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ਖ਼ਰਰੋਜ 15:26 ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਨਨੇ ਆਲਖਿਆ, “ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਆਪਣਣੇ ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਪਰਮਣੇਸਤੁਰ ਦਸ਼ਾ ਹਤੁਕਮ ਜ਼ਰਨਰ ਮਲਿੰਨਣਸ਼ਾ 
ਚਸ਼ਾਹਹੀਦਸ਼ਾ ਹਹ। ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਉਹਹੀ ਗਗੱਲਲਾਂ ਕਰਨਹੀਆਆਂ ਚਸ਼ਾਹਹੀਦਹੀਆਆਂ ਹਨ ਲਜਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਉਹ ਸਹਹੀ ਕਲਹਲਿੰਦਸ਼ਾ ਹਹ, ਜਣੇ ਤਤੁਸਸੀਂ 
ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਦਣੇ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਹਤੁਕਮ ਤਣੇ ਕਸ਼ਾਨਨਨ ਮਲਿੰਨਨੋਗਣੇ ਤਲਾਂ ਤਤੁਸਸੀਂ ਲਮਸਰਹੀਆਆਂ ਦਹੀ ਤਰਨਲਾਂ ਲਬਿਮਸ਼ਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਵਵੋਂਗਣੇ। ਮਮ, 
ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ, ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਅਲਜਹਹੀ ਕਰੋਈ ਲਬਿਮਸ਼ਾਰਹੀ ਨਹਸੀਂ ਲਦਆਆਂਗਸ਼ਾ ਲਜਹੜਹੀ ਮਮ ਲਮਸਰਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਲਦਗੱਤਹੀ ਸਹੀ। ਮਮ 
ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਹਲਾਂ। ਮਮ ਹਹੀ ਹਲਾਂ ਲਜਹੜਸ਼ਾ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਰਸ਼ਾਜ਼ਹੀ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ।”

ਅਸਤਸਨਸ਼ਾ 7:15 ਅਤਣੇ ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਹੀ ਹਰ ਲਬਿਮਸ਼ਾਰਹੀ ਦਨਰ ਕਰ ਦਣੇਵਣੇਗਸ਼ਾ। ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਉਨਨਲਾਂ ਲਭਿਆਨਕ 
ਲਬਿਮਸ਼ਾਰਹੀਆਆਂ ਤਵੋਂ ਬਿਚਸ਼ਾਵਣੇਗਸ਼ਾ ਲਜਹੜਹੀਆਆਂ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਲਮਸਰ ਲਵਗੱਚ ਰਲਹਆਂਲਦਆਆਂ ਲਗੱਗਹੀਆਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ 
ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਦਤੁਸਮਣਸ਼ਾ ਨਨਲਿੰ ਇਹ ਲਬਿਮਸ਼ਾਰਹੀਆਆਂ ਲਸ਼ਾ ਦਣੇਵਣੇਗਸ਼ਾ।

ਜ਼ਬਿਨਰ 107:20 ਪਰਮਣੇਸਤੁਰ ਨਨੇ ਆਦਣੇਸ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਆਰਰੋਗ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਰੋਕ ਕਬਿਰ ਕਰੋਲਵੋਂ 
ਬਿਚ ਗਏ।

ਜ਼ਬਿਨਰ 146:8 ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਅਲਿੰਨਨਨੇ ਲਰੋਕਲਾਂ ਦਹੀ ਦਣੇਖਿਣ ਲਵਗੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ। ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਉਨਨਲਾਂ ਲਰੋਕਲਾਂ ਦਹੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ ਜਰੋ ਮਤੁਸਹੀਬਿਤ ਲਵਗੱਚ ਹਨ। ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਨਨੇਕ ਲਰੋਕਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਲਪਆਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ।

ਯਸਈਆਹ 35:5  ਫਣੇਰ ਅਲਿੰਨਨਨੇ ਲਰੋਕ ਦਰੋਬਿਸ਼ਾਰਸ਼ਾ ਦਣੇਖਿ ਸਕਣਗਣੇ। ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀਆਆਂ ਅਗੱਖਿਲਾਂ ਖਿਤੁਲਲਹ ਜਸ਼ਾਣਗਹੀਆਆਂ। ਫਣੇਰ ਬਿਰੋਲਣੇ 
ਲਰੋਕ ਸਤੁਣ ਸਕਣਗਣੇ। ਉਨਨਲਾਂ ਦਣੇ ਕਲਿੰਨ ਖਿਤੁਲਲਹ ਜਸ਼ਾਣਗਣੇ।

ਯਸਈਆਹ 53:5 ਪਰ ਉਸਨਨਲਿੰ ਸਸ਼ਾਡਹੀਆਆਂ ਬਿਤੁਲਰਆਈਆਆਂ ਦਹੀ ਸਜ਼ਸ਼ਾ ਲਮਲਹੀ ਸਹੀ। ਉਸਨਨਲਿੰ ਸਸ਼ਾਡਣੇ ਗਤੁਨਸ਼ਾਹ ਬਿਦਲਣੇ 
ਕਤੁਚਲਲਆ ਲਗਆ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਸ਼ਾ ਲਜਹੜਸ਼ਾ ਸਸ਼ਾਡਣੇ ਲਸਰ ਸਹੀ-ਸਸ਼ਾਡਹੀ ਸਜ਼ਸ਼ਾ-ਉਹ ਉਸਨਨਲਿੰ ਲਮਲਲਆ ਸਹੀ। ਅਸਸੀਂ 
ਉਸਦਹੀ ਸਜ਼ਸ਼ਾ ਕਸ਼ਾਰਣ ਹਹੀ ਲਸਹਤਯਸ਼ਾਬਿ ਹਰੋਏ ਸਲਾਂ। ਸਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਅਰਰੋਗਤਸ਼ਾ ਲਮਲਹੀ (ਮਸ਼ਾਫਹੀ ਲਮਲਹੀ) ਤਲਾਂ ਉਸਦਣੇ ਦਤੁਗੱਖਿ 
ਕਸ਼ਾਰਣ।

ਯਸਈਆਹ 58:8 ਜਣੇ ਤਤੁਸਸੀਂ ਇਹ ਗਗੱਲਲਾਂ ਕਰਰੋਗਣੇ, ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਹੀ ਰਰੌਸਨਹੀ ਚਮਕਣ ਲਗੱਗ ਪਵਣੇਗਹੀ ਲਜਵਵੇਂ ਸਵਣੇਰਣੇ ਦਹੀ ਲਰੋਅ 
ਚਮਕਣ ਲਗਦਹੀ ਹਹ। ਫਣੇਰ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਜ਼ਖਿਮ ਭਿਰ ਜਸ਼ਾਣਗਣੇ। ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਹੀ ਨਨੇਕਹੀ (ਪਰਮਣੇਸਤੁਰ) ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਅਗੱਗਣੇ-ਅਗੱਗਣੇ 
ਤਤੁਰਣੇਗਹੀ ਅਤਣੇ ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਦਹੀ ਸਸ਼ਾਨ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਲਪਗੱਛਣੇ-ਲਪਗੱਛਣੇ ਆਵਣੇਗਹੀ।

ਯਰਲਮਆਹ 30:17 ਅਤਣੇ ਮਮ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਹੀ ਲਸਹਤ ਵਸ਼ਾਪਸ ਪਰਤਸ਼ਾਵਲਾਂਗਸ਼ਾ। ਅਤਣੇ ਮਮ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਜ਼ਖਿਮਲਾਂ ਦਸ਼ਾ ਇਲਸ਼ਾਜ਼ 
ਕਰਲਾਂਗਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਲਿੰਦਣੇਸ ਯਹਰੋਵਸ਼ਾਹ ਵਗੱਲਵੋਂ ਹਹ। 'ਲਕਉ? ਲਕਉ ਲਕ ਹਰੋਰਨਲਾਂ ਲਰੋਕਲਾਂ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਅਛਨਤ ਆਲਖਿਆ। ਉਨਨਲਾਂ 
ਲਰੋਕਲਾਂ ਨਨੇ ਆਲਖਿਆ, 'ਕਰੋਈ ਵਹੀ ਸਹੀਯਰੋਨ ਵਗੱਲ ਲਧਿਆਨ ਨਹਸੀਂ ਲਦਲਿੰਦਸ਼ਾ।"'



ਯਰਲਮਆਹ 33:6 "ਪਰ ਫਣੇਰ ਮਮ ਉਸ ਸਲਹਰ ਦਣੇ ਲਰੋਕਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਬਿਖਿਸ ਲਦਆਆਂਗਸ਼ਾ। ਮਮ ਉਨਨਲਾਂ ਲਰੋੋਰੋਕਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਸਲਾਂਤਹੀ ਨਸ਼ਾਲ 
ਰਲਹਣ ਲਦਆਆਂਗਸ਼ਾ।

ਮਲਸ਼ਾਕਹੀ 4:2 "ਪਰ ਉਨਨਲਾਂ ਮਨਤੁਗੱਖਿਲਾਂ ਲਈ, ਲਜਹੜਣੇ ਮਣੇਰਣੇ ਨਲਾਂ ਦਸ਼ਾ ਭਿਹਅ ਮਲਿੰਨਦਣੇ ਹਨ, ਉਨਨਲਾਂ ਲਈ ਧਿਰਮ ਦਸ਼ਾ ਸਨਰਜ 
ਚਢਣੇਗਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਉਸ ਦਹੀਆਆਂ ਲਕਰਣਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਲਸਫਸ਼ਾ ਹਰੋਵਣੇਗਹੀ। ਤਤੁਸਸੀਂ ਵਸ਼ਾੜਣੇ ਦਣੇ ਵਲਛਆਆਂ ਵਲਾਂਗ ਬਿਸ਼ਾਹਰ ਲਨਕਲਵੋਂਗਣੇ ਅਤਣੇ
ਕਤੁਦਰੋ-ਟਪਵੋਂਗਣੇ।

ਮਗੱਤਹੀ 4:23,24 ਲਯਸਨ ਸਸ਼ਾਰਹੀ ਗਲਹੀਲ ਲਵਗੱਚ ਲਫਿਰਦਸ਼ਾ ਹਰੋਇਆ ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀਆਆਂ ਸਮਸ਼ਾਜਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਉਪਦਣੇਸ਼ ਲਦਲਿੰਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ 
ਰਸ਼ਾਜ ਦਹੀ ਖ਼ਤੁਸ਼ ਖ਼ਬਿਰਹੀ ਦਸ਼ਾ ਪਰਚਸ਼ਾਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਲਰੋਕਲਾਂ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਰਰੋਗ ਅਤਣੇ ਸਸ਼ਾਰਹੀ ਮਲਾਂਦਗਹੀ ਨਨਲਿੰ ਹਟਸ਼ਾਉਦਸ਼ਾ
ਸਹੀ। 24 ਅਰ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਸਤੁਰਹੀਆ ਦਣੇਸ ਲਵਗੱਚ ਉਹ ਦਹੀ ਧਿਤੁਲਿੰਮ ਪਹ ਗਈ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਸਭਿਨਲਾਂ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਲਜਹੜਣੇ ਕਈ 
ਪਰਕਸ਼ਾਰ ਦਣੇ ਰਰੋਗਲਾਂ ਅਤਣੇ ਦਤੁਖਿਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਫਿਸਣੇ ਹਰੋਏ ਸਨ ਅਤਣੇ ਲਜਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਭਿਨਤ ਲਚਲਿੰਬਿੜਣੇ ਹਰੋਏ ਸਨ ਅਤਣੇ ਲਮਰਗਹੀ 
ਵਸ਼ਾਲਲਆਆਂ ਅਤਣੇ ਅਧਿਰਲਿੰਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਉਹ ਦਣੇ ਕਰੋਲ ਲਲਆਏ ਅਰ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਣੇ ਕਹੀਤਸ਼ਾ।

ਮਗੱਤਹੀ 8:16,17 ਅਤਣੇ ਜਲਾਂ ਸਲਿੰਝ ਹਰੋਈ ਉਸ ਦਣੇ ਕਰੋਲ ਬਿਹਤੁਲਤਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਲਲਆਏ ਲਜਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਭਿਨਤ ਲਚਲਿੰਬਿੜਣੇ ਹਰੋਏ ਸਨ ਅਤਣੇ
ਉਸ ਨਨੇ ਬਿਚਨ ਨਸ਼ਾਲ ਰਨਹਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਅਰ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਲਗਆਆਂ ਕਹੀਤਸ਼ਾ। 17 ਤਲਾਂ ਜਰੋ ਯਸਸ਼ਾਯਸ਼ਾਹ 
ਨਬਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵਸ਼ਾਕ ਪਨਰਸ਼ਾ ਹਰੋਵਣੇ ਭਿਈ ਉਹ ਨਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸ਼ਾਡਹੀਆਆਂ ਮਲਾਂਦਗਹੀਆਆਂ ਲਹ ਲਈਆਆਂ ਅਤਣੇ ਰਰੋਗਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਤੁਗੱਕ 
ਲਲਆ।

ਮਗੱਤਹੀ 9:35 ਲਯਸਨ ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀਆਆਂ ਸਮਸ਼ਾਜਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਉਪਦਣੇਸ਼ ਲਦਲਿੰਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਰਸ਼ਾਜ ਦਹੀ ਖ਼ਤੁਸ਼ ਖ਼ਬਿਰਹੀ ਦਸ਼ਾ ਪਰਚਸ਼ਾਰ ਕਰਦਸ਼ਾ
ਹਰੋਇਆ ਅਤਣੇ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਰਰੋਗ ਅਤਣੇ ਸਸ਼ਾਰਹੀ ਮਲਾਂਦਗਹੀ ਦਨਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਰੋਇਆ ਸਰਬਿਗੱਤ ਨਗਰਲਾਂ ਅਤਣੇ ਲਪਲਿੰਡਲਾਂ ਲਵਗੱਚ 
ਲਫਿਲਰਆ।

ਮਗੱਤਹੀ 10:1 ਉਸ ਨਨੇ ਆਪਣਣੇ ਬਿਸ਼ਾਰਲਾਂ ਚਣੇਲਲਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਕਰੋਲ ਸਗੱਦ ਕਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਇਖ਼ਲਤਆਰ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਜਰੋ ਲਭਿਭ੍ਰਿਸ਼ਟ 
ਆਤਲਮਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢਣ ਅਤਣੇ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਰਰੋਗ ਅਤਣੇ ਸਸ਼ਾਰਹੀ ਮਲਾਂਦਗਹੀ ਨਨਲਿੰ ਦਨਰ ਕਰਨ। (ਮਰਕਤੁਸ 3:14,15)

ਮਗੱਤਹੀ 10:8 ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਰਰੋ, ਮਤੁਰਲਦਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਲਜਵਸ਼ਾਲਰੋ, ਕਰੋੜਨਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਸ਼ਤੁਗੱਧਿ ਕਰਰੋ, ਭਿਨਤਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢਰੋ। ਤਤੁਸਲਾਂ ਮਤੁਫਤ 
ਲਲਆ ਹਹ, ਮਤੁਫਤ ਹਹੀ ਲਦਓ।

ਮਗੱਤਹੀ 11:5 ਲਕ ਅਲਿੰਨਨਨੇ ਸਤੁਜਸ਼ਾਖਿਣੇ ਹਤੁਲਿੰਦਣੇ ਹਨ ਅਤਣੇ ਲਲਿੰਙਣੇ ਤਤੁਰਦਣੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਨਹੀ ਸ਼ਤੁਗੱਧਿ ਕਹੀਤਣੇ ਜਲਾਂਦਣੇ ਹਨ ਅਤਣੇ ਬਿਰੋਲਣੇ ਸਤੁਣਦਣੇ ਹਨ 

ਅਤਣੇ ਮਤੁਰਦਣੇ ਲਜਵਸ਼ਾਏ ਜਲਾਂਦਣੇ ਹਨ ਅਤਣੇ ਗ਼ਰਹੀਬਿਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਖ਼ਤੁਸ਼ ਖ਼ਬਿਰਹੀ ਸਤੁਣਸ਼ਾਈ ਜਲਾਂਦਹੀ ਹਹ।
ਮਗੱਤਹੀ 12:15 ਪਰ ਲਯਸਨ ਇਹ ਜਸ਼ਾਣ ਕਣੇ ਉੱਥਵੋਂ ਤਤੁਰ ਲਪਆ ਅਤਣੇ ਬਿਹਤੁਤ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਲਰੋਕ ਉਹ ਦਣੇ ਮਗਰ ਲਗੱਗ ਤਤੁਰਣੇ ਅਰ ਉਸ 

ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਸਭਿਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ।
ਮਗੱਤਹੀ 15:30 ਅਤਣੇ ਬਿਹਤੁਤ ਟਰੋਲਹੀਆਆਂ ਲਲਿੰਲਙਆਆਂ, ਅਲਿੰਲਨਨਆਆਂ, ਗਤੁਲਿੰਲਗਆਆਂ, ਟਤੁਲਿੰਲਡਆਆਂ ਅਤਣੇ ਹਰੋਰ ਬਿਥਣੇਲਰਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਆਪਣਣੇ ਸਲਿੰਗ 

ਲਹਕਣੇ ਉਹ ਦਣੇ ਕਰੋਲ ਆਈਆਆਂ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਉਹ ਦਣੇ ਚਰਨਲਾਂ ਉੱਤਣੇ ਪਸ਼ਾਇਆ ਅਰ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ।



ਮਗੱਤਹੀ 17:20 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਲਕਹਸ਼ਾ, ਆਪਣਹੀ ਘਗੱਟ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਦਣੇ ਕਸ਼ਾਰਨ ਲਕਉ ਜਰੋ ਮਮ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਸਤ ਆਖਿਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ 
ਲਕ ਜਣੇ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਲਵਗੱਚ ਇਗੱਕ ਰਸ਼ਾਈ ਦਣੇ ਦਸ਼ਾਣਣੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਹਰੋਵਣੇ ਤਲਾਂ ਤਤੁਸਸੀਂ ਇਸ ਪਹਸ਼ਾੜ ਨਨਲਿੰ ਕਹਰੋਗਣੇ ਜਰੋ ਐਧਿਰਵੋਂ 
ਹਟ ਕਣੇ ਉਸ ਥਲਾਂ ਚਗੱਲਲਆ ਜਸ਼ਾਹ ਅਤਣੇ ਉਹ ਚਗੱਲਲਆ ਜਸ਼ਾਵਣੇਗਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਕਰੋਈ ਕਲਿੰਮ ਅਣਹਰੋਣਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰੋਵਣੇਗਸ਼ਾ।

ਮਰਕਤੁਸ 1:34 ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨੇ ਬਿਹਤੁਲਤਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਲਜਹੜਣੇ ਭਿਲਾਂਤ ਭਿਲਾਂਤ ਦਣੇ ਰਰੋਗਹੀ ਸਨ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਅਰ ਬਿਹਤੁਤ 
ਸਸ਼ਾਲਰਆਆਂ ਭਿਨਤਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਭਿਨਤਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਬਿਰੋਲਣ ਨਸ਼ਾ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਲਕਉ ਜਰੋ ਓਹ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਪਛਸ਼ਾਣਦਣੇ ਸਨ।

ਮਰਕਤੁਸ 3:10 ਲਕਉਲਕ ਉਹ ਨਨੇ ਬਿਹਤੁਲਤਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਸਹੀ ਐਥਵੋਂ ਤਰੋੜਹੀ ਲਕ ਲਜਲਿੰਨਨੇ ਰਰੋਗਹੀ ਸਨ ਓਹ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਛਰੋਹਣ 

ਲਈ ਉਸ ਉੱਤਣੇ ਲਡਗੱਗਦਣੇ ਜਲਾਂਦਣੇ ਸਨ।
ਮਰਕਤੁਸ 6:5,6 ਅਰ ਉਹ ਉੱਥਣੇ ਕਰੋਈ ਕਰਸ਼ਾਮਸ਼ਾਤ ਨਸ਼ਾ ਲਵਖਿਸ਼ਾ ਸਗੱਲਕਆ ਪਰ ਥਰੋੜਣੇ ਜਣੇਹਣੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਉੱਤਣੇ ਹਗੱਥ ਰਗੱਖਿ ਕਣੇ ਉਨਨਲਾਂ 

ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ। 6 ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀ ਬਿਣੇ ਪਰਤਹੀਤਹੀ ਉੱਤਣੇ ਅਚਰਜ ਮਲਿੰਲਨਆ ਅਰ ਉਹ ਆਲਣੇ ਦਤੁਆਲਣੇ ਦਣੇ 
ਲਪਲਿੰਡਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਉਪਦਣੇਸ਼ ਲਦਲਿੰਦਸ਼ਾ ਲਫਿਲਰਆ।

ਮਰਕਤੁਸ 6:13 ਅਰ ਬਿਹਤੁਤ ਸਸ਼ਾਲਰਆਆਂ ਭਿਨਤਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਬਿਹਤੁਤ ਸਸ਼ਾਲਰਆਆਂ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਤਣੇ ਤਣੇਲ ਮਲ ਕਣੇ 
ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ। 

ਮਰਕਤੁਸ 6:55,56 ਅਰ ਉਸ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਦਣੇਸ ਦਣੇ ਚਚੌਂਹਸੀਂ ਪਸ਼ਾਸਸੀਂ ਦਰੌੜਣੇ ਅਰ ਲਜਗੱਥਣੇ ਸਤੁਲਣਆ ਲਕ ਉਹ ਹਹ ਉੱਥਣੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ 
ਮਲਿੰਜਹੀਆਆਂ ਤਣੇ ਪਸ਼ਾ ਕਣੇ ਲਹ ਜਸ਼ਾਣ ਲਗੱਗਣੇ। 56 ਅਰ ਉਹ ਲਜਗੱਥਣੇ ਲਕਤਣੇ ਲਪਲਿੰਡਲਾਂ ਯਸ਼ਾ ਨਗਰਲਾਂ ਯਸ਼ਾ ਗਰਸ਼ਾਵਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਵੜਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਉੱਥਣੇ
ਹਹੀ ਮਲਾਂਲਦਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਬਿਜਸ਼ਾਰਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਲਲਆ ਰਗੱਖਿਦਣੇ ਸਨ ਅਤਣੇ ਉਹ ਦਹੀ ਲਮਲਿੰਨਤ ਕਰਦਣੇ ਸਨ ਲਕ ਉਹ ਦਣੇ ਕਗੱਪੜਣੇ ਦਸ਼ਾ ਪਗੱਲਸ਼ਾ 
ਹਹੀ ਛਰੋਹਣਸ਼ਾ ਪਸ਼ਾਉਣ ਅਰ ਲਜਲਿੰਲਨਆਆਂ ਨਨੇ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਛਰੋਲਹਆ ਸਰੋ ਚਲਿੰਗਣੇ ਹਰੋ ਗਏ।

ਮਰਕਤੁਸ 8:23-25 ਤਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਲਿੰਨਨਨੇ ਦਸ਼ਾ ਹਗੱਥ ਫਿੜ ਕਣੇ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਲਪਲਿੰਡਵੋਂ ਬਿਸ਼ਾਹਰ ਲਹ ਲਗਆ ਅਰ ਉਸ ਦਹੀਆਆਂ ਅਗੱਖਿਲਾਂ 
ਲਵਗੱਚ ਥਤੁਗੱਕ ਕਣੇ ਉਸ ਉੱਤਣੇ ਹਗੱਥ ਰਗੱਖਿਣੇ ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਪਤੁਗੱਲਛਆ, ਤਹਨਨਲਿੰ ਕਹੀ ਲਦਗੱਸਦਸ਼ਾ ਹਹ ? 24 ਉਸ ਨਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਗੱਟ ਕਣੇ 
ਵਣੇਲਖਿਆ ਅਤਣੇ ਲਕਹਸ਼ਾ, ਮਮ ਮਨਤੁਗੱਖਿਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਵਣੇਖਿਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ ਪਰ ਓਹ ਤਤੁਰਦਣੇ ਲਫਿਰਦਣੇ ਮਹਨਨਲਿੰ ਰਤੁਗੱਖਿਲਾਂ ਵਲਾਂਙਤੁ ਲਦਗੱਸਦਣੇ ਹਨ। 25 ਤਦ 

ਉਹ ਨਨੇ ਫਿਣੇਰ ਉਸ ਦਹੀਆਆਂ ਅਗੱਖਿਲਾਂ ਉੱਤਣੇ ਹਗੱਥ ਰਗੱਖਿਣੇ ਅਰ ਉਸ ਨਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਟਕਸ਼ਾ ਕਣੇ ਵਣੇਲਖਿਆ ਤਲਾਂ ਉਹ ਸਤੁਜਸ਼ਾਖਿਸ਼ਾ ਹਰੋਕਣੇ ਸਭਿ 

ਕਤੁਝ ਸਸ਼ਾਫ ਸਸ਼ਾਫ ਵਣੇਖਿਣ ਲਗੱਗਸ਼ਾ।
ਮਰਕਤੁਸ 9:29 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਲਕਹਸ਼ਾ ਲਕ ਇਸ ਪਰਕਸ਼ਾਰ ਦਹੀ ਪਭ੍ਰਿਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਲਬਿਨਸ਼ਾ ਲਕਸਣੇ ਹਰੋਰ ਤਰਲਾਂ ਨਹਸੀਂ ਲਨਨਿੱਕਲ

ਸਗੱਕਦਹੀ। ( ਪਰ ਪਭ੍ਰਿਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਵਰਤ ਕਣੇ.)
ਮਰਕਤੁਸ 16:17,18 ਅਤਣੇ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਸ਼ਾਲਲਆਆਂ ਦਣੇ ਨਸ਼ਾਲ ਨਸ਼ਾਲ ਏਹ ਲਨਸ਼ਸ਼ਾਨ ਹਰੋਣਗਣੇ ਜਰੋ ਓਹ ਮਣੇਰਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾਮ 

ਲਹ ਕਣੇ ਭਿਨਤਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢਣਗਣੇ, ਓਹ ਨਵਹੀਆਆਂ ਨਵਹੀਆਆਂ ਬਿਰੋਲਹੀਆਆਂ ਬਿਰੋਲਣਗਣੇ, 18 ਓਹ ਸਗੱਪਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਤੁਗੱਕ ਲਹਣਗਣੇ ਅਤਣੇ ਜਣੇ 
ਕਰੋਈ ਜ਼ਲਹਰ ਵਸ਼ਾਲਹੀ ਚਹੀਜ਼ ਪਹੀ ਲਹਣ ਤਲਾਂ ਉਨਨਲਾਂ ਦਸ਼ਾ ਕਤੁਝ ਨਹਸੀਂ ਲਵਚਲਣੇਗਸ਼ਾ। ਓਹ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਉੱਤਣੇ ਹਗੱਥ ਰਗੱਖਿਣਗਣੇ 
ਤਲਾਂ ਓਹ ਚਲਿੰਗਣੇ ਹਰੋ ਜਸ਼ਾਣਗਣੇ।



ਲਰੋਕਸ਼ਾ 4:18 ਪਭ੍ਰਿਭਿਤੁ ਦਸ਼ਾ ਆਤਮਸ਼ਾ ਮਣੇਰਣੇ ਉੱਤਣੇ ਹਹ, ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਉਹ ਨਨੇ ਮਹਨਨਲਿੰ ਮਸਹ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਭਿਈ ਗਰਹੀਬਿਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਖਿਤੁਸ਼ 
ਖਿਬਿਰਹੀ ਸਤੁਣਸ਼ਾਵਲਾਂ। ਓਸ ਮਹਨਨਲਿੰ ਘਗੱਲਲਆ ਹਹ ਲਕ ਬਿਲਿੰਧਿਨਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਛਤੁਗੱਟਣ ਅਤਣੇ ਅਲਿੰਲਨਨਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਵਣੇਖਿਣ ਦਸ਼ਾ ਪਰਚਸ਼ਾਰ ਕਰਲਾਂ, 
ਤਣੇ ਕਤੁਚਲਲਆਆਂ ਹਰੋਇਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਛਤੁਡਸ਼ਾਵਲਾਂ,

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 4:40 ਫਿਣੇਰ ਆਥਤੁਣ ਵਣੇਲਣੇ ਓਹ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਲਜਨਨਲਾਂ ਦਣੇ ਭਿਲਾਂਤ ਭਿਲਾਂਤ ਦਣੇ ਰਰੋਗਹੀ ਸਨ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਉਸ ਕਰੋਲ ਲਲਆਏ ਅਤਣੇ
ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਹਰਣੇਕ ਉੱਤਣੇ ਹਗੱਥ ਰਗੱਖਿ ਕਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 5:15 ਪਰ ਉਸ ਦਹੀ ਚਰਚਸ਼ਾ ਵਧਿਹੀਕ ਫਿਹਲ ਗਈ ਅਤਣੇ ਵਗੱਡਹੀ ਭਿਹੀੜ ਉਸ ਦਹੀਆਆਂ ਗਗੱਲਲਾਂ ਸਤੁਣਨ ਅਤਣੇ 
ਆਪਣਹੀਆਆਂ ਮਲਾਂਦਗਹੀਆਆਂ ਤਵੋਂ ਚਲਿੰਗਣੇ ਹਰੋਣ ਲਈ ਇਕਗੱਠਹੀ ਹਰੋਈ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 5:17-25 ਇਗੱਕ ਲਦਨ ਐਉ ਹਰੋਇਆ ਲਕ ਲਜਸ ਵਣੇਲਣੇ ਉਹ ਉਪਦਣੇਸ਼ ਕਰਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਲਾਂ ਕਈ ਫਰਹੀਸਹੀ ਅਤਣੇ 
ਤਤੁਰਣੇਤ ਦਣੇ ਪੜਨਸ਼ਾਉਣ ਵਸ਼ਾਲਣੇ ਲਜਹੜਣੇ ਗਲਹੀਲ ਦਣੇ ਹਰਣੇਕ ਲਪਲਿੰਡ ਅਤਣੇ ਯਹਨਲਦਯਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਯਰਨਸ਼ਲਮ ਤਵੋਂ ਆਏ ਸਨ 
ਉੱਥਣੇ ਬਿਹਠਨੇ ਅਰ ਪਭ੍ਰਿਭਿਤੁ ਦਹੀ ਸਮਰਗੱਥਸ਼ਾ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਣੇ ਨਸ਼ਾਲ ਸਹੀ। 18 ਅਰ ਵਣੇਖਿਰੋ, ਲਰੋਕ ਇਗੱਕ ਮਨਤੁਗੱਖਿ 
ਨਨਲਿੰ ਲਜਹੜਸ਼ਾ ਅਧਿਰਲਿੰਗਹੀ ਸਹੀ ਮਲਿੰਜਣੇ ਉੱਤਣੇ ਲਲਆਏ ਅਤਣੇ ਚਸ਼ਾਲਹਆ ਜਰੋ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਅਲਿੰਦਰ ਲਹ ਜਸ਼ਾਕਣੇ ਉਸ ਦਣੇ ਅਗੱਗਣੇ 
ਰਗੱਖਿਣ। 19 ਅਰ ਜਲਾਂ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨੇ ਭਿਹੀੜ ਦਣੇ ਕਸ਼ਾਰਨ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਅਲਿੰਦਰ ਲਹ ਜਸ਼ਾਣ ਦਸ਼ਾ ਕਰੋਈ ਢਲਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਵਣੇਲਖਿਆ ਤਲਾਂ ਕਰੋਠਨੇ
ਉੱਤਣੇ ਚੜਨ ਗਏ ਅਤਣੇ ਖਿਪਰਹਲਲਾਂ ਦਣੇ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਦਹੀ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਮਲਿੰਜਹੀ ਸਣਣੇ ਲਯਸਨ ਦਣੇ ਅਗੱਗਣੇ ਲਵਚਕਸ਼ਾਰ ਲਮਕਸ਼ਾ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ। 20

ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਵਣੇਖਿ ਕਣੇ ਲਕਹਸ਼ਾ, ਮਨਤੁਗੱਖਿਸ਼ਾ ਤਣੇਰਣੇ ਪਸ਼ਾਪ ਤਹਨਨਲਿੰ ਮਸ਼ਾਫ ਹਰੋਏ। 21 ਤਲਾਂ ਗਭ੍ਰਿਲਿੰਥਹੀ ਅਰ 
ਫਰਹੀਸਹੀ ਲਵਚਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਗੱਗਣੇ ਭਿਈ ਇਹ ਕਰੌਣ ਹਹ ਲਜਹੜਸ਼ਾ ਕਤੁਫਰ ਬਿਕਦਸ਼ਾ ਹਹ ? ਇਗੱਕ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਲਬਿਨਸ਼ਾ ਹਰੋਰ 
ਕਰੌਣ ਪਸ਼ਾਪ ਮਸ਼ਾਫ ਕਰ ਸਗੱਕਦਸ਼ਾ ਹਹ ? 22 ਪਰ ਲਯਸਨ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਦਹੀਆਆਂ ਸਰੋਚਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਜਸ਼ਾਣ ਕਣੇ ਅਗੱਗਵੋਂ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ 
ਆਲਖਿਆ, ਤਤੁਸਸੀਂ ਆਪਣਣੇ ਮਨਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਕਹੀ ਸਰੋਚਦਣੇ ਹਰੋ ? 23 ਲਕਹੜਹੀ ਗਗੱਲ ਸਤੁਖਿਸ਼ਾਲਹੀ ਹਹ ਇਹ ਕਲਹਣਸ਼ਾ ਜਰੋ ਤਣੇਰਣੇ 
ਪਸ਼ਾਪ ਤਹਨਨਲਿੰ ਮਸ਼ਾਫ ਹਰੋਏ ਯਸ਼ਾ ਇਹ ਕਲਹਣਸ਼ਾ ਭਿਈ ਉੱਠ ਅਤਣੇ ਤਤੁਰ ? 24 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਤਤੁਸਸੀਂ ਜਸ਼ਾਣਰੋ ਲਕ 
ਮਨਤੁਗੱਖਿ ਦਣੇ ਪਤੁਗੱਤਭ੍ਰਿ ਨਨਲਿੰ ਧਿਰਤਹੀ ਉੱਤਣੇ ਪਸ਼ਾਪ ਮਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਦਸ਼ਾ ਇਖ਼ਲਤਆਰ ਹਹ ਉਸ ਨਨੇ ਅਧਿਰਲਿੰਗਹੀ ਨਨਲਿੰ ਲਕਹਸ਼ਾ, ਮਮ ਤਹਨਨਲਿੰ
ਆਖਿਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ, ਉੱਠ ਅਰ ਆਪਣਹੀ ਮਲਿੰਜਹੀ ਚਤੁਗੱਕ ਕਣੇ ਘਰ ਚਗੱਲਲਆ ਜਸ਼ਾਹ। 25 ਤਲਾਂ ਉਹ ਝਗੱਟ ਉਨਨਲਾਂ ਦਣੇ ਸਸ਼ਾਹਮਣਣੇ 
ਉੱਲਠਆ ਅਰ ਲਜਸ ਉੱਤਣੇ ਲਪਆ ਸਹੀ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਚਤੁਗੱਕ ਕਣੇ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਦਹੀ ਵਲਡਆਈ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਰੋਇਆ ਆਪਣਣੇ 
ਘਰ ਚਗੱਲਲਆ ਲਗਆ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 6:17-19 ਅਤਣੇ ਉਹ ਉਨਨਲਾਂ ਨਸ਼ਾਲ ਉਤਰ ਕਣੇ ਪਗੱਧਿਰਣੇ ਖਿੜਸ਼ਾ ਹਰੋਇਆ, ਨਸ਼ਾਲਣੇ ਉਹ ਦਣੇ ਚਣੇਲਲਆਆਂ ਦਹੀ ਵਗੱਡਹੀ 
ਮਲਿੰਡਲਹੀ ਅਰ ਲਰੋਕਲਾਂ ਦਹੀ ਵਗੱਡਹੀ ਭਿਹੀੜ ਲਜਹੜਣੇ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਯਹਨਲਦਯਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਯਰਨਸ਼ਲਮ ਅਤਣੇ ਸਨਰ ਅਰ ਸਹਦਸ਼ਾ ਦਣੇ 
ਸਮਤੁਲਿੰਦਰ ਦਣੇ ਕਲਿੰਲਢਓਂ ਉਹ ਦਹੀ ਸਤੁਣਨ ਲਈ ਅਰ ਆਪਲਣਆਆਂ ਰਰੋਗਲਾਂ ਤਵੋਂ ਚਲਿੰਗਣੇ ਹਰੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। 18 ਅਤਣੇ 
ਲਜਹੜਣੇ ਲਭਿਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਲਮਆਆਂ ਤਵੋਂ ਦਤੁਖਿਹੀ ਸਨ ਓਹ ਚਲਿੰਗਣੇ ਕਹੀਤਣੇ ਗਏ। 19 ਅਰ ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਲਰੋਕ ਉਸ ਨਨਲਿੰ ਛਰੋਹਣਸ਼ਾ 
ਚਸ਼ਾਹਤੁਲਿੰਦਣੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਸ਼ਕਤਹੀ ਉਸ ਤਵੋਂ ਲਨਨਿੱਕਲ ਕਣੇ ਸਭਿਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਰਦਹੀ ਸਹੀ।



ਲਰੋਕਸ਼ਾ 7:21,22 ਉਸ ਨਨੇ ਉਸ ਘੜਹੀ ਬਿਹਤੁਲਤਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਰਰੋਗਲਾਂ ਅਰ ਬਿਲਸ਼ਾਈਆਆਂ ਅਤਣੇ ਬਿਦ ਰਨਹਲਾਂ ਤਵੋਂ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਅਤਣੇ
ਬਿਹਤੁਲਤਆਆਂ ਅਲਿੰਲਨਨਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਸਤੁਜਸ਼ਾਖਿਸ਼ਾ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਸਹੀ। 22 ਤਦ ਉਹ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਉੱਤਰ ਲਦਗੱਤਸ਼ਾ ਭਿਈ ਜਰੋ ਕਤੁਝ ਤਤੁਸਲਾਂ 
ਵਣੇਲਖਿਆ ਅਤਣੇ ਸਤੁਲਣਆ ਹਹ ਯਨਹਲਿੰਨਸ਼ਾ ਨਨਲਿੰ ਜਸ਼ਾ ਦਗੱਲਸਓ ਲਕ ਅਲਿੰਨਨਨੇ ਸਤੁਜਸ਼ਾਖਿਣੇ ਹਤੁਲਿੰਦਣੇ ਹਨ, ਲਲਿੰਙਣੇ ਤਤੁਰਦਣੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਨਹੀ ਸ਼ਤੁਗੱਧਿ 
ਕਹੀਤਣੇ ਜਲਾਂਦਣੇ ਹਨ, ਅਤਣੇ ਬਿਰੋਲਣੇ ਸਤੁਣਦਣੇ ਹਨ, ਮਤੁਰਦਣੇ ਲਜਵਸ਼ਾਲਣੇ ਜਲਾਂਦਣੇ ਹਨ, ਗਰਹੀਬਿਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਖਿਤੁਸ਼ ਖਿਬਿਰਹੀ ਸਤੁਣਸ਼ਾਈ 
ਜਲਾਂਦਹੀ ਹਹ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 8:2 ਅਰ ਕਈ ਤਹੀਵਹੀਆਆਂ ਵਹੀ ਲਜਹੜਹੀਆਆਂ ਬਿਦਰਨਹਲਾਂ ਅਤਣੇ ਰਰੋਗਲਾਂ ਤਵੋਂ ਚਲਿੰਗਹੀਆਆਂ ਕਹੀਤਹੀਆਆਂ ਗਈਆਆਂ ਸਨ 
ਅਰਥਸ਼ਾਤ ਮਲਰਯਮ ਜਰੋ ਮਗਦਲਹੀਨਹੀ ਕਹਸ਼ਾਉਦਹੀ ਸਹੀ ਲਜਹ ਦਣੇ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਸਗੱਤ ਭਿਨਤ ਲਨਨਿੱਕਲਣੇ ਸਨ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 9:2 ਅਰ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਦਣੇ ਰਸ਼ਾਜ ਦਸ਼ਾ ਪਰਚਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤਣੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਣੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਘਗੱਲਲਆ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 9:11 ਪਰ ਲਰੋਕ ਇਹ ਮਲਨਮ ਕਰ ਕਣੇ ਉਹ ਦਣੇ ਮਗਰ ਤਤੁਰ ਪਏ ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਕਬਿਨਲ ਕਰਕਣੇ 
ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਦਣੇ ਰਸ਼ਾਜ ਦਣੇ ਲਵਖਿਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਸ਼ਾਲ ਗਗੱਲਲਾਂ ਕਹੀਤਹੀਆਆਂ ਅਤਣੇ ਲਜਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਲਗਆਆਂ ਹਰੋਣ ਦਹੀ ਲਰੋੜ ਸਹੀ ਉਨਨਲਾਂ 
ਨਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਣੇ ਕਹੀਤਸ਼ਾ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 13:12 ਲਯਸਨ ਨਨੇ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਵਣੇਖਿ ਕਣੇ ਕਰੋਲ ਸਗੱਲਦਆ ਅਰ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਲਕਹਸ਼ਾ, ਹਣੇ ਤਭ੍ਰਿਹੀਮਤ ਤਨਲਿੰ ਆਪਣਹੀ ਮਲਾਂਦਗਹੀ ਤਵੋਂ 
ਛਤੁਗੱਟ ਗਈ ਹਮ।

ਲਰੋਕਸ਼ਾ 13:32 ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਆਲਖਿਆ, ਤਤੁਸਸੀਂ ਜਸ਼ਾ ਕਣੇ ਉਸ ਲਨਲਿੰਬਿੜਹੀ ਨਨਲਿੰ ਕਹਰੋ ਭਿਈ ਵਣੇਖਿ ਮਮ ਅਗੱਜ ਅਰ ਕਗੱਲਨ ਭਿਨਤਲਾਂ
ਨਨਲਿੰ ਕਗੱਢਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਨਰਰੋਆ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ ਅਰ ਤਹੀਏ ਲਦਨ ਪਨਰਸ਼ਾ ਹਰੋ ਜਸ਼ਾਵਲਾਂਗਸ਼ਾ।

ਯਨਹਲਿੰਨਸ਼ਾ 5:8,14 ਲਯਸਨ ਨਨੇ ਉਹ ਆਲਖਿਆ, ਉੱਠ ਆਪਣਹੀ ਮਲਿੰਜਹੀ ਚਤੁਗੱਕ ਕਣੇ ਤਤੁਰ ਪਉ! 14 ਇਹ ਦਣੇ ਲਪਗੱਛਵੋਂ ਲਯਸਨ ਉਹ ਨਨਲਿੰ 
ਹਹਕਲ ਲਵਗੱਚ ਲਮਲਲਆ ਅਤਣੇ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਲਕਹਸ਼ਾ ਵਣੇਖਿ ਹਤੁਣ ਤਨਲਿੰ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਹਰੋ ਲਗਆ ਹਮ, ਫਿਣੇਰ ਪਸ਼ਾਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਸੀਂ ਲਕਤਣੇ ਐਉ ਨਸ਼ਾ 
ਹਰੋਵਣੇ ਜਰੋ ਐਸ ਨਸ਼ਾਲਵੋਂ ਵਹੀ ਕਰੋਈ ਬਿਤੁਰਹੀ ਲਬਿਪਤਸ਼ਾ ਤਣੇਰਣੇ ਉੱਤਣੇ ਆ ਪਵਣੇ।

ਯਨਹਲਿੰਨਸ਼ਾ 14:12 ਮਮ ਤਤੁਹਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਸਗੱਚ ਸਗੱਚ ਆਖਿਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ ਲਕ ਜਰੋ ਮਣੇਰਣੇ ਉੱਤਣੇ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ ਸਰੋ ਏਹ ਕਲਿੰਮ ਲਜਹੜਣੇ ਮਮ
ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ ਉਹ ਭਿਹੀ ਕਰਣੇਗਸ਼ਾ ਸਗਵੋਂ ਇਨਨਲਾਂ ਨਸ਼ਾਲਵੋਂ ਵਗੱਡਣੇ ਕਲਿੰਮ ਕਰਣੇਗਸ਼ਾ ਲਕਉ ਜਰੋ ਮਮ ਲਪਤਸ਼ਾ ਕਰੋਲ ਜਲਾਂਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ।

ਰਸਨਲਲਾਂ ਦਣੇ ਕਰਤਗੱਬਿ 3:6 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨਨੇ ਆਲਖਿਆ, ਸਰੋਨਸ਼ਾ ਚਲਾਂਦਹੀ ਤਲਾਂ ਮਣੇਰਣੇ ਕਰੋਲ ਨਹਸੀਂ ਪਰ ਜਰੋ ਮਣੇਰਣੇ ਕਰੋਲ ਹਹ ਸਰੋ ਤਹਨਨਲਿੰ 
ਲਦਲਿੰਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ। ਲਯਸਨ ਮਸਹੀਹ ਨਸ਼ਾਸਰਹੀ ਦਣੇ ਨਸ਼ਾਮ ਨਸ਼ਾਲ ਤਤੁਰ ਲਫਿਰ !

ਰਸਨਲਲਾਂ ਦਣੇ ਕਰਤਗੱਬਿ 5:15,16 ਐਥਵੋਂ ਤਰੋੜਹੀ ਜਰੋ ਲਰੋਕਲਾਂ ਨਨੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਵਹੀ ਬਿਸ਼ਾਹਰ ਚਚੌਂਕਲਾਂ ਲਵਗੱਚ ਲਲਆਆਂਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ 
ਖਿਟਰੋਲਲਆਆਂ ਅਤਣੇ ਮਲਿੰਜਹੀਆਆਂ ਉੱਤਣੇ ਪਸ਼ਾਇਆਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਕ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵਣੇ ਤਦ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਤਲਾਂ ਉਹ ਦਸ਼ਾ 
ਪੜਛਸ਼ਾਵਲਾਂ ਹਹੀ ਉਨਨਲਾਂ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਲਕਸਣੇ ਉੱਤਣੇ ਪਹ ਜਸ਼ਾਵਣੇ। 16 ਅਤਣੇ ਯਰਨਸ਼ਲਮ ਦਣੇ ਆਲਣੇ ਦਤੁਆਲਣੇ ਦਣੇ ਨਗਰਲਾਂ ਲਵਗੱਚਵੋਂ ਵਹੀ ਬਿਹਤੁਤ
ਸਸ਼ਾਰਣੇ ਲਰੋਕ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਲਜਹੜਣੇ ਭਿਲਰਸ਼ਟ ਆਤਲਮਆਆਂ ਦਣੇ ਦਤੁਖਿਸ਼ਾਏ ਹਰੋਏ ਸਨ ਲਲਆ ਕਣੇ ਇਕਗੱਠਨੇ ਹਰੋਏ 



ਅਤਣੇ ਓਹ ਸਭਿ ਚਲਿੰਗਣੇ ਕਹੀਤਣੇ ਗਏ।
ਰਸਨਲਲਾਂ ਦਣੇ ਕਰਤਗੱਬਿ 10:38 ਅਰਥਸ਼ਾਤ ਲਯਸਨ ਨਸ਼ਾਸਰਹੀ ਭਿਈ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਨਨੇ ਲਕਸ ਲਬਿਧਿ ਨਸ਼ਾਲ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਪਲਵਗੱਤਭ੍ਰਿ 

ਆਤਮਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਸਮਰਗੱਥਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾਲ ਮਸਹ ਕਹੀਤਸ਼ਾ ਜਰੋ ਉਹ ਭਿਲਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਸਭਿਨਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਜਰੋ ਸ਼ਤਸ਼ਾਨ ਦਣੇ ਕਸ਼ਾਬਿਨ 
ਕਹੀਤਣੇ ਹਰੋਏ ਸਨ ਚਲਿੰਗਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਲਫਿਲਰਆ ਲਕਉ ਜਰੋ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਉਹ ਦਣੇ ਨਸ਼ਾਲ ਸਹੀ।

ਰਸਨਲਲਾਂ ਦਣੇ ਕਰਤਗੱਬਿ 19:11,12 ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਪਰੌਲਤੁਸ ਦਣੇ ਹਗੱਥਵੋਂ ਅਨਨੋਖਿਹੀਆਆਂ ਕਰਸ਼ਾਮਸ਼ਾਤਲਾਂ ਲਵਖਿਸ਼ਾਲਦਸ਼ਾ ਸਹੀ। 12 ਐਥਵੋਂ 
ਤਹੀਕ ਜਰੋ ਰਤੁਮਸ਼ਾਲ ਅਰ ਪਟਕਣੇ ਉਹ ਦਣੇ ਸਰਹੀਰ ਨਨਲਿੰ ਛਤੁਆ ਕਣੇ ਰਰੋਗਹੀਆਆਂ ਉੱਤਣੇ ਪਸ਼ਾਉਦਣੇ ਸਨ ਅਤਣੇ ਉਨਨਲਾਂ ਦਣੇ ਰਰੋਗ 
ਜਲਾਂਦਣੇ ਰਲਹਲਿੰਦਣੇ ਅਰ ਦਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਣੇ ਲਨਨਿੱਕਲ ਜਲਾਂਦਣੇ ਸਨ।

ਰਰੋਮਹੀਆਆਂ 8:26 ਇਸ ਤਰਲਾਂ ਆਤਮਸ਼ਾ ਵਹੀ ਸਸ਼ਾਡਹੀ ਦਤੁਰਬਿਲਤਸ਼ਾਈ ਲਵਗੱਚ ਸਸ਼ਾਡਹੀ ਸਹਸ਼ਾਇਤਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ ਲਕਉ ਜਰੋ ਲਕਸ 

ਵਸਤ ਲਈ ਸਸ਼ਾਨਨਲਿੰ ਪਭ੍ਰਿਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਕਰਨਹੀ ਚਸ਼ਾਹਹੀਦਹੀ ਹਹ ਅਸਸੀਂ ਨਹਸੀਂ ਜਸ਼ਾਣਦਣੇ ਪਰ ਆਤਮਸ਼ਾ ਆਪ ਅਕਗੱਥ ਹਸ਼ਾਹਤੁਕਣੇ ਭਿਰ ਕਣੇ 
ਸਸ਼ਾਡਣੇ ਲਈ ਸਫਸ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਹ।

1 ੧ ਕਤੁਲਰਲਿੰਥਹੀਆਆਂ 12:9 ਅਤਣੇ ਹਰੋਰ ਲਕਸਣੇ ਨਨਲਿੰ ਓਸਣੇ ਆਤਮਸ਼ਾ ਤਵੋਂ ਲਨਹਚਸ਼ਾ ਅਤਣੇ ਹਰੋਰ ਲਕਸਣੇ ਨਨਲਿੰ ਉਸਣੇ ਇਗੱਕਰੋ ਆਤਮਸ਼ਾ ਤਵੋਂ 
ਨਰਰੋਇਆਆਂ ਕਰਨ ਦਹੀਆਆਂ ਦਸ਼ਾਤਲਾਂ।

1 ੧ ਕਤੁਲਰਲਿੰਥਹੀਆਆਂ 12:28 ਅਤਣੇ ਕਲਹੀਲਸਯਸ਼ਾ ਲਵਗੱਚ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਨਨੇ ਕਈਆਆਂ ਨਨਲਿੰ ਥਸ਼ਾਲਪਆ ਹਰੋਇਆ ਹਹ, ਪਲਹਲਲਾਂ ਰਸਨਲਲਾਂ 
ਨਨਲਿੰ, ਦਨਜਣੇ ਨਬਿਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ, ਤਹੀਜਣੇ ਉਪਦਣੇਸ਼ਕਲਾਂ ਨਨਲਿੰ, ਫਿਣੇਰ ਕਰਸ਼ਾਮਸ਼ਾਤਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ, ਫਿਣੇਰ ਨਰਰੋਇਆਆਂ ਕਰਨ ਦਹੀਆਆਂ ਦਸ਼ਾਤਲਾਂ ਵਸ਼ਾਲਲਆਆਂ 
ਨਨਲਿੰ, ਉਪਕਸ਼ਾਰਹੀਆਆਂ ਨਨਲਿੰ, ਹਸ਼ਾਕਮਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਅਤਣੇ ਅਨਨੇਕ ਪਰਕਸ਼ਾਰ ਦਹੀਆਆਂ ਭਿਸ਼ਾਸ਼ਲਾਂ ਬਿਰੋਲਣ ਵਸ਼ਾਲਲਆਆਂ ਨਨਲਿੰ।

ਲਫਲਲਗੱਪਹੀਆਆਂ 2:27 ਅਤਣੇ ਉਹ ਤਲਾਂ ਸਗੱਚਸੀਂ ਮਤੁਗੱਚਸੀਂ ਮਲਾਂਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਗਵੋਂ ਮਰਨਊ ਹਰੋ ਲਗਆ ਸਹੀ ਪਰਲਿੰਤਨ ਪਰਮਣੇਸ਼ਤੁਰ ਨਨੇ ਉਸ ਉੱਤਣੇ 
ਦਯਸ਼ਾ ਕਹੀਤਹੀ ਅਤਣੇ ਲਨਰਣੇ ਉਸਣੇ ਉੱਤਣੇ ਨਹਸੀਂ ਸਗਵੋਂ ਮਣੇਰਣੇ ਉੱਤਣੇ ਵਹੀ ਮਤਣੇ ਮਹਨਨਲਿੰ ਸ਼ਰੋਕ ਤਵੋਂ ਸ਼ਰੋਕ ਪਵਣੇ।

ਯਸ਼ਾਕਨਬਿ 5:14 ਕਹੀ ਤਤੁਹਸ਼ਾਡਣੇ ਲਵਗੱਚ ਕਰੋਈ ਮਲਾਂਦਸ਼ਾ ਹਹ ? ਤਲਾਂ ਕਲਹੀਲਸਯਸ਼ਾ ਦਣੇ ਬਿਜ਼ਤੁਰਗਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਸਗੱਦ ਘਗੱਲਣੇ ਅਤਣੇ ਓਹ ਪਭ੍ਰਿਭਿਤੁ ਦਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾਮ 

ਲਹ ਕਣੇ ਉਹ ਨਨਲਿੰ ਤਣੇਲ ਝਗੱਸਣ ਅਤਣੇ ਉਹ ਦਣੇ ਲਈ ਪਭ੍ਰਿਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਕਰਨ।
1 ੧ ਪਤਰਸ 2:24 ਓਸ ਆਪ ਸਸ਼ਾਲਡਆਆਂ ਪਸ਼ਾਪਲਾਂ ਨਨਲਿੰ ਆਪਣਣੇ ਸਰਹੀਰ ਲਵਗੱਚ ਰਤੁਗੱਖਿ ਉੱਤਣੇ ਚਤੁਗੱਕ ਲਲਆ ਭਿਈ ਅਸਸੀਂ ਪਸ਼ਾਪ ਦਹੀ

ਵਗੱਲਵੋਂ ਮਰ ਕਣੇ ਧਿਰਮ ਦਹੀ ਵਗੱਲਵੋਂ ਜਹੀਵਹੀਏ। ਓਸਣੇ ਦਣੇ ਮਸ਼ਾਰ ਖਿਸ਼ਾਣ ਤਵੋਂ ਤਤੁਸਸੀਂ ਨਰਰੋਏ ਕਹੀਤਣੇ ਗਏ।
3 ੩ ਯਨਹਲਿੰਨਸ਼ਾ 1:2 ਲਪਆਲਰਆ, ਮਮ ਇਹ ਪਭ੍ਰਿਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਲਾਂ ਭਿਈ ਲਜਵਵੇਂ ਤਣੇਰਹੀ ਜਸ਼ਾਨ ਸਤੁਖਿ ਸਲਾਂਦ ਨਸ਼ਾਲ ਹਹ ਲਤਵਵੇਂ ਤਨਲਿੰ 

ਸਭਿਨਸੀਂ ਗਗੱਲਸੀਂ ਸਤੁਖਿ ਸਲਾਂਦ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਣੇ ਨਰਰੋਆ ਰਹਵੇਂ।
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