਲੋ। ਧਕਉਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਮਿਮ, ਯਹਲੋਵਿਛਾਹ, ਤਯਹਛਾਡਛਾ 
ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਹਲ। ਮਿਮ ਆਪਣਤ ਲਲੋਕਲ ਨਸੂਨ ਹਲੋਰਨਲ ਦਤਵਿਧਤਆਆ ਦਮੀ ਉਪਛਾਸਨਛਾ ਕਰਧਦਆਆ ਦਤਖਕਤ ਨਫ਼ਿਰਤ ਕਰਦਛਾ ਹਲ। 
ਧਜਹੜਤ ਲਲੋਕ ਮਿਤਰਤ ਧਖਲਛਾਫ਼ਿ ਪਛਾਪ ਕਰਦਤ ਹਨ ਉਹ ਮਿਤਰਤ ਦਯਸਮਿਣ ਬਣ ਜਲਦਤ ਹਨ। ਅਤਤ ਮਿਮ ਉਨਨਲ ਲਲੋਕਲ ਨਸੂਨ ਸਜਛਾ 
ਧਦਆਆਗਛਾ। ਅਤਤ ਮਿਮ ਉਨਨਲ ਦਤ ਪਯਯੁੱਤਲ ਪਲੋਧਤਆਆ ਅਤਤ ਪੜਪਲੋਧਤਆਆ ਨਸੂਨ ਵਿਮੀ ਸਜਛਾ ਧਦਆਆਗਛਾ।

ਜਬਸੂਰ 109:17 ਉਸ ਬਦਕਛਾਰ ਬਨਦਤ ਨਸੂਨ ਹਲੋਰਲ ਦਛਾ ਬਯਰਛਾ ਮਿਨਗਣ ਧਵਿਯੁੱਚ ਖਯਸਮੀ ਧਮਿਲਦਮੀ ਸਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਛਾਲ 

ਉਹਮੀ ਮਿਨਦਛਾ ਹਲੋਣ ਧਦਉ। ਉਸ ਬਦਕਛਾਰ ਧਵਿਅਕਤਮੀ ਨਨ ਕਦਤ ਵਿਮੀ ਲਲੋਕਲ ਨਛਾਲ ਚਨਗਛਾ ਨਛਾ ਵਿਛਾਪਰਤ, ਮਿਨਧਗਆ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਸਦਛਾ ਭਲਛਾ ਨਛਾ ਹਲੋਣ ਧਦਉ।
ਕਜਛਾૃૃंं 16:16 ਉਹਨ ਸਮਿਸਸੂਨ ਨਸੂਨ ਹਰ ਰਲੋਜ ਤਨਗ ਕਰਦਮੀ ਰਹਮੀ। ਉਹ ਆਪਣਤ ਭਤਤ ਬਛਾਰਤ ਉਸਦਤ ਪਯਛਣ ਤਤ ਇਨਨਛਾ 
ਥਯੁੱਕ ਧਗਆ ਧਕ ਉਸਨਸੂਨ ਮਿਧਹਸਸੂਸ ਹਲੋਣ ਲਯੁੱਗਛਾ ਧਜਵਿਵ ਉਹ ਮਿਰਨ ਵਿਛਾਲਛਾ ਹਹ।

ਅਫ਼ਿਸਮੀਆਆ 4:26 ਜਦਤ ਤਯਸੜੀਂ ਗਯਯੁੱਸਤ ਹਯਨਦਤ ਹਲੋ, ਤਲ ਆਪਣਤ ਕਪਲੋਧਿ ਨਸੂਨ ਪਛਾਪ ਕਰਛਾਉਣ ਦਛਾ ਕਛਾਰਣ ਨਛਾ ਬਨਣ ਧਦਓ ਸਛਾਰਛਾ 
ਧਦਨ ਕਪਲੋਧਿ ਕਰਨਛਾ ਜਛਾਰਮੀ ਨਛਾ ਰਖਲੋ।

ਰਲੋਮਿਮੀਆਆ 14:12 ਇਸ ਕਰਕਤ ਸਛਾਡਤ ਧਵਿਯੁੱਚਤ ਹਰਤਕ ਨਨ ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਨਸੂਨ ਆਪਲੋ ਆਪਣਛਾ ਲਤਖਛਾ ਦਤਣਛਾ ਹਹ।
੧ ਯਸੂਹਨਨਛਾ 2:23  ਧਜਹੜਛਾ ਕਲੋਈ ਪਯਯੁੱਤਰ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਨਹਚਛਾ ਰਯੁੱਖਣ ਤਤ ਇਨਕਛਾਰ ਕਰਦਛਾ ਹਹ ਧਪਤਛਾ ਵਿਮੀ ਉਸਦਛਾ ਨਹੜੀਂ ਹਹ। 
ਪਰ ਧਜਹੜਛਾ ਧਵਿਅਕਤਮੀ ਪਯਯੁੱਤਰ ਨਸੂਨ ਪਪਵਿਛਾਨ ਕਰਦਛਾ ਹਹ ਤਲ ਧਪਤਛਾ ਵਿਮੀ ਉਸਦਛਾ ਹਹ।

ਯਸੂਹਨਨਛਾ 14:6 ਧਯਸਸੂ ਨਨ ਆਧਖਆ, “ਮਿਮ ਹਮੀ ਰਸਤਛਾ, ਸਯੁੱਚ ਅਤਤ ਜਮੀਵਿਨ ਹਲ। ਮਿਤਰਤ ਰਛਾਹੜੀਂ ਆਉਣ ਤਤ ਧਬਨਛਾ ਕਲੋਈ ਧਪਤਛਾ
ਕਲੋਲ ਨਹੜੀਂ ਆ ਸਕਦਛਾ।

ਮਿਯੁੱਤਮੀ 11:28-30 “ਉਹ ਸਛਾਰਤ ਲਲੋਕ ਜਲੋ ਥਯੁੱਕਤ ਹਲੋਏ ਹਨ ਅਤਤ ਧਜਨਨਲ ਨਨ ਭਛਾਰਮੀ ਬਲੋਝਿ ਚਯਯੁੱਕਤ ਹਲੋਏ ਹਨ ਮਿਤਰਤ ਕਲੋਲ ਆਵਿਲੋ, ਮਿਮ
ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਆਰਛਾਮਿ ਦਤਵਿਲਗਛਾ। 29 ਮਿਤਰਛਾ ਜਸੂਲਛਾ ਆਪਣਤ ਉੱਤਤ ਚਯਯੁੱਕਲੋ ਅਤਤ ਮਿਹਥਤ ਧਸਖਲੋ, ਧਕਉਂਧਕ ਮਿਮ ਕਲੋਮਿਲ ਅਤਤ ਧਨਮਿਪ 
ਧਦਲ ਹਛਾ। ਇਉਂ, ਤਯਸੜੀਂ ਆਪਣਤ ਆਤਮਿਤ ਅਨਦਰ ਧਵਿਸਰਛਾਮਿ ਮਿਧਹਸਸੂਸ ਕਰਤਗਤ। 30 ਧਕਉਂਧਕ ਮਿਤਰਛਾ ਜਸੂਲਛਾ ਸਯਖਛਾਲਛਾ ਹਹ
ਅਤਤ ਜਲੋ ਬਲੋਝਿ ਮਿਮ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਧਦਨਦਛਾ ਹਲ ਉਹ ਹਪੌਲਛਾ ਹਹ।”

੨ ਕਯਧਰਨਥਮੀਆਆ  6:2 ਪਰਮਿਤਸਯਰ ਦਛਾ ਕਥਨ ਹਹ;“ਮਿਮ ਸਹਮੀ ਸਮਿਵ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਸਯਧਣਆਅਤਤ ਮਿਯਕਤਮੀ ਦਤ ਧਦਹਛਾੜਤ ਤਯਹਛਾਡਮੀ 
ਸਹਛਾਇਤਛਾ ਕਮੀਤਮੀ।” ਮਿਮ ਤਯਹਛਾਨਸੂਨ ਆਖਦਛਾ ਹਲ ਧਕ “ਸਹਮੀ ਸਮਿਲ” ਹਯਣ ਹਹ “ਮਿਯਕਤਮੀ ਦਛਾ ਧਦਹਛਾੜਛਾ” ਹਯਣ ਹਹ।

ਰਲੋਮਿਮੀਆਆ 10:13 ਪਲੋਥਮੀਆਆ ਆਖਦਮੀਆਆ ਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਿਨਯਯੁੱਖ ਜਲੋ ਪਪਭਸੂ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਵਿਸਵਿਛਾਸ ਰਖਦਛਾ ਹਹ ਬਚਛਾਇਆ 

ਜਛਾਵਿਤਗਛਾ।”

Pastor T. John Franklin
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