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ਗਗਿਣਤਤ 10:35 ਜਦਦੋਂ ਲਲੋਕਕਾਂ ਨਨੇ ਪਗਵਵਿੱਤਰ ਸਸੰਦਦੂਕ ਨਦੂਸੰ ਡਡੇਰਚ ਚਚਵਿੱਕਣ ਲਈ ਉਠਚਇਆ, ਮਦੂਸਚ ਨਨੇ ਹਮਡੇਸਚ 
ਆਗਖਿਆ,“ਉਠਠੋ ਯਹਲੋਵਚਹ ਜਤ!ਸਚਰਡੇ ਤਚਹਚਡਡੇ ਦਚਸਮਣ ਗਖਿਖਿਂਡ ਜਚਣ।ਸਚਰਡੇ ਤਚਹਚਡਡੇ ਦਚਸਮਣ ਤਚਹਚਡਡੇ ਕਲੋਲਦੋਂ ਦਦੂਰ
ਭਵਿੱਜ ਜਚਣ।”

ਅਸਤਸਨਚ 23:5 ਪਰ ਯਹਲੋਵਚਹ, ਤਚਹਚਡਡੇ ਪਰਮਡੇਸਚਰ, ਨਨੇ ਗਬਲਆਮ ਦਤ ਗਿਵਿੱਲ ਨਹਹੀਂ ਸਣਤ ਅਤਡੇ ਉਸਨਨੇ ਉਸ 
ਸਰਚਪ ਨਦੂਸੰ ਤਚਹਚਡਡੇ ਵਚਸਤਡੇ ਅਸਤਸ ਗਵਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਦਵਿੱਤਚ। ਗਕਉਂਗਕ ਯਹਲੋਵਚਹ, ਤਚਹਚਡਚ ਪਰਮਡੇਸਚਰ, ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ 
ਗਪਆਰ ਕਰਦਚ ਹਹ। (ਨਹਗਮਆਹ 13:2)

ਜ਼ਬਦੂਰ 44:4 ਮਡੇਰਡੇ ਪਰਮਡੇਸਚਰ, ਤਚਸਹੀਂ ਮਡੇਰਡੇ ਪਚਤਸਚਹ ਹਲੋ। ਆਦਡੇਸ ਗਦਉ ਅਤਡੇ ਯਚਕਦੂਬ ਦਡੇ ਲਲੋਕਕਾਂ ਦਤ ਗਜਵਿੱਤ ਵਵਿੱਲ 
ਅਗਿਵਚਈ ਕਰਲੋ।

ਯਸਈਆਹ 61:1 "ਮਡੇਰਡੇ ਪਪ੍ਰਭਦੂ, ਯਹਲੋਵਚਹ ਨਨੇ ਆਪਣਤ ਰਦੂਹ ਮਡੇਰਡੇ ਅਸੰਦਰ ਰਵਿੱਖਿ ਗਦਵਿੱਤਤ ਸਤ। ਯਹਲੋਵਚਹ ਨਨੇ ਮਡੇਰਤ 
ਚਲੋਣ ਗਿਰਤਬ ਲਲੋਕਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਸਚਭ ਸਮਚਚਚਰ ਦਡੇਣ ਲਈ ਅਤਡੇ ਉਦਚਸ ਲਲੋਕਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਸਕਦੂਨ ਦਡੇਣ ਲਈ ਕਤਤਤ ਸਤ। 
ਯਹਲੋਵਚਹ ਨਨੇ ਮਹਨਦੂਸੰ ਬਸੰਦਤਵਚਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਇਹ ਆਖਿਣ ਲਈ ਗਕ ਉਹ ਆਜ਼ਚਦ ਹਨ ਅਤਡੇ ਗਿਚਲਚਮਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਇਹ ਗਕ 
ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਅਜ਼ਚਦ ਕਰ ਗਦਵਿੱਤਚ ਜਚਵਡੇਗਿਚ, ਆਖਿਣ ਲਈ ਭਡੇਗਜਆ ਸਤ। (ਲਲੋਕਚ 4:18)

ਮਵਿੱਤਤ 6:13 ਅਤਡੇ ਸਚਨਦੂਸੰ ਪਰਤਚਵਡੇ ਗਵਵਿੱਚ ਨਚ ਗਲਆ, ਸਗਿਦੋਂ ਬਚਗਰਆਈ ਤਦੋਂ ਬਚਚ। (ਲਲੋਕਚ 11:4)

ਮਵਿੱਤਤ 8:16 ਅਤਡੇ ਜਕਾਂ ਸਸੰਝ ਹਲੋਈ ਉਸ ਦਡੇ ਕਲੋਲ ਬਹਚਗਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਗਲਆਏ ਗਜਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਭਦੂਤ ਗਚਸੰਬੜਡੇ ਹਲੋਏ ਸਨ ਅਤਡੇ 
ਉਸ ਨਨੇ ਬਚਨ ਨਚਲ ਰਦੂਹਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢ ਗਦਵਿੱਤਚ ਅਰ ਸਚਰਡੇ ਰਲੋਗਿਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਚਸੰਗਗਿਆਖਿਂ ਕਤਤਚ।

ਮਵਿੱਤਤ 10:1 ਉਸ ਨਨੇ ਆਪਣਡੇ ਬਚਰਕਾਂ ਚਡੇਗਲਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਕਲੋਲ ਸਵਿੱਦ ਕਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਇਖ਼ਗਤਆਰ ਗਦਵਿੱਤਚ ਜਲੋ ਗਭਪ੍ਰਸ਼ਟ 
ਆਤਗਮਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਣ ਅਤਡੇ ਸਚਰਡੇ ਰਲੋਗਿ ਅਤਡੇ ਸਚਰਤ ਮਕਾਂਦਗਿਤ ਨਦੂਸੰ ਦਦੂਰ ਕਰਨ। (ਮਰਕਚਸ 3:14,15)

ਮਵਿੱਤਤ 10:8 ਰਲੋਗਿਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਚਸੰਗਿਚ ਕਰਲੋ, ਮਚਰਗਦਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਗਜਵਚਲਲੋ, ਕਲੋੜਨਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਸ਼ਚਵਿੱਧ ਕਰਲੋ, ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਲੋ। ਤਚਸਕਾਂ 
ਮਚਫ਼ਤ ਗਲਆ ਹਹ, ਮਚਫ਼ਤ ਹਤ ਗਦਓ।

ਮਵਿੱਤਤ 12:26-29 ਅਤਡੇ ਜਡੇ ਸ਼ਤਚਨ ਹਤ ਸ਼ਤਚਨ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਹਹ ਤਕਾਂ ਉਹ ਦਡੇ ਆਪਣਡੇ ਆਪ ਗਵਵਿੱਚ ਹਤ ਫਚਵਿੱਟ ਪਹ 
ਗਿਈ ਹਹ। ਫਡੇਰ ਉਹ ਦਚ ਰਚਜ ਗਕਵਿੱਕਚਰ ਕਚਇਮ ਰਹਡੇ? 27 ਅਰ ਜਡੇ ਮਮੈਂ ਬਆਲਜ਼ਬਦੂਲ ਦਤ ਸਹਚਇਤਚ ਨਚਲ 
ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਹਕਾਂ ਤਕਾਂ ਤਚਹਚਡਡੇ ਪਚਵਿੱਤਪ੍ਰ ਗਕਹ ਦਤ ਸਹਚਇਤਚ ਨਚਲ ਕਵਿੱਢਦਡੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਤਚਹਚਡਚ 
ਗਨਆਉਂ ਕਰਨ ਵਚਲਡੇ ਓਹਲੋ ਹਲੋਣਗਿਡੇ। 28 ਪਰ ਜਡੇ ਮਮੈਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਡੇ ਆਤਮਚ ਦਤ ਸਹਚਇਤਚ ਨਚਲ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ 



ਕਵਿੱਢਦਚ ਹਕਾਂ ਤਕਾਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਚ ਰਚਜ ਤਚਹਚਡਡੇ ਉੱਤਡੇ ਆ ਪਹਚਸੰਗਚਆ ਹਹ। 29 ਅਥਵਚ ਕਲੋਈ ਗਕਸਡੇ ਜਲੋਰਚਵਰ ਦਡੇ
ਘਰ ਗਵਵਿੱਚ ਵੜ ਕਡੇ ਉਹ ਦਚ ਮਚਲ ਗਕਵਿੱਕਚਰ ਲਚਵਿੱਟ ਸਵਿੱਕਦਚ ਹਹ ਜਡੇ ਪਗਹਲਕਾਂ ਉਸ ਜਲੋਰਚਵਰ ਨਦੂਸੰ ਬਸੰਨਨ ਨਚ ਲਵਡੇ? 
ਤਕਾਂ ਉਹ ਦਚ ਘਰ ਲਚਵਿੱਟਡੇਗਿਚ। (ਮਰਕਚਸ 3:23-27)

ਮਵਿੱਤਤ 12:43-45 ਪਰ ਜਕਾਂ ਗਭਪ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਚ ਮਨਚਵਿੱਖਿ ਤਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਗਗਿਆ ਹਲੋਵਡੇ ਤਕਾਂ ਸਚਵਿੱਗਕਆਖਿਂ ਥਚਵਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਅਰਚਮ 
ਭਚਲਦਚ ਗਫਰਦਚ ਹਹ ਪਰ ਨਹਹੀਂ ਲਵਿੱਭਦਚ। 44 ਤਦ ਉਹ ਆਖਿਦਚ ਹਹ ਭਈ ਮਮੈਂ ਆਪਣਡੇ ਘਰ ਗਜਵਿੱਥਦੋਂ 
ਗਨਨਿੱਕਗਲਆ ਸਕਾਂ ਮਚੜ ਜਚਵਕਾਂਗਿਚ ਅਤਡੇ ਆਣ ਕਡੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਵਡੇਹਲਚ ਅਤਡੇ ਝਚਗੜਆ ਸਚਆਗਰਆ ਹਲੋਇਆ ਵਡੇਖਿਦਚ 
ਹਹ। 45 ਤਦ ਉਹ ਜਚ ਕਡੇ ਹਲੋਰ ਸਵਿੱਤ ਆਤਮਡੇ ਆਪਣਡੇ ਨਚਲਦੋਂ ਵਤ ਭਹੜਡੇ ਸਸੰਗਿ ਗਲਆਉਂਦਚ ਹਹ ਅਤਡੇ ਓਹ ਅਸੰਦਰ 
ਵੜ ਕਡੇ ਉੱਥਡੇ ਵਵਿੱਸਦਡੇ ਹਨ। ਤਕਾਂ ਉਸ ਮਨਚਵਿੱਖਿ ਦਚ ਗਪਛਲਚ ਹਚਲ ਪਗਹਲਡੇ ਨਚਲਦੋਂ ਬਚਰਚ ਹਚਸੰਦਚ ਹਹ। ਇਸ ਬਚਰਤ 
ਪਤੜਨਤ ਦਡੇ ਲਲੋਕਕਾਂ ਦਚ ਵਤ ਠਤਕ ਇਹਲੋ ਗਜਹਚ ਹਚਲ ਹਲੋਵਡੇਗਿਚ।

ਮਵਿੱਤਤ 15:22,26,28 ਅਰ ਵਡੇਖਿਲੋ ਇਵਿੱਕ ਕਨਚਨਤ ਤਤਵਹੀਂ ਉਨਨਕਾਂ ਹਵਿੱਦਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਕਡੇ ਹਚਕਕਾਂ ਮਚਰਦਤ ਬਲੋਲਤ ਗਕ 
ਹਡੇ ਪਪ੍ਰਭਚ ਦਚਊਦ ਦਡੇ ਪਚਵਿੱਤਪ੍ਰ ਮਡੇਰਡੇ ਉੱਤਡੇ ਦਯਚ ਕਰਲੋ! ਮਡੇਰਤ ਧਤ ਦਚ ਬਦ ਰਦੂਹ ਦਡੇ ਸਚਯਡੇ ਨਚਲ ਬਚਰਚ ਹਚਲ ਹਹ।  
26 ਤਕਾਂ ਉਹ ਨਨੇ ਉੱਤਰ ਗਦਵਿੱਤਚ ਗਕ ਬਚਲਕਕਾਂ ਦਤ ਰਲੋਟਤ ਲਹਕਡੇ ਕਤਦੂਗਰਆਖਿਂ ਅਵਿੱਗਿਡੇ ਸਚਵਿੱਟਣਤ ਚਸੰਗਿਤ ਨਹਹੀਂ ਹਹ।  28 

ਤਦ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਉੱਤਰ ਗਦਵਿੱਤਚ, ਹਡੇ ਬਤਬਤ ਤਡੇਰਤ ਗਨਹਚਚ ਵਵਿੱਡਤ ਹਹ। ਗਜਵਵੇਂ ਤਦੂਸੰ ਚਚਹਚਸੰਦਤ ਹਮੈਂ ਤਡੇਰਡੇ ਲਈ 
ਗਤਵਵੇਂ ਹਤ ਹਲੋਵਡੇ ਅਤਡੇ ਉਸ ਦਤ ਧਤ ਉਸਡੇ ਘੜਤ ਚਸੰਗਿਤ ਹਲੋ ਗਿਈ।

ਮਵਿੱਤਤ 16:19 ਮਮੈਂ ਸਚਰਗਿ ਦਡੇ ਰਚਜ ਦਤਆਖਿਂ ਕਚਸੰਜਤਆਖਿਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਗਦਆਖਿਂਗਿਚ ਅਤਡੇ ਜਲੋ ਕਚਝ ਤਦੂਸੰ ਧਰਤਤ ਉੱਤਡੇ ਬਸੰਨਨਨ੍ਹੇਂਗਿਚ 
ਸਚਰਗਿ ਗਵਵਿੱਚ ਬਸੰਗਨਨਆ ਜਚਵਡੇਗਿਚ ਅਤਡੇ ਜਲੋ ਕਚਝ ਤਦੂਸੰ ਧਰਤਤ ਉੱਤਡੇ ਖਿਲੋਲਨਵੇਂਗਿਚ ਸਚਰਗਿ ਗਵਵਿੱਚ ਖਿਲੋਗਲਨਆ ਜਚਵਡੇਗਿਚ। 
(ਮਵਿੱਤਤ 18:18)

ਮਵਿੱਤਤ 17:19-21 ਤਦ ਚਡੇਗਲਆਖਿਂ ਨਨੇ ਇਕਕਾਂਤ ਗਵਵਿੱਚ ਗਯਸਦੂ ਦਡੇ ਕਲੋਲ ਆਣ ਕਡੇ ਆਗਖਿਆ ਗਕ ਅਸਹੀਂ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਗਕਉਂ 
ਨਚ ਕਵਿੱਢ ਸਵਿੱਕਡੇ ? 20 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਗਕਹਚ, ਆਪਣਤ ਘਵਿੱਟ ਗਨਹਚਚ ਦਡੇ ਕਚਰਨ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਮਮੈਂ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਸਤ
ਆਖਿਦਚ ਹਕਾਂ ਗਕ ਜਡੇ ਤਚਹਚਡਡੇ ਗਵਵਿੱਚ ਇਵਿੱਕ ਰਚਈ ਦਡੇ ਦਚਣਡੇ ਸਮਚਨ ਗਨਹਚਚ ਹਲੋਵਡੇ ਤਕਾਂ ਤਚਸਹੀਂ ਇਸ ਪਹਚੜ ਨਦੂਸੰ 
ਕਹਲੋਗਿਡੇ ਜਲੋ ਐਧਰਦੋਂ ਹਟ ਕਡੇ ਉਸ ਥਕਾਂ ਚਵਿੱਗਲਆ ਜਚਹ ਅਤਡੇ ਉਹ ਚਵਿੱਗਲਆ ਜਚਵਡੇਗਿਚ ਅਤਡੇ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਕਲੋਈ ਕਸੰਮ 
ਅਣਹਲੋਣਚ ਨਚ ਹਲੋਵਡੇਗਿਚ। (21 ਤਦ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਗਕਹਚ, ਇਸ ਗਕਸਮ ਦਤ ਕਚਝ ਹਤ ਬਚਹਰ ਆ ਸਕਦਚ ਹਹ, ਪਰ 
ਪਪ੍ਰਚਰਥਨਚ ਅਤਡੇ ਵਰਤ ਕਡੇ.)

ਮਰਕਚਸ 1:23-26 ਅਤਡੇ ਉਸ ਵਡੇਲਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਦਤ ਸਮਚਜ ਗਵਵਿੱਚ ਇਵਿੱਕ ਮਨਚਵਿੱਖਿ ਸਤ ਗਜਹ ਨਦੂਸੰ ਭਗਰਸ਼ਟ ਆਤਮਚ 
ਗਚਸੰਬਗੜਆ ਹਲੋਇਆ ਸਤ ਅਤਡੇ ਇਉਂ ਕਗਹ ਕਡੇ ਉੱਚਤ ਅਵਚਜ਼ ਨਚਲ ਬਲੋਲ ਉੱਗਠਆ, 24 ਹਡੇ ਗਯਸਦੂ ਨਚਸਰਤ 
ਤਡੇਰਚ ਸਚਡਡੇ ਨਚਲ ਕਤ ਵਚਸਤਚ? ਕਤ ਤਦੂਸੰ ਸਚਡਚ ਨਚਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਮੈਂ? ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਜਚਣਦਚ ਹਕਾਂ ਜਲੋ ਤਦੂਸੰ ਕਕਣ



ਹਮੈਂ ! ਤਦੂਸੰ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਚ ਪਗਵਵਿੱਤਪ੍ਰ ਪਚਰਖਿ ਹਮੈਂ ! 25 ਤਕਾਂ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਵਰਜ ਕਡੇ ਗਕਹਚ, ਚਚਵਿੱਪ ਕਰ ਅਤਡੇ 
ਇਸ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਚਹ ! 26 ਸਲੋ ਉਹ ਭਗਰਸ਼ਟ ਆਤਮਚ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਮਰਲੋੜ ਮਰਚੜ ਕਡੇ ਵਵਿੱਡਤ ਅਵਚਜ਼ ਨਚਲ
ਚਤਕਕਾਂ ਮਚਰਦਚ ਉਸ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਗਗਿਆ।

ਮਰਕਚਸ 1:32-34 ਅਤਡੇ ਸਸੰਝ ਨਦੂਸੰ ਜਕਾਂ ਸਦੂਰਜ ਡਚਵਿੱਬ ਗਗਿਆ ਤਕਾਂ ਸਚਰਡੇ ਰਲੋਗਿਤਆਖਿਂ ਅਤਡੇ ਗਜਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਭਦੂਤ ਗਚਸੰਬੜਡੇ ਹਲੋਏ
ਸਨ ਉਸ ਕਲੋਲ ਗਲਆਏ। 33 ਅਰ ਸਚਰਚ ਨਗਿਰ ਬਦੂਹਡੇ ਉੱਤਡੇ ਇਕਵਿੱਠਚ ਹਲੋਇਆ ਸਤ। 34 ਅਤਡੇ ਉਸ ਨਨੇ 
ਬਹਚਗਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਗਜਹੜਡੇ ਭਕਾਂਤ ਭਕਾਂਤ ਦਡੇ ਰਲੋਗਿਤ ਸਨ ਚਸੰਗਿਚ ਕਤਤਚ ਅਰ ਬਹਚਤ ਸਚਗਰਆਖਿਂ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢ ਗਦਵਿੱਤਚ 
ਅਤਡੇ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਬਲੋਲਣ ਨਚ ਗਦਵਿੱਤਚ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਓਹ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਪਛਚਣਦਡੇ ਸਨ।

ਮਰਕਚਸ 1:39 ਤਕਾਂ ਉਹ ਸਚਰਤ ਗਿਲਤਲ ਗਵਵਿੱਚ ਉਨਨਕਾਂ ਦਤਆਖਿਂ ਸਮਚਜਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਜਚ ਕਡੇ ਮਚਨਚਦਤ ਕਰਦਚ ਅਰ ਭਦੂਤਕਾਂ 
ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਸਤ।

ਮਰਕਚਸ 5:8 ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਉਸ ਨਨੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਗਕਹਚ ਸਤ ਗਕ ਹਡੇ ਗਭਪ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮ, ਇਸ ਮਨਚਵਿੱਖਿ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਚਹ !
ਮਰਕਚਸ 6:7,13 ਫਡੇਰ ਉਹ ਉਨਨਕਾਂ ਬਚਰਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਲੋਲ ਸਵਿੱਦ ਕਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਦਲੋ ਦਲੋ ਕਰਕਡੇ ਭਡੇਜਣ ਲਵਿੱਗਿਚ ਅਰ ਉਸ ਨਨੇ 

ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਭਗਰਸ਼ਟ ਆਤਗਮਆਖਿਂ ਉੱਤਡੇ ਇਖ਼ਗਤਆਰ ਗਦਵਿੱਤਚ। 13 ਅਰ ਬਹਚਤ ਸਚਗਰਆਖਿਂ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢ ਗਦਵਿੱਤਚ 
ਅਤਡੇ ਬਹਚਤ ਸਚਗਰਆਖਿਂ ਰਲੋਗਿਤਆਖਿਂ ਤਡੇ ਤਡੇਲ ਮਲ ਕਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਚਸੰਗਿਚ ਕਤਤਚ।

ਮਰਕਚਸ 9:23-25 ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਆਗਖਿਆ, ਜਡੇ ਤਚਸਹੀਂ ਕਰ ਸਵਿੱਕਦਡੇ ਹਲੋ! ਪਰਤਤਤ ਕਰਨ ਵਚਲਡੇ ਦਡੇ ਲਈ 
ਸਵਿੱਭਲੋ ਕਚਝ ਹਲੋ ਸਵਿੱਕਦਚ ਹਹ। 24 ਉਸਡੇ ਵਡੇਲਡੇ ਉਸ ਬਚਲਕ ਦਚ ਗਪਉ ਉੱਚਤ ਅਵਚਜ਼ ਨਚਲ ਕਗਹਣ ਲਵਿੱਗਿਚ, ਮਮੈਂ 
ਪਰਤਤਤ ਕਰਦਚ ਹਕਾਂ, ਤਚਸਹੀਂ ਮਡੇਰਤ ਬਡੇ ਪਰਤਤਤਤ ਦਚ ਉਪਚਉ ਕਰਲੋ! 25 ਜਦ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਵਡੇਗਖਿਆ ਗਕ ਲਲੋਕ 
ਦਕੜ ਕਡੇ ਇਕਵਿੱਠਨੇ ਹਚਸੰਦਡੇ ਜਕਾਂਦਡੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਨਨੇ ਭਗਰਸ਼ਟ ਰਦੂਹ ਨਦੂਸੰ ਗਝੜਗਕਆ ਅਤਡੇ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਗਕਹਚ, ਹਡੇ ਗਿਚਸੰਗਿਤ
ਬਲੋਲਤ ਰਦੂਹ ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਹਚਕਮ ਕਰਦਚ ਹਕਾਂ ਜਲੋ ਇਸ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਚਹ ਅਤਡੇ ਫਡੇਰ ਕਦਡੇ ਇਸ ਗਵਵਿੱਚ ਨਚ ਵੜਹੀਂ !

ਮਰਕਚਸ 9:29 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਗਕਹਚ ਗਕ ਇਸ ਪਰਕਚਰ ਦਤ ਪਪ੍ਰਚਰਥਨਚ ਗਬਨਚ ਗਕਸਡੇ ਹਲੋਰ ਤਰਕਾਂ ਨਹਹੀਂ 
ਗਨਨਿੱਕਲ ਸਵਿੱਕਦਤ। ( ਪਰ ਪਪ੍ਰਚਰਥਨਚ ਅਤਡੇ ਵਰਤ ਕਡੇ.)

ਮਰਕਚਸ 9:38,39 ਯਦੂਹਸੰਨਚ ਨਨੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਆਗਖਿਆ, ਗਿਚਰਦੂ ਜਤ, ਅਸਹੀਂ ਇਵਿੱਕ ਨਦੂਸੰ ਤਡੇਰਡੇ ਨਚਮ ਨਚਲ ਭਦੂਤ ਕਵਿੱਢਦਡੇ 
ਵਡੇਗਖਿਆ ਅਤਡੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਵਰਗਜਆ ਇਸ ਲਈ ਜਲੋ ਉਹ ਸਚਡਡੇ ਗਪਵਿੱਛਡੇ ਨਹਹੀਂ ਸਤ ਚਵਿੱਲਦਚ। 39 ਪਰ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ 
ਗਕਹਚ, ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਨਚ ਵਰਜਲੋ ਗਕਉਂਗਕ ਅਗਜਹਚ ਕਲੋਈ ਨਹਹੀਂ ਜਲੋ ਮਡੇਰਚ ਨਚਮ ਲਹ ਕਡੇ ਕਰਚਮਚਤ ਕਰਡੇ ਅਰ ਓਵਵੇਂ 
ਮਹਨਦੂਸੰ ਬਚਰਚ ਕਗਹ ਸਵਿੱਕਡੇ। 

ਮਰਕਚਸ 16:17 ਅਤਡੇ ਗਨਹਚਚ ਕਰਨ ਵਚਗਲਆਖਿਂ ਦਡੇ ਨਚਲ ਨਚਲ ਏਹ ਗਨਸ਼ਚਨ ਹਲੋਣਗਿਡੇ ਜਲੋ ਓਹ ਮਡੇਰਚ ਨਚਮ ਲਹ 
ਕਡੇ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਣਗਿਡੇ, ਓਹ ਨਵਤਆਖਿਂ ਨਵਤਆਖਿਂ ਬਲੋਲਤਆਖਿਂ ਬਲੋਲਣਗਿਡੇ,



ਲਲੋਕਚ 4:34-36 ਹਚਏ ਗਯਸਦੂ ਨਚਸਰਤ ! ਤਡੇਰਚ ਸਚਡਡੇ ਨਚਲ ਕਤ ਕਸੰਮ ? ਕਤ ਤਦੂਸੰ ਸਚਡਚ ਨਚਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਮੈਂ
? ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਜਚਣਦਚ ਹਕਾਂ ਜਲੋ ਤਦੂਸੰ ਕਕਣ ਹਮੈਂ। ਤਦੂਸੰ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਚ ਪਗਵਵਿੱਤਪ੍ਰ ਪਚਰਖਿ ਹਮੈਂ ! 35 ਤਕਾਂ ਗਯਸਦੂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ 
ਵਰਜ ਕਡੇ ਗਕਹਚ, ਚਚਵਿੱਪ ਕਰ ਅਤਡੇ ਇਸ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਚਹ ! ਸਲੋ ਉਹ ਭਦੂਤ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਗਵਚਕਚਰ ਪਟਕ ਕਡੇ 
ਗਬਨਚ ਸਵਿੱਟ ਲਚਏ ਉਸ ਦਡੇ ਅਸੰਦਰਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਗਗਿਆ। 36 ਅਤਡੇ ਸਚਰਡੇ ਹਹਰਚਨ ਹਲੋਏ ਅਤਡੇ ਆਪਸ ਗਵਵਿੱਚ ਗਿਵਿੱਲਕਾਂ 
ਕਰ ਕਡੇ ਇਵਿੱਕ ਦਦੂਏ ਨਦੂਸੰ ਕਗਹਣ ਲਵਿੱਗਿਡੇ ਭਈ ਇਹ ਕਤ ਗਿਵਿੱਲ ਹਹ ? ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਉਹ ਇਖ਼ਗਤਆਰ ਅਤਡੇ ਸਮਰਵਿੱਥਚ 
ਨਚਲ ਗਭਪ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਗਮਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਹਚਕਮ ਕਰਦਚ ਹਹ ਅਤਡੇ ਓਹ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਕਾਂਦਡੇ ਹਨ !

ਲਲੋਕਚ 4:41 ਅਰ ਬਹਚਗਤਆਖਿਂ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਭਦੂਤ ਭਤ ਚਤਕਕਾਂ ਮਚਰਦਡੇ ਅਤਡੇ ਇਹ ਆਖਿਦਡੇ ਗਨਨਿੱਕਲ ਆਏ ਭਈ ਤਦੂਸੰ 
ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਚ ਪਚਵਿੱਤਪ੍ਰ ਹਮੈਂ ! ਪਰ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਗਝੜਕ ਕਡੇ ਬਲੋਲਣ ਨਚ ਗਦਵਿੱਤਚ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਓਹ ਪਛਚਣਦਡੇ ਸਨ
ਜਲੋ ਇਹ ਮਸਤਹ ਹਹ।

ਲਲੋਕਚ 7:21 ਉਸ ਨਨੇ ਉਸ ਘੜਤ ਬਹਚਗਤਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਰਲੋਗਿਕਾਂ ਅਰ ਬਲਚਈਆਖਿਂ ਅਤਡੇ ਬਦ ਰਦੂਹਕਾਂ ਤਦੋਂ ਚਸੰਗਿਚ ਕਤਤਚ ਅਤਡੇ 
ਬਹਚਗਤਆਖਿਂ ਅਸੰਗਨਨਆਖਿਂ ਨਦੂਸੰ ਸਚਜਚਖਿਚ ਕਤਤਚ ਸਤ।

ਲਲੋਕਚ 8:29 ਗਕਉਂਗਕ ਉਹ ਉਸ ਗਭਪ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਚ ਨਦੂਸੰ ਹਚਕਮ ਕਰ ਗਰਹਚ ਸਤ ਗਕ ਇਸ ਮਨਚਵਿੱਖਿ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ 
ਜਚਹ ਇਸ ਲਈ ਜਲੋ ਉਹ ਬਹਚਤ ਵਚਰਤ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਗਖਿਵਿੱਚ ਕਰਦਚ ਸਤ ਅਤਡੇ ਉਹ ਸਸੰਗਿਲਕਾਂ ਅਤਡੇ ਬਡੇੜਤਆਖਿਂ ਨਚਲ 
ਜਕਗੜਆ ਹਲੋਇਆ ਪਗਹਰਡੇ ਗਵਵਿੱਚ ਰਗਹਸੰਦਚ ਸਤ ਪਰ ਉਹ ਬਸੰਧਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਤਲੋੜ ਸਚਵਿੱਟਦਚ ਅਤਡੇ ਭਦੂਤ ਉਹ ਨਦੂਸੰ 
ਉਜਚੜਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਭਜਚਈ ਗਫਰਦਚ ਸਤ।

ਲਲੋਕਚ 9:40 ਮਮੈਂ ਤਡੇਰਡੇ ਚਡੇਗਲਆਖਿਂ ਦਡੇ ਅਵਿੱਗਿਡੇ ਬਡੇਨਤਤ ਕਤਤਤ ਜਲੋ ਉਸ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢ ਦਡੇਣ ਪਰ ਓਹ ਨਚ ਕਵਿੱਢ ਸਵਿੱਕਡੇ।
ਲਲੋਕਚ 10:17-20 ਓਹ ਸਵਿੱਤਰ ਅਨਸੰਦ ਨਚਲ ਮਚੜਡੇ ਅਰ ਬਲੋਲਡੇ ਗਕ ਪਪ੍ਰਭਚ ਜਤ ਤਡੇਰਡੇ ਨਚਮ ਕਰਕਡੇ ਭਦੂਤ ਭਤ ਸਚਡਡੇ 

ਵਵਿੱਸ ਗਵਵਿੱਚ ਹਨ ! 18 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਆਗਖਿਆ, ਮਮੈਂ ਸ਼ਤਚਨ ਨਦੂਸੰ ਗਬਜਲਤ ਵਕਾਂਙਚ ਗਡਵਿੱਗਿਚ ਹਲੋਇਆ ਗਡਵਿੱਠਚ। 
19 ਵਡੇਖਿਲੋ ਮਮੈਂ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਸਵਿੱਪਕਾਂ ਅਤਡੇ ਠਦੂਸੰਗਹਆਖਿਂ ਦਡੇ ਗਲਤਚੜਨ ਦਚ ਅਰ ਵਹਰਤ ਦਤ ਸਚਰਤ ਸ਼ਕਤਤ ਉੱਤਡੇ 
ਇਖ਼ਗਤਆਰ ਗਦਵਿੱਤਚ ਹਹ ਅਤਡੇ ਕਲੋਈ ਵਤ ਚਤਜ਼ ਤਚਹਚਡਚ ਨਚਕਸਚਨ ਨਚ ਕਰਡੇਗਿਤ। 20 ਪਰ ਇਸ ਤਦੋਂ ਅਨਸੰਦ ਨਚ 
ਹਲੋਵਲੋ ਗਕ ਰਦੂਹਕਾਂ ਤਚਹਚਡਡੇ ਵਵਿੱਸ ਗਵਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਦੋਂ ਅਨਸੰਦ ਹਲੋਵਲੋ ਭਈ ਤਚਹਚਡਡੇ ਨਚਉਂ ਸਚਰਗਿ ਗਵਵਿੱਚ ਗਲਖਿਡੇ 
ਹਲੋਏ ਹਨ।

ਲਲੋਕਚ 11:14 ਉਹ ਇਵਿੱਕ ਗਿਦੂਸੰਗਿਡੇ ਭਦੂਤ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਗਪਆ ਸਤ ਅਤਡੇ ਐਉਂ ਹਲੋਇਆ ਗਕ ਜਕਾਂ ਭਦੂਤ ਗਨਨਿੱਕਲ ਗਗਿਆ ਤਕਾਂ
ਉਹ ਗਿਦੂਸੰਗਿਚ ਬਲੋਲਣ ਲਵਿੱਗਿ ਗਪਆ ਅਰ ਲਲੋਕ ਹਹਰਚਨ ਹਲੋਏ।

ਲਲੋਕਚ 11:20-22 ਪਰ ਜਡੇ ਮਮੈਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਤ ਉਂਗਿਲ ਨਚਲ ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਹਕਾਂ ਤਕਾਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਚ ਰਚਜ 
ਤਚਸਕਾਂ ਉੱਤਡੇ ਆ ਪਹਚਸੰਗਚਆ ਹਹ। 21 ਜਦ ਕਲੋਈ ਜ਼ਲੋਰਚਵਰ ਹਗਥਆਰ ਬਸੰਨਨਹੀਂ ਆਪਣਡੇ ਘਰ ਦਤ ਰਖਿਵਚਲਤ 



ਕਰਦਚ ਹਹ ਤਕਾਂ ਉਹ ਦਚ ਮਚਲ ਬਚ ਰਗਹਸੰਦਚ ਹਹ। 22 ਪਰ ਜਡੇ ਕਲੋਈ ਉਸ ਨਚਲਦੋਂ ਜ਼ਲੋਰਚਵਰ ਆਣ ਕਡੇ ਉਹ ਨਦੂਸੰ 
ਗਜਵਿੱਤ ਲਵਡੇ ਤਕਾਂ ਉਹ ਦਡੇ ਸਚਰਡੇ ਹਗਥਆਰ ਗਜਨਨਕਾਂ ਉੱਤਡੇ ਉਹ ਦਚ ਮਚਣ ਸਤ ਖਿਲੋਹ ਲਮੈਂਦਚ ਅਤਡੇ ਉਹ ਦਤ ਲਚਵਿੱਟ 
ਵਸੰਡ ਗਦਸੰਦਚ ਹਹ।

ਲਲੋਕਚ 13:32 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਆਗਖਿਆ, ਤਚਸਹੀਂ ਜਚ ਕਡੇ ਉਸ ਲਦੂਸੰਬੜਤ ਨਦੂਸੰ ਕਹਲੋ ਭਈ ਵਡੇਖਿ ਮਮੈਂ ਅਵਿੱਜ ਅਰ ਕਵਿੱਲਨ 
ਭਦੂਤਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਕਵਿੱਢਦਚ ਅਤਡੇ ਨਰਲੋਆ ਕਰਦਚ ਹਕਾਂ ਅਰ ਤਤਏ ਗਦਨ ਪਦੂਰਚ ਹਲੋ ਜਚਵਕਾਂਗਿਚ।

ਯਦੂਹਸੰਨਚ 14:12 ਮਮੈਂ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਸਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਆਖਿਦਚ ਹਕਾਂ ਗਕ ਜਲੋ ਮਡੇਰਡੇ ਉੱਤਡੇ ਗਨਹਚਚ ਕਰਦਚ ਹਹ ਸਲੋ ਏਹ ਕਸੰਮ ਗਜਹੜਡੇ
ਮਮੈਂ ਕਰਦਚ ਹਕਾਂ ਉਹ ਭਤ ਕਰਡੇਗਿਚ ਸਗਿਦੋਂ ਇਨਨਕਾਂ ਨਚਲਦੋਂ ਵਵਿੱਡਡੇ ਕਸੰਮ ਕਰਡੇਗਿਚ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਮਮੈਂ ਗਪਤਚ ਕਲੋਲ ਜਕਾਂਦਚ ਹਕਾਂ।

ਯਦੂਹਸੰਨਚ 17:15 ਮਮੈਂ ਇਹ ਬਡੇਨਤਤ ਨਹਹੀਂ ਕਰਦਚ ਜਲੋ ਤਦੂਸੰ ਓਹਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਜਗਿਤ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਚਚਵਿੱਕ ਲਵਵੇਂ ਪਰ ਇਹ ਜਲੋ ਤਦੂਸੰ 
ਦਚਸ਼ਟ ਤਦੋਂ ਓਹਨਕਾਂ ਦਤ ਰਵਿੱਗਛਆ ਕਰਵੇਂ।

ਰਸਦੂਲਕਾਂ ਦਡੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 10:38 ਅਰਥਚਤ ਗਯਸਦੂ ਨਚਸਰਤ ਭਈ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਨਨੇ ਗਕਸ ਗਬਧ ਨਚਲ ਉਹ ਨਦੂਸੰ ਪਗਵਵਿੱਤਪ੍ਰ 
ਆਤਮਚ ਅਤਡੇ ਸਮਰਵਿੱਥਚ ਨਚਲ ਮਸਹ ਕਤਤਚ ਜਲੋ ਉਹ ਭਲਚ ਕਰਦਚ ਅਤਡੇ ਸਭਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਜਲੋ ਸ਼ਤਚਨ ਦਡੇ ਕਚਬਦੂ 
ਕਤਤਡੇ ਹਲੋਏ ਸਨ ਚਸੰਗਿਚ ਕਰਦਚ ਗਫਗਰਆ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਉਹ ਦਡੇ ਨਚਲ ਸਤ।

ਰਸਦੂਲਕਾਂ ਦਡੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 16:17,18 ਸਲੋ ਪਕਲਚਸ ਦਡੇ ਅਤਡੇ ਸਚਡਡੇ ਮਗਿਰ ਆਣ ਕਡੇ ਹਚਕਕਾਂ ਮਚਰਦਤ ਅਤਡੇ ਕਗਹਸੰਦਤ ਸਤ ਜਲੋ
ਏਹ ਲਲੋਕ ਅਵਿੱਤ ਮਹਕਾਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਡੇ ਦਚਸ ਹਨ ਗਜਹੜਡੇ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਮਚਕਤਤ ਦਚ ਰਚਹ ਦਵਿੱਸਦਡੇ ਹਨ ! 18 ਉਹ 
ਬਹਚਤ ਗਦਨਕਾਂ ਤਤਕਚਰ ਇਹ ਕਰਦਤ ਰਹਤ ਪਰ ਪਕਲਚਸ ਅਵਿੱਕ ਗਗਿਆ ਅਤਡੇ ਮਚੜ ਕਡੇ ਉਸ ਰਦੂਹ ਨਦੂਸੰ ਗਕਹਚ, ਮਮੈਂ 
ਤਹਨਦੂਸੰ ਗਯਸਦੂ ਮਸਤਹ ਦਡੇ ਨਚਮ ਨਚਲ ਹਚਕਮ ਕਰਦਚ ਹਕਾਂ ਜਲੋ ਇਹ ਦਡੇ ਗਵਵਿੱਚਦੋਂ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਚਹ ! ਅਤਡੇ ਉਹ ਉਸਡੇ 
ਘੜਤ ਗਨਨਿੱਕਲ ਗਿਈ।

ਰਸਦੂਲਕਾਂ ਦਡੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 19:11,12 ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਪਕਲਚਸ ਦਡੇ ਹਵਿੱਥਦੋਂ ਅਨਠੋਖਿਤਆਖਿਂ ਕਰਚਮਚਤਕਾਂ ਗਵਖਿਚਲਦਚ ਸਤ। 12 ਐਥਦੋਂ 
ਤਤਕ ਜਲੋ ਰਚਮਚਲ ਅਰ ਪਟਕਡੇ ਉਹ ਦਡੇ ਸਰਤਰ ਨਦੂਸੰ ਛਚਆ ਕਡੇ ਰਲੋਗਿਤਆਖਿਂ ਉੱਤਡੇ ਪਚਉਂਦਡੇ ਸਨ ਅਤਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਦਡੇ ਰਲੋਗਿ
ਜਕਾਂਦਡੇ ਰਗਹਸੰਦਡੇ ਅਰ ਦਚਸ਼ਟ ਆਤਮਡੇ ਗਨਨਿੱਕਲ ਜਕਾਂਦਡੇ ਸਨ।

ਰਸਦੂਲਕਾਂ ਦਡੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 26:15-18 ਤਕਾਂ ਮਮੈਂ ਆਗਖਿਆ, ਪਪ੍ਰਭਚ ਜਤ, ਤਦੂਸੰ ਕਕਣ ਹਮੈਂ ? ਪਪ੍ਰਭਚ ਬਲੋਗਲਆ, ਮਮੈਂ ਗਯਸਦੂ ਹਕਾਂ ਗਜਹ 
ਨਦੂਸੰ ਤਦੂਸੰ ਸਤਚਉਂਦਚ ਹਮੈਂ। 16 ਪਰ ਉੱਠ ਅਤਡੇ ਆਪਣਡੇ ਪਹਰਕਾਂ ਉੱਤਡੇ ਖਿਲਲੋ ਜਚਹ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਇਸ ਲਈ 
ਦਰਸ਼ਣ ਗਦਵਿੱਤਚ ਹਹ ਭਈ ਉਨਨਕਾਂ ਗਿਵਿੱਲਕਾਂ ਦਚ ਗਜਨਨਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਤਮੈਂ ਮਹਨਦੂਸੰ ਵਡੇਗਖਿਆ ਅਤਡੇ ਗਜਨਨਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਗਵਖਿਚਈ
ਗਦਆਖਿਂਗਿਚ ਤਹਨਦੂਸੰ ਸਡੇਵਕ ਅਤਡੇ ਸਚਖਿਤ ਠਗਹਰਚਵਕਾਂ। 17 ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਇਸ ਕਕਮ ਅਤਡੇ ਪਰਚਈਆਖਿਂ ਕਕਮਕਾਂ ਤਦੋਂ 
ਬਚਚਵਕਾਂਗਿਚ ਗਜਨਨਕਾਂ ਦਡੇ ਕਲੋਲ ਮਮੈਂ ਤਹਨਦੂਸੰ ਘਵਿੱਲਦਚ ਹਕਾਂ। 18 ਤਕਾਂ ਜਲੋ ਤਦੂਸੰ ਉਨਨਕਾਂ ਦਤਆਖਿਂ ਅਵਿੱਖਿਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਖਿਲੋਲਨ ਦਡੇਵਵੇਂ ਭਈ ਓਹ 
ਅਨਨਨੇਰਡੇ ਤਦੋਂ ਚਚਨਣ ਦਤ ਵਵਿੱਲ ਅਤਡੇ ਸ਼ਤਚਨ ਦਡੇ ਵਵਿੱਸ ਤਦੋਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਤ ਵਵਿੱਲ ਮਚੜਨ ਗਕ ਓਹ ਪਚਪਕਾਂ ਦਤ ਮਚਫ਼ਤ



ਅਤਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਗਵਵਿੱਚ ਜਲੋ ਮਡੇਰਡੇ ਉੱਤਡੇ ਗਨਹਚਚ ਕਰ ਕਡੇ ਪਗਵਵਿੱਤਪ੍ਰ ਹਲੋਏ ਹਨ ਗਵਰਸਚ ਪਚਉਣ।
ਰਲੋਮਤਆਖਿਂ 16:20 ਅਰ ਸ਼ਕਾਂਤਤ ਦਚਤਚ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਸ਼ਤਚਨ ਨਦੂਸੰ ਝਬਦਡੇ ਤਚਹਚਡਡੇ ਪਹਰਕਾਂ ਦਡੇ ਹਡੇਠ ਗਮਵਿੱਧਡੇਗਿਚ। ਸਚਡਡੇ ਪਪ੍ਰਭਚ 

ਗਯਸਦੂ ਮਸਤਹ ਦਤ ਗਕਰਪਚ ਤਚਹਚਡਡੇ ਨਚਲ ਹਲੋਵਡੇ।
2 ੨ ਕਚਗਰਸੰਥਤਆਖਿਂ 2:11 ਭਈ ਸ਼ਤਚਨ ਸਚਡਡੇ ਨਚਲ ਹਵਿੱਥ ਨਚ ਕਰ ਜਚਏ ਗਕਉਂ ਜਲੋ ਅਸਹੀਂ ਉਸ ਗਦਆਖਿਂ ਚਚਗਲਆਖਿਂ ਤਦੋਂ

ਅਣਜਚਣ ਨਹਹੀਂ।
ਗਿਲਚਤਤਆਖਿਂ 1:4 ਗਜਹ ਨਨੇ ਸਚਗਡਆਖਿਂ ਪਚਪਕਾਂ ਦਡੇ ਕਚਰਨ ਆਪਣਡੇ ਆਪ ਨਦੂਸੰ ਦਡੇ ਗਦਵਿੱਤਚ ਭਈ ਸਚਡਡੇ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਅਤਡੇ 

ਗਪਤਚ ਦਤ ਇਵਿੱਗਛਆ ਦਡੇ ਅਨਚਸਚਰ ਸਚਨਦੂਸੰ ਇਸ ਵਰਤਮਚਨ ਬਚਰਡੇ ਜਚਵਿੱਗਿ ਤਦੋਂ ਬਚਚ ਲਵਡੇ।
ਅਫ਼ਸਤਆਖਿਂ 4:27 ਅਤਡੇ ਨਚ ਸ਼ਤਚਨ ਨਦੂਸੰ ਥਕਾਂ ਗਦਓ!
ਅਫ਼ਸਤਆਖਿਂ 6:11 ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਦਡੇ ਸਚਰਡੇ ਸ਼ਸਤਪ੍ਰ ਬਸਤਪ੍ਰ ਧਚਰਲੋ ਤਕਾਂ ਜਲੋ ਤਚਸਹੀਂ ਸ਼ਤਚਨ ਦਡੇ ਛਲ ਗਛਵਿੱਦਪ੍ਰਕਾਂ ਦਡੇ ਸਚਹਮਣਡੇ 

ਖਿਲਲੋ ਸਵਿੱਕਡੇ।
2 ੨ ਥਵਿੱਸਲਚਨਤਕਤਆਖਿਂ 3:2,3 ਅਤਡੇ ਇਹ ਭਈ ਅਸਹੀਂ ਪਚਵਿੱਠਨੇ ਅਤਡੇ ਬਚਰਡੇ ਮਨਚਵਿੱਖਿਕਾਂ ਤਦੋਂ ਬਚਚਏ ਜਚਈਏ ਗਕਉਂ ਜਲੋ 

ਸਭਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਗਨਹਚਚ ਨਹਹੀਂ ਹਹ। 3 ਪਰਸੰਤਦੂ ਪਪ੍ਰਭਚ ਵਫ਼ਚਦਚਰ ਹਹ ਗਜਹੜਚ ਤਚਹਚਨਦੂਸੰ ਗਦਪ੍ਰੜਨ ਕਰਡੇਗਿਚ ਅਤਡੇ ਦਚਸ਼ਟ ਤਦੋਂ 
ਬਚਚਈ ਰਵਿੱਖਿਡੇਗਿਚ।

2 ੨ ਗਤਮਲੋਗਥਉਸ 2:26 ਅਤਡੇ ਉਹ ਦਤ ਇਵਿੱਗਛਆ ਨਦੂਸੰ ਪਦੂਗਰਆਖਿਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਚਨ ਦਤ ਫਚਹਤ ਗਵਵਿੱਚ ਫਸ ਕਡੇ 
ਹਲੋਸ਼ ਗਵਵਿੱਚ ਆਣ ਕਡੇ ਬਚ ਗਨਨਿੱਕਲਣ।

2 ੨ ਗਤਮਲੋਗਥਉਸ 4:18 ਪਪ੍ਰਭਚ ਮਹਨਦੂਸੰ ਹਰਡੇਕ ਬਚਰਡੇ ਕਸੰਮ ਤਦੋਂ ਛਚਡਚਵਡੇਗਿਚ ਅਤਡੇ ਆਪਣਡੇ ਸਚਰਗਿਤ ਰਚਜ ਲਈ ਸਮਚ·ਲ 
ਰਵਿੱਖਿਡੇਗਿਚ ! ਉਹ ਦਤ ਵਗਡਆਈ ਜਚਵਿੱਗਿਲੋ ਜਚਵਿੱਗਿ ਹਲੋਵਡੇ। ਆਮਤਨ। 

1 ੧ ਪਤਰਸ 5:8 ਸਚਚਡੇਤ ਹਲੋਵਲੋ, ਜਚਗਿਦਡੇ ਰਹਲੋ ! ਤਚਹਚਡਚ ਗਵਰਲੋਧਤ ਸ਼ਤਚਨ ਬਚਕਦਡੇ ਸ਼ਹੀਂਹ ਵਕਾਂਙਚ ਭਚਲਦਚ ਗਫਰਦਚ
ਹਹ ਭਈ ਗਕਹ ਨਦੂਸੰ ਪਚੜ ਖਿਚਵਕਾਂ !

1 ੧ ਯਦੂਹਸੰਨਚ 4:4 ਹਡੇ ਬਵਿੱਗਚਓ, ਤਚਸਹੀਂ ਤਕਾਂ ਪਰਮਡੇਸ਼ਚਰ ਤਦੋਂ ਹਲੋ ਅਤਡੇ ਉਨਨਕਾਂ ਨਦੂਸੰ ਗਜਵਿੱਤ ਗਲਆ ਹਹ ਗਕਉਂਗਕ ਗਜਹੜਚ 
ਤਚਹਚਡਡੇ ਗਵਵਿੱਚ ਹਹ ਸਲੋ ਓਸ ਨਚਲਦੋਂ ਵਵਿੱਡਚ ਹਹ ਗਜਹੜਚ ਸਸੰਸਚਰ ਗਵਵਿੱਚ ਹਹ।
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