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ਖ਼ਰਰੋਜ 15:9 “ਦਦੁਸਮਣ ਨਨ ਆਖਖਿਆ,‘ਮਮ ਉਨਨਨ ਦਛ ਖਪਇੱਛਛ ਕਰਨਗਛ ਤਤ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਫ਼ੜ ਲਵਨਗਛ।ਮਮ ਉਨਨਨ ਦਦ ਦਦੌਲਤ
ਵਨਡ ਲਵਨਗਛ।ਮਮ ਇਹ ਸਭ ਕਦੁਝ ਆਪਣਦ ਤਲਵਛਰ ਨਛਲ ਖਿਰੋਹ ਲਵਨਗਛ।ਮਤਰਦ ਖਿਦੁਦ ਦਦ ਸਕਤਦ ਉਨਨਨ ਨਨਨ
ਤਬਛਹ ਕਰਤਗਦ।’

ਖ਼ਰਰੋਜ 18:21  ਪਰ ਤਤੈਨਨਨ ਕਦੁਝ ਚਨਗਤ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਖਨਆਆਂਕਛਰ ਤਤ ਆਗਨ ਵਦ ਚਦੁਣਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ।“ਉਨਨਨ ਨਨਕ
ਆਦਮਦਆਆਂ ਨਨਨ ਚਦੁਣ ਖਜਨਨਨ ਉੱਤਤ ਤਨਨ ਭਰਰੋਸਛ ਕਰ ਸਕਦਛ ਹਮ - ਉਹ ਆਦਮਦ ਖਜਹੜਤ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ ਇਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਦਤ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਚਦੁਣ ਖਜਹੜਤ ਪਤੈਸਤ ਖਿਛਤਰ ਆਪਣਤ ਫ਼ਤੈਸਲਤ ਨਛ ਬਦਲਣ। ਅਤਤ ਇਨਨਨ ਆਦਮਦਆਆਂ
ਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਦਤ ਹਛਕਮ ਬਣਛ। ਇਇੱਕ ਹਜ਼ਛਰ ਆਦਮਦਆਆਂ,  ਸਦੌ ਆਦਮਦਆਆਂ,  ਪਨਜਛਹ ਆਦਮਦਆਆਂ ਅਤਤ ਦਸ
ਆਦਮਦਆਆਂ ਉੱਪਰ ਵਦ ਹਛਕਮ ਹਰੋਣਤ ਚਛਹਦਦਤ ਹਨ।

ਖ਼ਰਰੋਜ 20:14 “ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਖਵਭਚਛਰ ਦਛ ਪਛਪ ਨਹਹ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ।
ਖ਼ਰਰੋਜ 20:17 “ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਪਣਤ ਗਦੁਆਆਂਢਦ ਦਤ ਘਰ ਦਦ ਇਛਛ ਨਹਹ ਕਰਨਦ ਚਛਹਦਦਦ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਗਦੁਆਆਂਢਦ ਦਦ
ਪਤਨਦ, ਉਸਦਤ ਦਛਸ ਜਨ ਦਛਸਦਆਆਂ, ਉਸਦਤ ਬਲਦ ਜਨ ਖਿਰੋਤਤ ਜਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਗਦੁਆਆਂਢਦ ਨਛਲ ਸਨਬਨਖਧਿਤ ਖਕਸਤ ਵਦ
ਚਦਜ਼ ਨਨਨ ਪਛਉਣ ਦਦ ਇਛਛ ਨਹਹ ਕਰਨਦ ਚਛਹਦਦਦ।”

ਖਗਣਤਦ 11:4 ਉਹ ਖਵਦਤਸਦ ਖਜਹੜਤ ਇਸਰਛਏਲ ਦਤ ਲਰੋਕਨ ਨਛਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ,  ਉਨਨਨ ਨਨ ਖਿਛਣ ਲਈ ਹਰੋਰਨਨ
ਚਦਜ਼ਨ ਦਦ ਆਪਣਦ ਇਇੱਛਛ ਦਰਸਛਈ। ਛਤਤਦ ਹਦ ਇਸਰਛਏਲ ਦਤ ਸਮਨਹ ਲਰੋਕ ਫ਼ਤਰ ਖਸਕਛਇਤ ਕਰਨ ਲਇੱਗਤ ਅਤਤ
ਆਖਖਿਆ, “ਸਛਨਨਨ ਖਿਛਣ ਲਈ ਮਛਸ ਕਦੌਣ ਦਤਵਤਗਛ?”

ਅਸਤਸਨਛ 5:21 ‘ਤਦੁਸਹ ਖਕਸਤ ਗਤੈਰ ਆਦਮਦ ਦਦ ਪਤਨਦ ਦਦ ਕਛਮਨਛ ਨਹਹ ਕਰਰੋਂਗਤ। ਤਦੁਸਹ ਉਸਦਤ ਮਕਛਨਨ,
ਉਸਦਤ ਖਿਤਤਨ, ਉਸਦਤ ਨਦੌ ਕਰ, ਨਦੌ ਕਰਛਣਦਆਆਂ, ਉਸ ਦਦਆਆਂ ਗਛਵਨ ਜਨ ਉਸਦਤ ਖਿਰੋਖਤਆਆਂ ਦਦ ਇਛਛ ਨਹਹ ਕਰਰੋਂਗਤ।
ਤਦੁਸਹ ਖਕਸਤ ਹਰੋਰ ਦਦ ਖਕਸਤ ਵਦ ਚਦਜ਼ ਦਦ ਇਛਛ ਨਹਹ ਕਰਰੋਂਗਤ!’”

ਅਸਤਸਨਛ 12:20 “ਯਹਰੋਵਛਹ, ਤਦੁਹਛਡਤ ਪਰਮਤਸਦੁਰ, ਨਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਦਤਸ ਨਨਨ ਵਇੱਡਤਰਛ ਕਰਨ ਦਛ ਇਕਰਛਰ ਕਦਤਛ ਸਦ।
ਜਦਰੋਂ ਯਹਰੋਵਛਹ ਅਖਜਹਛ ਕਰਤਗਛ, ਹਰੋ ਸਕਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਤਦੁਸਹ ਉਸਦਤ ਖਿਛਸ ਸਥਛਨ ਤਰੋਂ ਬਹਦੁਤ ਦਨਰ ਰਖਹਨਦਤ ਹਰੋਵਰੋ।
ਜਤ ਉਹ ਥਨ ਬਹਦੁਤ ਦਨਰ ਹਰੋਵਤ,  ਅਤਤ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਮਛਸ ਦਦ ਭਦੁਖਿ ਹਰੋਵਤ ਫ਼ਤਰ ਤਦੁਸਹ ਕਰੋਈ ਵਦ ਮਛਸ ਖਿਛ ਸਕਦਤ ਹਰੋ
ਖਜਹੜਛ ਤਦੁਹਛਡਤ ਕਰੋਲ ਹਰੋਵਤ। ਤਦੁਸਹ ਯਹਰੋਵਛਹ ਦਤ ਖਦਇੱਤਤ ਹਰੋਏ ਇਇੱਜੜ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਖਕਸਤ ਵਦ ਜਛਨਵਰ ਨਨਨ ਮਛਰ ਸਕਦਤ
ਹਰੋ। ਅਖਜਹਛ ਉਸਤ ਤਰਨਨ ਕਰਨਛ ਖਜਵਵ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਦਤਸ ਖਦਇੱਤਛ ਹਤੈ। ਖਜਥਤ ਤਦੁਸਹ ਰਖਹਨਦਤ ਹਰੋ ਤਦੁਸਹ ਉਥਤ ਖਜਸ
ਵਤਲਤ ਚਛਹਰੋਂ ਇਹ ਮਛਸ ਖਿਛ ਸਕਦਤ ਹਰੋ।

ਅਸਤਸਨਛ 22:22 “ਜਤ ਕਰੋਈ ਬਨਦਛ ਖਕਸਤ ਹਰੋਰ ਦਦ ਪਤਨਦ ਨਛਲ ਖਜਸਨਨਨ ਸਨਬਨਧਿ ਰਇੱਖਿਦਛ ਫ਼ਖੜਆ ਜਨਦਛ ਹਤੈ ਤਨ
ਉਨਨਨ ਦਰੋਹਨ ਨਨਨ ਮਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ - ਉਸ ਔਰਤ ਅਤਤ ਉਸ ਮਰਦ ਨਨਨ ਖਜਸਨਨ ਉਸਦਤ ਨਛਲ ਖਜਨਸਦ ਸਨਬਨਧਿ



ਰਇੱਖਿਤ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਇਸ ਬਦਦ ਨਨਨ ਇਸਰਛਏਲ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਦਨਰ ਕਰ ਖਦਉ।
ਯਸਵਛ 7:21  ਅਸਹ ਯਰਦਹਰੋ ਦਤ ਸਖਹਰ ਉੱਤਤ ਕਬਜ਼ਛ ਕਰ ਖਲਆ ਸਦ ਅਤਤ ਉਸਦਤ ਨਛਲ ਸਛਰਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਉੱਤਤ
ਵਦ ਮਮ ਬਤਬਦਲਰੋਨ ਦਛ ਇਇੱਕ ਖਿਨਬਸਨਰਤ ਕਰੋਟ ਤਕਰਦਬਨ 15 ਪਪੌਂਡ ਚਨਦਦ, ਅਤਤ ਸਰੋਨਨ ਦਛ ਇਇੱਕ ਪਪੌਂਡ ਦਤਖਖਿਆ।
ਮਮ ਇਹ ਚਦਜ਼ਨ ਆਪਣਤ ਵਛਸਤਤ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਸਦ। ਇਸ ਲਈ ਮਮ ਇਹ ਚਦੁਇੱਕ ਲਈਆਆਂ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਉਹ ਚਦਜ਼ਨ ਮਤਰਤ ਤਨਬਨ
ਦਦ ਜ਼ਮਦਨ ਹਤਠਨ ਦਇੱਬਦਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਖਮਲਣਗਦਆਆਂ। ਚਨਦਦ ਕਰੋਟ ਦਤ ਹਤਠਨ ਹਤੈ।”

ਜ਼ਬਨਰ 10:3 ਦਦੁਸਟ ਲਰੋਕਹ ਉਨਨਨ ਚਦਜ਼ਨ ਬਛਰਤ ਸਤਖਿਦ ਮਛਰਦਤ ਨਨ ਖਜਨਨਨ ਦਦ ਉਹ ਇਛਛ ਕਰਦਤ ਨਨ ਅਤਤ ਉਹ ਲਰੋਭਦ
ਲਰੋਕਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ ਬਦੁਰਛਈ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੋਂ ਇਲਛਵਛ ਇਸ ਤਰਨਨ ਉਹ ਬਦੁਰਤ ਲਰੋਕ ਦਰਸਛਉਂਦਤ ਹਨ ਖਕ
ਉਹ ਯਹਰੋਵਛਹ ਨਨਨ ਵਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਤ ਹਨ।

ਜ਼ਬਨਰ 78:18 ਫ਼ਤਰ ਉਨਨਨ ਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਪਰਖਿਣ ਦਛ ਫ਼ਤੈਸਲਛ ਕਦਤਛ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਖਸਰਫ਼ ਆਪਣਦ ਭਰੋਜਨ ਖਿਛਣ
ਦਦ ਇਛਛ ਨਨਨ ਸਨਤਦੁਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਜਨ ਮਨਖਗਆ।

ਜ਼ਬਨਰ 78:30 ਉਨਨਨ ਨਨ ਆਪਣਦਆਆਂ ਭਦੁਖਿਨ ਨਨਨ ਕਛਬਨ ਖਵਇੱਚ ਨਹਹ ਰਇੱਖਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਨਛਦਆਆਂ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਲਹਨ
ਵਗ ਜਛਣ ਤਰੋਂ ਪਖਹਲਨ ਹਦ ਕਰੋਇਲਨ ਨਨਨ ਖਿਛ ਗਏ।

ਜ਼ਬਨਰ 81:12 ਇਸ ਲਈ ਮਮ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਮਨਮਛਨਦਆਆਂ ਕਰਨ ਖਦਇੱਤਦਆਆਂ, ਇਸਰਛਏਲ ਨਨ ਉਹਦ ਕਦਤਛ ਜਰੋ ਉਨਨਨ ਨਨ
ਚਛਖਹਆ।

ਜ਼ਬਨਰ 106:14  ਮਛਰਨਥਲ ਖਵਇੱਚ ਸਛਡਤ ਪਦੁਰਖਖਿਆ ਨਨਨ ਬਹਦੁਤ ਭਦੁਖਿ ਲਗਦ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਨਨ ਬਦਆਬਛਨ ਖਵਇੱਚ
ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ ਪਰਖਿ ਕਦਤਦ।

ਜ਼ਬਨਰ 119:36  ਆਪਣਤ ਕਰਛਰ ਬਛਰਤ ਸਰੋਚਣ ਖਵਇੱਚ ਮਤਰਦ ਮਦਦ ਕਰਰੋ ਬਜਛਇ ਇਸਦਤ ਖਕ ਮਮ ਅਮਦਰ ਖਕਵਵ
ਹਰੋਵਨ?

ਅਮਸਛਲ 1:19 ਲਰੋਭਦ ਬਨਖਦਆਆਂ ਨਨਨ ਹਮਤਸਛ ਉਨਨਨ ਦਤ ਅਮਲ ਹਦ ਤਬਛਹ ਕਰਦਤ ਹਨ।
ਅਮਸਛਲ 6:25 ਉਸਦਦ ਖਿਨਬਸਨਰਤਦ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਨਛ ਕਰਰੋ, ਉਸਨਨਨ ਅਇੱਖਿਨ ਦਦਆਆਂ ਪਦੁਤਲਦਆਆਂ ਨਛਲ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਲਦੁਭਛਉਣ
ਨਛ ਖਦਓ।

ਅਮਸਛਲ 15:27 ਇਇੱਕ ਲਰੋਭਦ ਖਵਅਕਤਦ ਆਪਣਤ ਸਛਰਤ ਟਇੱਬਰ ਤਤ ਖਵਨਛਸ ਖਲਆਉਂਦਛ, ਪਰ ਖਜਹੜਛ ਖਵਅਕਤਦ
ਖਰਸਵਤ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਛ ਹਤੈ, ਖਜਉਵਵਗਛ।

ਅਮਸਛਲ 21:25,26  ਆਲਸਦ ਬਨਦਤ ਦਤ ਸਪਨਨ ਉਸਦਦ ਮਦੌਤ ਹਰੋਣਗਤ,  ਖਕਉਂ ਜਦੁ ਉਸਦਤ ਹਇੱਥ ਕਨਮ ਕਰਨਨ
ਇਨਕਛਰਦ ਹਦੁਨਦਤ ਹਨ। 26 ਅਖਜਹਤ ਲਰੋਕ ਹਦੁਨਦਤ ਹਨ ਜਰੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰੋਰ ਪਛਉਣ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਰਇੱਖਿਦਤ ਹਨ, ਪਰ
ਇਇੱਕ ਧਿਰਮਦ ਖਵਅਕਤਦ ਖਿਦੁਲਤ ਖਦਲ ਨਛਲ ਖਦਨਦਛ ਹਤੈ।

ਅਮਸਛਲ 28:16  ਖਜਸ ਸਛਸਕ ਕਰੋਲ ਸਮਝਦਛਰਦ ਨਹਹ ਹਦੁਨਦਦ ਉਹ ਅਖਤਆਚਚਛਰਦ ਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ,  ਪਰ ਖਜਹੜਛ
ਸਛਸਕ ਦਦੌਲਤ ਬਦ-ਮਰਮਨ ਰਛਹਦ ਕਮਛਈ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਛ ਹਤੈ, ਬਹਦੁਤ ਖਚਰ ਸਛਸਨ ਕਰਦਛ ਹਤੈ।

ਯਸਈਆਹ 56:11 ਉਹ ਭਦੁਇੱਖਿਤ ਕਦੁਖਤਆਆਂ ਵਵ੍ਵਰਗਤ ਨਨ। ਉਹ ਕਦਤ ਨਹਹ ਰਜਜਦਤ। ਅਯਛਲਦ ਨਹਹ ਜਛਣਦਤ ਖਕ ਉਹ



ਕਦ ਕਰ ਰਹਤ ਨਨ। ਉਹ ਆਪਣਦਆਆਂ ਭਤਡਨ ਸਮਛਨ ਹਦ ਹਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਸਛਰਦਆਆਂ ਹਦ ਭਟਕ ਗਈਆਆਂ ਨਨ। ਉਹ
ਲਛਲਚਦ ਨਨ, ਉਹ ਖਸਰਫ਼ ਆਪਣਤ-ਆਪ ਨਨਨ ਹਦ ਸਨਤਦੁਸਟ ਕਰਨਛ ਜਛਣਦਤ ਨਨ।

ਯਸਈਆਹ 57:17  ਇਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨ ਮਨਦਤ ਕਨਮ ਕਦਤਤ ਨਨ, ਤਤ ਇਨਨਨ ਨਨ ਮਤਰਛ ਰਰੋਹ ਜਗਛਇਆ ਹਤੈ। ਇਸ ਵਛਸਤਤ ਮਮ
ਇਸਰਛਏਲ ਨਨਨ ਸਜ਼ਛ ਖਦਇੱਤਦ। ਮਮ ਉਸ ਕਰੋਲਰੋਂ ਮਨਨਹ ਮਰੋੜ ਖਲਆ ਖਕਉਂ ਖਕ ਮਮ ਕਖਹਰਵਛਨ ਸਨ। ਅਤਤ ਇਸਰਛਏਲ
ਨਨ ਮਤੈਨਨਨ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ। ਉਹ ਉਧਿਰ ਚਲਛ ਖਗਆ ਖਜਧਧਿਰ ਉਸਦਛ ਮਨ ਕਦਤਛ।

ਯਰਖਮਆਹ 6:13 "ਇਸਰਛਏਲ ਦਤ ਸਛਰਤ ਹਦ ਲਰੋਕ ਹਰੋਰ-ਹਰੋਰ ਪਤੈਸਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਨਨ। ਸਛਰਤ ਹਦ ਲਰੋਕ,  ਸਭ ਤਰੋਂ
ਖਨਗਨਖਣਆਆਂ ਤਰੋਂ ਲਤੈਕਤ ਸਭ ਤਰੋਂ ਮਹਇੱਤਵਪਨਰਣ ਲਰੋਕਨ ਤਦਕ ਇਹਰੋ ਖਜਹਤ ਹਦ ਹਨ। ਸਛਰਤ ਹਦ ਲਰੋਕ, ਨਬਦਆਆਂ ਤਰੋਂ ਲਤੈਕਤ
ਜਛਜਕਨ ਤਦਕ, ਬਰੋਲਦਤ ਨਨ ਝਨਠ।

ਯਰਖਮਆਹ 22:17 ਯਹਰੋਯਛਕਦਮ,  ਤਤਰਦਆਆਂ ਅਇੱਖਿਨ ਖਸਰਫ ਓਸਤ ਚਦਜ਼ ਵਇੱਲ ਦਤਖਿਦਦਆਆਂ ਨਨ,  ਖਜਸਤਰੋਂ ਤਤੈਨਨਨ ਲਛਭ
ਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ। ਤਨਨ ਹਰ ਵਤਲਤ ਆਪਣਤ ਲਈ ਹਰੋਰ ਵਧਿਤਰਤ ਪਪਛਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਚਦਛ ਹਮ। ਤਨਨ ਮਸਨਮਨ ਨਨਨ ਕਤਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਤਆਰ ਹਮ। ਤਨਨ ਹਰੋਰਨਨ ਲਰੋਕਨ ਦਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਚਰੋਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹਮ।

ਯਰਖਮਆਹ 51:13 ਬਛਬਲ,  ਤਨਨ ਅਬਛਹ ਪਛਣਦ ਨਨੜਤ ਰਖਹਨਦਛ ਹਮ। ਤਨਨ ਖਿਜ਼ਛਖਨਆਆਂ ਨਛਲ ਅਮਦਰ ਹਮ। ਪਰ ਇਇੱਕ
ਕਦੌਮ ਵਜਰੋਂ ਤਤਰਛ ਅਨਤ ਆ ਖਗਆ ਹਤੈ। ਤਤਰਦ ਬਰਬਛਦਦ ਦਛ ਸਮਨ ਆ ਖਗਆ ਹਤੈ।

ਖਹਜ਼ ਕਦ ਐਲ 6:9 ਫ਼ਤਰ ਉਹ ਬਚਤ ਹਰੋਏ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਬਨਦਦ ਬਣਛ ਖਲਆ ਜਛਵਤਗਛ। ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਹਰੋਰਨਨ ਦਤਸਨ ਅਨਦਰ
ਰਖਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਨਰ ਹਰੋਣਛ ਪਵਤਗਛ। ਪਰ ਉਹ ਬਚਤ ਹਰੋਏ ਲਰੋਕ ਮਤੈਨਨਨ ਚਤਤਤ ਕਰਨਗਤ। ਮਮ ਉਨਨਨ ਦਛ ਬਤਵਫਛ
ਆਤਮਛ ਤਰੋੜ ਖਦਇੱਤਛ ਸਦ। ਉਹ ਆਪਣਤ ਕਦਤਤ ਹਰੋਏ ਮਨਦਤ ਕਨਮਨ ਲਈ ਖਿਦੁਦ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗਤ। ਅਤਦਤ ਖਵਇੱਚ,

ਉਨਨਨ ਨਨ ਮਤਰਤ ਕਰੋਲਰੋਂ ਮਨਨਹ ਮਰੋੜ ਖਲਆ ਸਦ ਅਤਤ ਮਤੈਨਨਨ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ ਸਦ। ਉਹ ਆਪਣਤ ਬਦੁਇੱਤਨ ਦਤ ਖਪਇੱਛਤ ਭਇੱਜਤ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਨਗ ਸਨ ਖਜਹੜਦ ਆਪਣਤ ਪਤਦ ਨਨਨ ਛਇੱਡ ਕਤ ਖਕਸਤ ਹਰੋਰ ਆਦਮਦ ਦਤ ਖਪਇੱਛਤ ਭਇੱਜਦਦ ਹਤੈ। ਉਨਨਨ
ਨਨ ਅਨਨਕਨ ਖਭਆਨਕ ਗਇੱਲਨ ਕਦਤਦਆਆਂ।

ਖਹਜ਼ ਕਦ ਐਲ 14:4,5 ਪਰ ਮਮ ਇਨਨਨ ਨਨਨ ਜਵਛਬ ਖਦਆਆਂਗਛ। ਮਮ ਇਨਨਨ ਨਨਨ ਸਜ਼ਛ ਖਦਆਆਂਗਛ! ਤਤੈਨਨਨ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ ਖਕ
ਇਨਨਨ ਲਰੋੋਰੋਕਨ ਨਨਨ ਇਹ ਗਇੱਲਨ ਜ਼ਰਨਰ ਦਸਸਤਸ। 'ਯਹਰੋਵਛਹ ਮਤਰਛ ਪਪਭਨ ਆਖਿਦਛ ਹਤੈ: ਜਤ ਕਰੋਈ ਇਸਰਛਏਲਦ ਖਕਸਤ
ਨਬਦ ਪਛਸ ਆਉਂਦਛ ਹਤੈ ਅਤਤ ਮਤਰਦ ਸਲਛਹ ਮਆਂਗਦਛ ਹਤੈ, ਤਨ ਨਬਦ ਉਸ ਬਨਦਤ ਨਨਨ ਜਵਛਬ ਨਹਹ ਦਤਵਤਗਛ ਮਮ ਖਿਦੁਦ
ਉਸ ਬਨਦਤ ਦਤ ਸਵਛਲ ਦਛ ਜਵਛਬ ਦਤਵਨਗਛ। ਮਮ ਉਸਨਨਨ ਜਵਛਬ ਦਤਵਨਗਛ ਭਛਵਵ ਉਸਦਤ ਕਰੋਲ ਹਛਲਤ ਵਦ ਬਦੁਇੱਤ ਹਰੋਣ,

ਭਛਵਵ ਉਸਨਨ ਉਹ ਚਦਜ਼ਨ ਰਇੱਖਿਦਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਹਰੋਣ ਖਜਨਨਨ ਨਨ ਉਸ ਕਰੋਲਰੋਂ ਪਛਪ ਕਰਵਛਏ, ਅਤਤ ਭਛਵਵ ਉਹ ਹਛਲਤ ਵਦ
ਉਨਨਨ ਮਨਰਤਦਆਆਂ ਦਦ ਉਪਸਨਛ ਕਰਦਛ ਹਰੋਵਤ। ਮਮ ਉਸ ਨਛਲ ਉਸਦਤ ਇਨਨਨ ਸਛਰਤ ਬਦੁਇੱਤਨ ਦਤ ਬਛਵਜਨਦ ਗਇੱਲ
ਕਰਨਗਛ। 5 ਖਕਉਂ ਖਕ ਮਮ ਉਨਨਨ ਦਤ ਖਦਲਨ ਨਨਨ ਛਦੁਹਣਛ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਨ। ਮਮ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਇਹ ਦਰਸਛਉਣਛ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਨ
ਖਕ ਮਮ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਕਰਦਛ ਹਨ, ਭਛਵਵ ਉਨਨਨ ਨਨ ਮਤੈਨਨਨ ਬਦੁਇੱਤਨ ਕਛਰਣ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ ਹਤੈ।'

ਖਹਜ਼ ਕਦ ਐਲ 22:12 'ਯਰਨਸਲਮ ਖਵਇੱਚ,  ਤਦੁਸਹ ਲਰੋਕ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਮਛਰਨ ਲਈ ਪਤੈਸਛ ਲਮਦਤ ਹਰੋ। ਤਦੁਸਹ ਲਰੋਕ ਪਤੈਸਛ
ਉਧਿਛਰ ਖਦਨਦਤ ਹਰੋ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਕਰਖਜ਼ਆਆਂ ਉੱਤਤ ਸਨਦ ਵਸਨਲ ਕਰਦਤ ਹਰੋ। ਤਦੁਸਹ ਲਰੋਕ ਬਰੋੜਤ ਖਜਨਨਨ ਪਤੈਸਤ ਲਈ ਆਪਣਤ



ਗਦੁਵਨਢਦਆਆਂ ਨਨਨ ਧਿਰੋਖਿਛ ਖਦਨਦਤ ਹਰੋ। ਅਤਤ ਤਦੁਸਹ ਲਰੋਕਨ ਨਨ ਮਤੈਨਨਨ ਭਦੁਲਛ ਖਦਇੱਤਛ ਹਤੈ।' ਯਹਰੋਵਛਹ ਮਤਰਛ ਪਪਭਨ ਨਨ ਇਹ ਗਇੱਲਨ
ਆਖਿਦਆਆਂ।

ਖਹਜ਼ ਕਦ ਐਲ 33:31  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਤਰਤ ਕਰੋਲ ਇਸ ਤਰਨਨ ਆਉਂਦਤ ਹਨ ਖਜਵਵ ਉਹ ਮਤਰਤ ਬਨਦਤ ਹਰੋਣ। ਉਹ ਤਤਰਤ
ਸਛਮਨਣਤ ਇਸ ਤਰਨਨ ਬਤੈਠਦਤ ਹਨ ਖਜਵਵ ਉਹ ਮਤਰਤ ਬਨਦਤ ਹਰੋਣ। ਉਹ ਤਤਰਤ ਸਬਦ ਸਦੁਣਦਤ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਓਹਰੋ
ਗਇੱਲਨ ਨਹਹ ਕਰਨਗਤ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਤਨਨ ਆਖਿਦਛ ਹਮ। ਉਹ ਖਸਰਫ਼ ਓਹਦ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ ਜਰੋ ਚਨਗਛ ਮਖਹਸਨਸ
ਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ। ਉਹ ਖਸਰਫ਼ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਧਿਰੋਖਿਛ ਦਤਣਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਹਰੋਰ ਪਤੈਸਛ ਬਨਛਉਣਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ।

ਹਰੋ ਸਦਅ 4:12 ਮਤਰਤ ਲਰੋਕ ਲਇੱਕੜਦ ਦਦਆਆਂ ਸਰੋਟਦਆਆਂ ਤਰੋਂ ਸਲਛਹਨ ਪਦੁਇੱਛਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੋਚਦਤ ਹਨ ਖਕ ਇਹ ਸਰੋਟਦਆਆਂ
ਉਨਨਨ ਦਦਆਆਂ ਸਮਖਸਆਵਨ ਦਛ ਉੱਤਰ ਦਤ ਸਕਦਦਆਆਂ ਹਨ। ਖਕਉਂ ਖਕ ਉਹ ਵਤਸਵਛਵਨ ਵਨਗ ਝਨਠਨ ਦਤਵਖਤਆਆਂ
ਮਗਰ ਭਇੱਜਦਤ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ ਅਤਤ ਵਤਸਵਛਵਨ ਵਨਗ ਖਵਖਿਛਵਛ ਕਦਤਛ।

ਹਰੋ ਸਦਅ 5:4 ਇਸਰਛਏਲਦਆਆਂ ਨਨ ਬਹਦੁਤ ਕਦੁਕਰਮ ਕਦਤਤ ਹਨ। ਖਜਹੜਤ ਹਦੁਣ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਵਇੱਲ ਪਰਤਨ ਤਰੋਂ
ਰਰੋਕਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੋਰਨਨ ਦਤਵਖਤਆਆਂ ਨਨਨ ਮਨਨਣ ਦਤ ਰਛਹਨ ਬਛਰਤ ਵਦ ਸਰੋਚਦਤ ਰਖਹਨਦਤ ਹਨ, ਅਤਤ ਉਹ ਯਹਰੋਵਛਹ
ਨਨਨ ਨਹਹ ਜਛਣਦਤ।

ਯਵਨਛਹ 2:2 ਉਹ ਖਿਤਤ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਨਨ ਨਨਨ ਖਿਰੋਹ ਲਮਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਇਨਨਨ ਨਨਨ ਖਿਰੋਹ ਲਮਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਇੱਕ ਆਦਮਦ ਤਰੋਂ ਘਰ ਖਿਰੋਹ ਲਮਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਉਸਨਨਨ ਗਦੁਮਰਛਹ ਕਰਕਤ
ਉਸ ਦਦ ਜ਼ਮਦਨ ਲਤੈ ਲਮਦਤ ਹਨ।

ਨਛ ਹਰੋਮ 3:4  ਇਹ ਸਭ ਨਦਨਵਛਹ ਕਛਰਣ ਹਰੋਇਆ ਨਦਨਵਛਹ ਉਸ ਵਤਸਵਛ ਵਨਗ ਹਤੈ ਜਰੋ ਕਦਤ ਸਆਂਤਦੁਸਟ ਨਹਹ
ਹਦੁਨਦਦ। ਉਸਨਨਨ ਵਧਿ ਤਰੋਂ ਵਧਿ ਚਛਹਦਦਛ ਸਦ। ਉਸਨਨ ਆਪਣਤ-ਆਪ ਨਨਨ ਬਹਦੁਤ ਦਤਸਨ ਨਨਨ ਵਤਖਚਆ ਅਤਤ ਆਪਣਛ
ਜਛਦਨ ਵਰਤਕਤ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਆਪਣਛ ਗਦੁਲਛਮ ਬਣਛ ਖਲਆ।

ਹਬਕਰੋਕ 2:9  ਉਸ ਬਨਦਤ ਨਛਲ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਵਛਪਰਨਗਦਆਆਂ ਜਰੋ ਬਦ-ਕਰਨਦਆਆਂ ਕਰਕਤ ਅਮਦਰ ਬਣਦਛ ਹਤੈ।
ਅਖਜਹਛ ਬਨਦਛ ਸਦੁਰਖਖਿਅਤ ਥਨ ਤਤ ਰਖਹਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਦਆਆਂ ਕਰਦਛ ਹਤੈ। ਉਹ ਸਰੋਚਦਛ ਖਕ ਉਹ ਦਨਜਤ ਲਰੋਕਨ
ਨਨਨ ਆਪਣਤ ਘਰਰੋ ਚਦਜ਼ਨ ਚਦੁਰਛਉਣ ਤਰੋਂ ਰਰੋਕ ਲਵਤਗਛ ਪਰ ਉਸ ਦਤ ਨਛਲ ਬਦੁਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਵਛਪਰਨਗਦਆਆਂ।

ਮਇੱਤਦ 5:28 ਪਰ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਦਇੱਸਦਛ ਹਨ ਖਕ ਜਤਕਰ ਕਰੋਈ ਖਵਅਕਤਦ ਖਕਸਤ ਔਰਤ ਵਇੱਲ ਖਜਨਸਦ ਨਜ਼ਰ ਨਛਲ
ਵਤਖਿਦਛ ਹਤੈ, ਤਨ ਉਹ ਪਖਹਲਨ ਹਦ ਆਪਣਤ ਖਦਲਰੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਛਲ ਬਦਕਛਰਦ ਦਛ ਪਛਪ ਕਰ ਚਦੁਖਕਆ ਹਤੈ।

ਮਰਕਦੁਸ 4:19  ਪਰ ਜਦਰੋਂ ਇਸ ਖਜ਼ਨਦਗਦ ਦਦਆਆਂ ਖਚਨਤਛਵਨ,  ਧਿਨ ਦਦ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤਤ ਸਛਰਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਤਤ
ਕਬਜ਼ਛ ਕਰਨ ਦਛ ਲਛਲਚ ਉਨਨਨ ਦਤ ਖਦਲਨ ਖਵਇੱਚ ਆਉਂਦਛ ਹਤੈ ਤਨ, ਇਹ ਗਇੱਲਨ ਉਪਦਤਸਨ ਨਨਨ ਘਦੁਇੱਟ ਖਦਨਦਦਆਆਂ
ਹਨ ਅਤਤ ਉਹ ਫ਼ਲ ਨਹਹ ਦਤਣ ਖਦਨਦਦਆਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਲ ਰਖਹ ਜਨਦਤ ਹਨ।

ਮਰਕਦੁਸ 7:22 ਖਵਭਚਛਰ,  ਸਦੁਆਰਥਪਦੁਣਛ,  ਬਦੁਰਛ ਖਵਉਹਛਰ,  ਪਛਪਦ ਗਇੱਲਨ,  ਧਿਰੋਖਿਛ,  ਈਰਖਿਛ,  ਲਰੋਕਨ ਬਛਰਤ ਬਦੁਰਛ-
ਭਲਛ ਕਖਹਣਛ, ਹਨਕਛਰਦ ਬਰੋਲ ਅਤਤ ਮਨਰਖਿਤਛਈ।

ਲਰੋਕਛ 3:14 ਖਸਪਛਹਦਆਆਂ ਨਨ ਯਨਹਨਨਛ ਨਨਨ ਆਖਖਿਆ, “ਸਛਨਨਨ ਦਇੱਸ ਖਕ ਸਛਨਨਨ ਕਦ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ?”ਤਨ ਉਸਨਨ



ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਖਕਹਛ,  ਜਬਰਦਸਤਦ ਖਕਸਤ ਤਰੋਂ ਪਤੈਸਛ ਇਕਇੱਠਛ ਨਛ ਕਰਰੋ। ਖਕਸਤ ਤਤ ਕਰੋਈ ਇਲਜ਼ਛਮ ਲਛਕਤ ਕਦੁਝ ਨਛ
ਲਵਰੋ, ਖਸਰਫ਼ ਆਪਣਦ ਤਨਖਿਛਹ ਉੱਤਤ ਹਦ ਖਿਦੁਸ ਰਹਰੋ।”

ਲਰੋਕਛ 12:15 ਤਨ ਖਯਸਨ ਨਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਖਕਹਛ, “ਸਛਵਧਿਛਨ ਰਹਰੋ! ਅਤਤ ਹਰ ਲਰੋਭ-ਲਛਲਚ ਤਰੋਂ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਦਨਰ
ਰਇੱਖਿਰੋ ਖਕਉਂਖਕ ਕਰੋਈ ਬਨਦਛ ਆਪਣਦ ਵਇੱਡਦ ਦਦੌਲਤ ਤਰੋਂ ਜਦਵਨ ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਕਰ ਸਕਦਛ।”

ਲਰੋਕਛ 16:14 ਜਦਰੋਂ ਪਤੈਸਤ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਕਰਨ ਵਛਲਤ ਫਰਦਸਦਆਆਂ ਨਨ ਇਹ ਸਦੁਖਣਆ ਤਨ ਉਨਨਨ ਨਨ ਖਯਸਨ ਦਛ ਮਜਛਕ
ਉਡਛਇਆ।

ਯਨਹਨਨਛ 8:44 ਤਦੁਹਛਡਛ ਖਪਤਛ ਸਤੈਤਛਨ ਹਤੈ ਅਤਤ ਤਦੁਸਹ ਉਸਦਦ ਅਨਸ ਹਰੋ ਤਤ ਖਸਰਫ ਉਹਦ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਰੋ ਜਰੋ
ਉਸਨਨਨ ਪਸਨਦ ਹਤੈ। ਸਤੈਤਛਨ ਸਦੁਰਨ ਤਰੋਂ ਹਦ ਹਖਤਆਰਛ ਹਤੈ ਉਹ ਸਇੱਚ ਦਤ ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਹਤੈ। ਉਸ ਖਵਇੱਚ ਕਰੋਈ ਸਇੱਚ ਨਹਹ।
ਜਦ ਉਹ ਝਨਠ ਬਰੋਲਦਛ ਹਤੈ, ਉਹ ਆਪਣਛ ਅਸਲਦ ਸਵਰਨਪ ਪਪਗਟਛਉਂਦਛ ਹਤੈ। ਹਨ! ਸਤੈਤਛਨ ਝਨਠਛ ਹਤੈ ਅਤਤ ਉਹ
ਝਨਠ ਦਛ ਖਪਤਛ ਹਤੈ।

ਰਸਨਲਨ ਦਤ ਕਰਤਇੱਬ 20:33 ਜਦਰੋਂ ਮਮ ਤਦੁਹਛਡਤ ਨਛਲ ਸਨ, ਤਨ ਮਮ ਕਰੋਈ ਸਰੋਨਛ, ਚਨਦਦ ਅਤਤ ਵਸਤਰ ਨਹਹ ਚਛਹਤ।
ਰਰੋਮਦਆਆਂ 1:24-29  ਲਰੋਕਹ ਪਛਪਨ ਨਛਲ ਭਰਤ ਹਰੋਏ ਸਨ ਅਤਤ ਖਸਰਫ਼ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਹਦ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਉਨਨਨ ਦਤ ਪਛਪਦ ਰਛਹ ਵਇੱਲ ਜਛਣ ਲਈ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਇੱਕ
ਦਨਜਤ ਨਛਲ ਸਰਮਨਛਕ ਗਇੱਲਨ ਕਰਕਤ ਆਪਣਤ ਸਰਦਰਨ ਦਦ ਗਲਤ ਵਰਤਰੋਂ ਕਰਨ ਲਇੱਗਤ। 25 ਉਨਨਨ ਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ
ਦਤ ਸਇੱਚ ਨਨਨ ਇਇੱਕ ਝਨਠ ਖਵਇੱਚ ਬਦਲ ਖਦਇੱਤਛ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਉਸਦਦਆਆਂ ਬਣਛਈਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਦਦ ਉਪਛਸਨਛ
ਅਤਤ ਸਤਵਛ ਕਦਤਦ ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ ਨਹਹ, ਖਜਸਨਨ ਉਨਨਛ ਚਦਜ਼ਨ ਨਨਨ ਬਣਛਇਆ ਸਦ। ਖਸਰਫ਼ ਪਰਮਤਸਦੁਰ
ਦਦ ਹਦ ਉਸਤਖਤ ਸਦਦਵਦ ਹਰੋਣਦ ਚਛਹਦਦਦ ਹਤੈ। ਆਮਦਨ। 26 ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਸਰਮਸਛਰਦ ਵਛਲਦਆਆਂ
ਗਇੱਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ, ਖਜਨਨਨ ਦਦ ਉਨਨਨ ਨਨ ਇਇੱਛਛ ਕਦਤਦ ਸਦ। ਉਨਨਨ ਦਦਆਆਂ ਔਰਤਨ ਨਨ ਮਰਦਨ ਨਛਲਰੋਂ
ਖਜਨਸਦ ਸਨਬਨਧਿ ਤਰੋੜ ਲਏ ਅਤਤ ਦਨਸਰਦਆਆਂ ਔਰਤਨ ਨਛਲ ਖਜਨਸਦ ਸਨਬਨਧਿ ਜਰੋੜ ਲਏ। 27 ਇਸਤ ਤਰਨਨ ਮਰਦਨ
ਨਨ ਵਦ ਔਰਤਨ ਨਛਲ ਖਜਨਸਦ ਸਨਬਨਧਿ ਤਰੋੜ ਲਏ ਅਤਤ ਆਪਸ ਖਵਇੱਚ ਕਛਮਛਤਦੁਰ ਹਰੋਕਤ ਕਛਮਅਗਨਦ ਖਵਇੱਚ ਮਇੱਚਣ
ਲਇੱਗਤ। ਇਨਝ ਮਰਦਨ ਨਨ ਇਇੱਕ ਦਨਜਤ ਨਛਲ ਸਰਮਸਛਰ ਕਨਮ ਕਰਨਨ ਸਦੁਰਨ ਕਰ ਖਦਇੱਤਤ ਅਤਤ ਇਸ ਕਰਕਤ ਉਨਨਨ ਨਨਨ
ਆਪਣਤ ਸਰਦਰਨ ਖਵਇੱਚ, ਕਦਤਤ ਬਦੁਰਤ ਕਨਮਨ ਦਦ ਸਜ਼ਨ ਭਦੁਗਤਨਦ ਪਈ। 28 ਲਰੋਕਨ ਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਸਇੱਚਤ ਖਗਆਨ
ਨਨਨ ਪਛਉਣਛ ਜ਼ਰਨਰਦ ਨਛ ਸਮਖਝਆ, ਤਤ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਉਨਨਨ ਦਦਆਆਂ ਖਨਕਨਮਦਆਆਂ ਸਰੋਚਨ ਤਤ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ।
ਤਨ ਲਰੋਕ ਉਹ ਕਨਮ ਕਰਨ ਲਇੱਗ ਪਏ ਖਜਹੜਤ ਖਕ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਨਹਹ ਕਰਨਨ ਚਛਹਦਦਤ ਸਨ। 29 ਉਹ ਲਰੋਕ ਹਰ
ਤਰਨਨ ਦਤ ਪਛਪਨ,  ਬਦਦ,  ਸਦੁਆਰਥ,  ਨਫ਼ਰਤ,  ਦਦੁਸਮਣਦ,  ਕਤਲ,  ਲੜਛਈ,  ਬਤਈਮਛਨਦ ਨਛਲ ਭਰਤ ਹਰੋਏ ਹਨ
ਅਤਤ ਉਹ ਦਨਖਜਆਆਂ ਬਛਰਤ ਭਤੈੜਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਸਰੋਚਦਤ ਹਨ।

ਰਰੋਮਦਆਆਂ 6:12 ਪਰ ਪਛਪ ਨਨਨ, ਇਥਤ ਆਪਣਤ ਧਿਰਤਦ ਦਤ ਜਦਵਨ ਤਤ, ਕਛਬਨ ਨਛ ਕਰਨ ਖਦਉ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ
ਮਨ ਦਦਆਆਂ ਦਦੁਸਟ ਇਇੱਛਛਵਨ ਲਈ ਇਸਦਤ ਵਸ ਨਹਹ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ।

ਰਰੋਮਦਆਆਂ 7:7  ਤਨ ਫ਼ਤਰ ਖਸਟਛ ਕਦ ਹਤੈ? ਕਦ ਪਛਪ ਅਤਤ ਸਰਨਛ ਇਇੱਕਰੋ ਹਨ? ਖਨਰਸਨਦਤਹ ਨਹਹ। ਖਕਉਂਖਕ ਸਰਨਛ ਤਰੋਂ



ਖਬਨਛ ਮਮ ਪਛਪ ਬਛਰਤ ਨਹਹ ਜਛਣ ਸਕਦਛ। ਜਤਕਰ ਸਰਨਛ ਨਨ ਮਤੈਨਨਨ ਇਹ ਨਛ ਖਕਹਛ ਹਦੁਨਦਛ “ਦਨਖਜਆਆਂ ਦਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ
ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਨਛ ਕਰਰੋ,” ਮਤੈਨਨਨ ਦਨਖਜਆਆਂ ਦਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਕਰਨ ਬਛਰਤ ਨਛ ਪਤਛ ਹਦੁਨਦਛ।

ਰਰੋਮਦਆਆਂ 13:9 ਭਲਛ ਮਮ ਇਹ ਖਕਉਂ ਆਖਿਦਛ ਹਨ? ਖਕਉਂਖਕ ਸਰਨਛ ਕਖਹਨਦਦ ਹਤੈ, “ਬਦਕਛਰਦ ਨਛ ਕਰਰੋ, ਖਕਸਤ ਨਨਨ ਨਛ
ਮਛਰਰੋ, ਚਰੋਰਦ ਨਛ ਕਰਰੋ, ਅਤਤ ਦਨਖਜਆਆਂ ਦਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਨਛ ਕਰਰੋ।” ਅਸਲ ਖਵਇੱਚ ਇਹ ਸਛਰਤ ਹਦੁਕਮਨਛਮਤ
ਪਨਰਦ ਤਰਨਨ ਇਇੱਕਰੋ ਹਦ ਹਦੁਕਮ ਖਵਇੱਚ ਜਛਹਰ ਹਨ; “ਦਨਖਜਆਆਂ ਨਛਲ ਉਵਵ ਪਪਤਮ ਕਰ ਖਜਵਵ ਤਨਨ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ
ਕਰਦਛ ਹਮ।”

ਰਰੋਮਦਆਆਂ 13:14 ਪਰ ਤਦੁਸਹ ਪਪਭਨ ਖਯਸਨ ਮਸਦਹ ਨਨਨ ਆਪਣਛ ਪਖਹਰਛਵਛ ਬਣਛ ਲਵਰੋ। ਇਸ ਬਛਰਤ ਨਛ ਸਰੋਚਰੋ ਖਕ ਤਦੁਸਹ
ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ ਸਦੁਭਛਅ ਅਤਤ ਦਦੁਸਟ ਇਇੱਛਛਵਨ ਨਨਨ ਖਕਵਵ ਪਨਰਨ ਕਰਰੋਂਗਤ।

੧ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 5:10,11 ਪਰ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਸ ਭਛਵ ਨਛਲ ਨਹਹ ਖਲਖਖਿਆ ਸਦ ਖਕ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਸ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਦਤ ਉਨਨਨ
ਲਰੋਕਨ ਦਛ ਸਨਗ ਨਹਹ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਜਰੋ ਅਨਨੈਖਤਕ ਹਨ, ਜਰੋ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ ਕਰਦਤ ਹਨ, ਜਰੋ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ ਹਨ,

ਜਰੋ ਦਨਖਜਆਆਂ ਨਨਨ ਧਿਰੋਖਿਛ ਖਦਨਦਤ ਹਨ, ਜਨ ਉਨਨਨ ਨਛਲ ਜਰੋ ਮਨਰਤਦਆਆਂ ਦਦ ਉਪਛਸਨਛ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਜਤਕਰ ਤਦੁਸਹ ਉਨਨਨ
ਤਰੋਂ ਦਨਰ ਹਰੋਣਛ ਹਤੈ ਤਨ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਹ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਛਇੱਡਣਦ ਪਵਤਗਦ। 11 ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਹ ਦਇੱਸਣ ਲਈ ਖਲਖਿ ਖਰਹਛ ਹਨ
ਖਕ ਉਹ ਬਨਦਛ ਖਜਸਦਛ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਕਤਈ ਸਨਗ ਨਹਹ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਉਹ ਅਖਜਹਛ ਹਤੈ:  ਉਹ ਖਵਅਕਤਦ ਜਰੋ
ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਈਸਛਈ ਆਖਿਦਛ ਪਰ ਅਜਤ ਵਦ ਖਜਸਨਦ ਗਦੁਨਛਹ ਕਰਦਛ, ਜਨ ਜਤਕਰ ਉਹ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ ਹਤੈ,
ਜਨ ਮਨਰਤਦਆਆਂ ਦਦ ਉਪਛਸਨਛ ਕਰਦਛ,  ਜਨ ਦਨਖਜਆਆਂ ਨਨਨ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਬਰੋਲਦਛ,  ਸਰਛਬਦ ਹਰੋ ਜਨਦਛ ਹਤੈ,  ਜਨ
ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਧਿਰੋਖਿਛ ਖਦਨਦਛ, ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਅਖਜਹਤ ਬਨਦਤ ਨਛਲ ਭਰੋਜਨ ਵਦ ਨਹਹ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ।

੧ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 6:9,10 ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਪਤਛ ਹਤੈ ਖਕ ਜਰੋ ਦਦੁਸਟ ਕਰਨਦਆਆਂ ਕਰਦਤ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਰਛਜ ਖਵਇੱਚ
ਖਹਇੱਸਛ ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਕਰਨਗਤ। ਮਨਰਖਿ ਨਛ ਬਣਰੋ। ਇਹਦ ਲਰੋਕ ਹਨ ਖਜਨਨਨ ਨਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਰਛਜ ਦਛ ਖਹਇੱਸਛ
ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਹਰੋਵਤਗਛ: ਉਹ, ਜਰੋ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ ਕਰਦਤ ਹਨ, ਉਹ, ਜਰੋ ਮਨਰਤਦਆਆਂ ਦਦ ਉਪਛਸਨਛ ਕਰਦਤ ਹਨ,

ਉਹ ਲਰੋਕ,  ਖਜਹੜਤ ਬਦਕਛਰਦ ਕਰਦਤ ਹਨ,  ਉਹ ਆਦਮਦ ਖਜਹੜਤ ਆਪਣਤ ਸਰਈਰ ਹਰੋਰਨਨ ਆਦਮਦਆਆਂ ਨਨਨ
ਖਜਨਸਦ ਵਰਤਰੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਤਟ ਕਰਦਤ ਹਨ ਜਨ ਉਹ ਖਜਹੜਤ ਹਰੋਰਨਨ ਆਦਮਦਆਆਂ ਨਛਲ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ
ਕਰਦਤ ਹਨ, ਉਹ, ਜਰੋ ਚਰੋਰਦ ਕਰਦਤ ਹਨ, ਜਰੋ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ ਹਨ, ਸਰਛਬਦ ਹਨ, ਉਹ, ਜਰੋ ਹਰੋਰਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਮਨਦਛ
ਬਰੋਲਦਤ ਹਨ, ਅਤਤ ਉਹ ਲਰੋਕ, ਖਜਹੜਤ ਧਿਰੋਖਿਛ ਖਦਨਦਤ ਹਨ।

੧ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 10:6 ਅਤਤ ਇਹ ਗਇੱਲਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਵਛਪਰਦਆਆਂ ਸਛਡਤ ਲਈ ਖਮਸਛਲ ਹਨ। ਇਨਨਨ ਖਮਸਛਲਨ ਤਰੋਂ ਸਛਨਨਨ
ਖਸਖਿਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਵਨਗ ਬਦੁਰਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਦਦ ਤਮਨਨਛ ਨਛ ਕਰਦਏ।

੧ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 12:31 ਪਰ ਸਇੱਚਮਦੁਇੱਚ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਮਹਛਨ ਦਛਤਨ ਦਦ ਪਪਛਪਤਦ ਕਰਨ ਦਦ ਕਛਮਨਛ ਕਰਨਦ ਚਛਹਦਦਦ
ਹਤੈ। ਅਤਤ ਹਦੁਣ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਸਰਬਰੋਤਮ ਮਛਰਗ ਖਦਖਿਛਉਂਦਛ ਹਨ।

੧ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 14:39 ਇਸ ਲਈ ਮਤਰਤ ਭਰਛਵਰੋ ਅਤਤ ਭਤੈਣਰੋ, ਅਸਲਦ ਅਗਨਮ ਵਛਕ ਦਦ ਦਛਤ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਕਰਰੋ। ਪਰ
ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਵਇੱਖਿ-ਵਇੱਖਿ ਭਛਸਛਵਨ ਖਵਇੱਚ ਬਰੋਲਣ ਦਦ ਦਛਤ ਦਦ ਵਰਤਰੋਂ ਕਰਨ ਤਰੋਂ ਨਛ ਰਰੋਕਰੋ।



੨ ਕਦੁਖਰਨਥਦਆਆਂ 9:5 ਇਸਲਈ ਮਮ ਸਰੋਖਚਆ ਖਕ ਇਸਤਰੋਂ ਪਖਹਲਨ ਖਕ ਅਸਹ ਤਦੁਹਛਡਤ ਵਇੱਲ ਆਈਏ ਮਤੈਨਨਨ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ
ਖਕ ਇਨਨਨ ਭਰਛਵਨ ਨਨਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਵਇੱਲ ਘਇੱਲਨ। ਉਹ ਤਰੋਹਫ਼ਛ ਖਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗਤ ਖਜਸਦਛ ਤਦੁਸਹ ਵਛਅਦਛ ਕਦਤਛ
ਸਦ। ਇਹ ਤਦੁਹਛਡਛ ਤਰੋਹਫ਼ਛ ਹਰੋਵਤਗਛ। ਫ਼ਤਰ ਜਦਰੋਂ ਅਸਹ ਆਵਨਗਤ ਤਨ ਉਹ ਤਰੋਹਫ਼ਛ ਖਤਹਛਰ ਹਰੋਵਗਛ ਖਜਹੜਛ ਤਦੁਸਹ
ਦਤਣਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਸਦ। ਫ਼ਤਰ ਇਹ ਤਰੋਹਫ਼ਛ ਇਇੱਕ ਸਵਮਇਖਛਤ ਤਰੋਹਫ਼ਛ ਹਰੋਵਤਗਛ ਨਛ ਖਕ ਅਣਇਖਛਤ।

ਗਲਛਤਦਆਆਂ 5:16-20 ਇਸ ਲਈ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਦਇੱਸਦਛ ਹਨ; ਆਤਮਛ ਦਦ ਅਗਵਛਈ ਖਵਇੱਚ ਜਦਓ। ਫ਼ਤਰ ਤਦੁਸਹ ਕਰੋਈ
ਮਨਦਛ ਕਨਮ ਨਹਹ ਕਰਰੋਂਗਤ ਖਜਹੜਤ ਤਦੁਹਛਡਤ ਪਛਪਦ ਆਪਤ ਨਨਨ ਪਸਨਦ ਹਨ। 17 ਸਛਡਤ ਪਛਪਦ ਆਪਤ ਉਹਦ ਗਇੱਲਨ
ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ ਜਰੋ ਆਤਮਛ ਦਤ ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਹਨ। ਆਤਮਛ ਉਹ ਗਇੱਲਨ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ ਜਰੋ ਸਛਡਤ ਪਛਪਦ ਆਖਪਆਆਂ ਦਤ
ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਹਨ। ਇਹ ਦਰੋਵਵ ਇਇੱਕ ਦਨਸਰਤ ਦਤ ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਦੁਸਹ ਉਹ ਕਨਮ ਨਛ ਕਰਰੋ ਖਜਹੜਤ ਤਦੁਸਹ
ਸਇੱਚਮਦੁਚ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਰੋ। 18 ਪਰ ਜਤ ਤਦੁਸਹ ਆਤਮਛ ਦਦ ਅਗਵਛਈ ਨਨਨ ਆਖਗਆ ਦਤਵਰੋ ਤਨ ਤਦੁਸਹ ਨਨਮ ਦਤ
ਅਧਿਦਨ ਨਹਹ ਹਰੋ। 19  ਮਨਦਤ ਕਨਮ,  ਖਜਹੜਤ ਸਛਡਛ ਪਛਪਦ ਆਪਛ ਕਰਦਛ ਹਤੈ ਬੜਤ ਸਪਸਟ ਹਨ। ਖਜਨਸਦ
ਗਦੁਨਛਹ, ਅਪਖਵਇੱਤਰਤਛ ਅਤਤ ਖਜਨਸਦ ਬਦਦ, 20 ਝਨਠਨ ਦਤਵਦ ਅਤਤ ਦਤਵਖਤਆਆਂ ਦਦ ਪਨਜਛ ਕਰਨਦ, ਜਛਦਨ ਕਰਨਨ,
ਨਫ਼ਰਤ, ਝਗੜਛ, ਈਰਖਿਛ, ਕਪਰੋਧਿ, ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ਦ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਇਇੱਕ ਦਨਸਰਤ ਨਛਲ ਲੜਛਉਣਛ, ਵਨਡਦਆਆਂ ਪਛਉਣਦਆਆਂ,

ਗਲਛਤਦਆਆਂ 5:24 ਖਜਹੜਤ ਲਰੋਕ ਮਸਦਹ ਖਯਸਨ ਨਛਲ ਸਨਬਨਖਧਿਤ ਹਨ, ਉਨਨਨ ਨਨ ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ ਆਖਪਆਆਂ ਨਨਨ ਮਛਰ
ਖਦਇੱਤਛ ਹਤੈ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ਦ ਅਤਤ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਦਆਆਂ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਸਨ।

ਅਫ਼ਸਦਆਆਂ 2:1-3 ਅਤਦਤ ਖਵਇੱਚ ਤਦੁਹਛਡਛ ਆਤਮਕ ਜਦਵਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਪਛਪ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਗਇੱਲਨ ਕਛਰਣ ਖਜਹੜਦਆਆਂ
ਤਦੁਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਕਦਤਦਆਆਂ,  ਮਦੁਰਦਛ ਸਨ। 2  ਹਨ,  ਅਤਦਤ ਖਵਇੱਚ ਤਦੁਸਹ ਇਹ ਪਛਪ ਕਰਦਤ ਹਰੋਏ
ਖਜਉਂਏ। ਤਦੁਸਹ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਦਤ ਲਰੋਕਨ ਵਨਗ ਖਜਉਂਏ ਤਦੁਸਹ ਸਨਸਛਰ ਖਵਇੱਚ ਬਦਦ ਖਦਆਆਂ ਸਕਤਦਆਆਂ ਦਤ ਹਛਕਮ ਦਤ ਚਤਲਤ
ਸਦ। ਹਦੁਣ ਇਹਦ ਆਤਮਛ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਖਵਇੱਚ ਕਨਮ ਕਰ ਖਰਹਛ ਹਤੈ ਖਜਹੜਤ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਅਵਖਗਆਕਛਰਦ ਹਨ।
3 ਖਪਛਲਤ ਸਖਮਆਆਂ ਖਵਇੱਚ, ਅਸਹ ਸਛਰਤ ਉਸਤ ਤਰਨਨ ਰਹਤ ਖਜਵਵ ਉਹ ਲਰੋਕ ਰਹਤ। ਅਸਹ ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ ਆਖਪਆਆਂ ਨਨਨ
ਸਨਤਦੁਸਟ ਕਰ ਰਹਤ ਸਨ। ਅਸਹ ਉਹ ਸਛਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਕਦਤਦਆਆਂ ਖਜਨਨਨ ਦਦ ਸਛਡਤ ਤਨਨ ਅਤਤ ਮਨਨ ਨਨ ਕਰਨ ਦਦ
ਇਇੱਛਛ ਕਦਤਦ। ਜਦਰੋਂ ਅਸਹ ਅਖਜਹਦ ਖਜ਼ਨਦਗਦ ਖਜਉਂ ਰਹਤ ਸਨ, ਅਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਕਪਰੋਧਿ ਦਛ ਸਛਮਨਣਛ ਕਰਨ ਵਛਲਤ
ਸਨ ਖਕਉਂਖਕ ਅਸਹ ਦਦੁਸਟ ਲਰੋਕ ਸਦ। ਅਸਹ ਹਰੋਰਨਨ ਸਛਰਤ ਲਰੋਕਨ ਵਰਗਤ ਸਨ।

ਅਫ਼ਸਦਆਆਂ 4:19 ਉਨਨਨ ਨਨ ਆਪਣਦ ਸਰਮਸਛਰਦ ਦਦ ਭਛਵਨਛ ਗਦੁਆ ਲਈ ਹਤੈ। ਉਹ ਆਪਣਤ ਜਦਵਨ ਬਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਸਤਤਮਛਲ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਪਪਕਛਰ ਦਦਆਆਂ ਵਧਿ ਤਰੋਂ ਵਧਿ ਬਦਕਛਰਦਆਆਂ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਦਆਆਂ 4:22-27 ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਪਣਤ ਪਦੁਰਛਣਤ ਆਪਤ ਦਛ ਖਤਆਗ ਕਰਨਛ ਖਸਖਿਛਇਆ ਖਗਆ ਸਦ। ਇਸਦਛ ਅਰਥ
ਹਤੈ ਖਕ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਉਸ ਤਰਨਨ ਦਤ ਮਨਦਤ ਢਨਗ ਨਛਲ ਖਜਉਣਛ ਛਇੱਡ ਦਤਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ ਖਜਸ ਤਰਨਨ ਤਦੁਸਹ ਪਖਹਲਨ
ਖਜਉਂ ਰਹਤ ਸਦ। ਉਹ ਪਦੁਰਛਣਛ ਆਪਛ ਬਦਤਰ ਬਣਦਛ ਜਨਦਛ ਹਤੈ, ਖਕਉਂ ਜਦੁ ਲਰੋਕ ਉਨਨਨ ਬਦਕਛਰਦਆਆਂ ਦਦੁਆਰਛ
ਗਦੁਮਰਛਹ ਹਰੋ ਗਏ ਹਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਉਹ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ। 23 ਪਰ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਪਣਤ ਖਦਲਨ ਖਵਇੱਚ ਅਤਤ
ਮਨਨ ਖਵਇੱਚ ਨਵਵ ਬਣਨ ਲਈ ਖਸਖਿਛਇਆ ਖਗਆ ਹਤੈ। 24  ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਇੱਕ ਨਵਵ ਖਵਅਕਤਦ ਬਣਨ ਲਈ



ਖਸਖਿਛਇਆ ਖਗਆ ਹਤੈ। ਇਹ ਨਵਨ ਖਵਅਕਤਦ ਪਖਵਇੱਤਰ ਅਤਤ ਧਿਛਰਖਮਕਤਛ ਨਛਲ ਰਖਹਣ ਲਈ ਪਰਮਤਸਦੁਰ
ਵਰਗਛ ਬਣਛਇਆ ਖਗਆ ਹਤੈ। 25 ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਝਨਠ ਬਰੋਲਣਛ ਬਨਦ ਕਰ ਦਤਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਹਮਤਸਛ ਇਇੱਕ
ਦਨਸਰਤ ਨਛਲ ਸਇੱਚ ਬਰੋਲਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ ਖਕਉਂਖਕ ਅਸਹ ਇਇੱਕਰੋ ਸਰਦਰ ਖਵਇੱਚ ਇਇੱਕ ਦਨਸਰਤ ਦਤ ਅਨਗ ਹਨ। 26 ਜਦਰੋਂ
ਤਦੁਸਹ ਗਦੁਇੱਸਤ ਹਦੁਨਦਤ ਹਰੋ, ਤਨ ਆਪਣਤ ਕਪਰੋਧਿ ਨਨਨ ਪਛਪ ਕਰਛਉਣ ਦਛ ਕਛਰਣ ਨਛ ਬਨਣ ਖਦਓ ਸਛਰਛ ਖਦਨ ਕਪਰੋਧਿ ਕਰਨਛ
ਜਛਰਦ ਨਛ ਰਖਿਰੋ। 27 ਸਤੈਤਛਨ ਨਨਨ ਕਰੋਈ ਅਖਜਹਛ ਰਛਹ ਨਛ ਖਦਓ ਖਜਹੜਛ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਹਰਛ ਸਕਤ।

ਅਫ਼ਸਦਆਆਂ 5:3,5  ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਇੱਚ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ ਨਹਹ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ। ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਇੱਚ ਖਕਸਤ ਵਦ ਖਕਸਮ ਦਦ
ਅਸਦੁਧਿਤਛ ਜਨ ਲਛਲਸਛ ਨਹਹ ਹਰੋਣਦ ਚਛਹਦਦਦ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਇਨਨਨ ਬਦੁਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਬਛਰਤ ਗਇੱਲ ਵਦ ਨਹਹ ਕਰਨਦ
ਚਛਹਦਦਦ। ਖਕਉਂ? ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਗਇੱਲਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਪਖਵਇੱਤਰ ਲਰੋਕਨ ਲਈ ਸਹਦ ਨਹਹ ਹਨ। 5 ਤਦੁਸਹ ਇਸ
ਬਛਰਤ ਖਨਸਖਚਤ ਹਰੋ ਸਕਦਤ ਹਰੋ। ਇਇੱਕ ਖਵਅਕਤਦ ਖਜਹੜਛ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ ਕਰਦਛ ਹਤੈ ਜਨ ਉਹ ਜਰੋ ਪਛਪ ਕਰਦਛ
ਜਨ ਲਰੋਭਦ ਵਪਛਰਦ ਹਤੈ ਉਸਨਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਅਤਤ ਮਸਦਹ ਦਤ ਰਛਜ ਖਵਇੱਚ ਕਰੋਈ ਜਗਨਛ ਨਹਹ ਖਮਲਤਗਦ ਇਇੱਕ
ਖਵਅਕਤਦ ਖਜਹੜਛ ਹਮਤਸਛ ਆਪਣਤ ਲਈ ਵਧਿ ਤਰੋਂ ਵਧਿ ਪਪਛਪਤ ਕਰਨ ਦਦ ਚਛਹਨਛ ਰਖਿਦਛ ਮਨਰਤਦ ਉਪਛਸਕ
ਹਤੈ।

ਕਦੁਲਦੁਇੱਸਦਆਆਂ 3:5  ਇਸ ਲਈ ਸਛਰਦਆਆਂ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਆਪਣਤ ਜਦਵਨ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਕਢ ਖਦਓ। ਉਹ ਹਨ; ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ,

ਅਨਨੈਖਤਕਤਛ, ਲਛਲਸਛ, ਬਦੁਰਦਆਆਂ ਇਇੱਛਛਵਨ ਅਤਤ ਲਛਲਚ ਜਰੋ ਖਕ ਮਨਰਤਦ ਉਪਛਸਕ ਹਨ।
੧ ਥਇੱਸਲਦੁਨਦਕਦਆਆਂ 2:5 ਤਦੁਸਹ ਜਛਣਦਤ ਹਰੋ ਖਕ ਅਸਹ ਕਦਤ ਵਦ ਤਦੁਹਛਡਦ ਉਸਤਖਤ ਕਰਕਤ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਪਪਭਛਖਵਤ ਕਰਨ
ਦਦ ਕਰੋਖਸਸ ਨਹਹ ਕਦਤਦ। ਅਸਹ ਤਦੁਹਛਡਛ ਧਿਨ ਪਪਛਪਤ ਕਰਨ ਦਦ ਕਰੋਖਸਸ ਨਹਹ ਕਰ ਰਹਤ। ਤਦੁਹਛਡਤ ਕਰੋਲਰੋਂ
ਛਦੁਪਛਉਣ ਵਛਲਦ ਸਛਡਦ ਕਰੋਈ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ਦ ਨਹਹ। ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਜਛਣਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਇਹ ਸਇੱਚ ਹਤੈ।

੧ ਥਇੱਸਲਦੁਨਦਕਦਆਆਂ 4:3-7 ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਤਦੁਸਹ ਪਖਵਇੱਤਰ ਹਰੋਵਰੋ। ਉਹ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਤਦੁਸਹ ਖਜਨਸਦ
ਪਛਪ ਤਰੋਂ ਦਨਰ ਰਹਰੋ। 4 ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ। ਖਕ ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਹਰ ਕਰੋਈ ਆਪਣਤ ਸਰਦਰ ਉੱਤਤ ਕਛਬਨ ਰਇੱਖਿਣਛ
ਖਸਖਿ ਲਵਤ। ਆਪਣਤ ਸਰਦਰ ਦਛ ਇਸਤਤਮਛਲ ਉਸ ਢਨਗ ਨਛਲ ਕਰਰੋ ਖਜਹੜਛ ਪਖਵਇੱਤਰ ਅਤਤ ਸਖਤਕਛਰਯਰੋਗ ਹਤੈ।
5 ਆਪਣਤ ਸਰਦਰ ਨਨਨ ਖਜਨਸਦ ਪਛਪ ਲਈ ਨਛ ਵਰਤਰੋ। ਖਜਹਛੜਤ ਲਰੋਕ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਨਹਹ ਜਛਣਦਤ ਅਖਜਹਛ
ਕਰਦਤ ਹਨ। 6 ਇਸ ਮਛਮਲਤ ਖਵਇੱਚ ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਖਕਸਤ ਨਨਨ ਵਦ ਮਸਦਹ ਖਵਇੱਚ ਆਪਣਤ ਭਰਛ ਦਛ ਕਦੁਝ ਬਦੁਰਛ ਨਹਹ
ਕਰਨਛ ਚਛਹਦਦਛ ਜਨ ਉਸਦਛ ਫ਼ਛਇਦਛ ਨਹਹ ਉਠਛਉਣਛ ਚਛਹਦਦਛ। ਖਜਹੜਤ ਲਰੋਕ ਅਖਜਹਛ ਕਰਦਤ ਹਨ
ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਸਜ਼ਛ ਦਤਵਤਗਛ। ਅਸਹ ਇਸ ਬਛਰਤ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਪਖਹਲਨ ਹਦ ਦਇੱਸ ਚਦੁਇੱਕਤ ਹਨ ਅਤਤ ਚਤਤਛਵਨਦ ਦਤ
ਚਦੁਇੱਕਤ ਹਨ। 7  ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ ਸਛਨਨਨ ਪਖਵਇੱਤਰ ਹਰੋਣ ਲਈ ਸਖਦਆ। ਉਹ ਨਹਹ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਖਕ ਅਸਹ ਪਛਪ ਦਛ
ਜਦਵਨ ਜਦਵਦਏ।

੧ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 3:3,8 ਉਸਨਨਨ ਬਹਦੁਤਦ ਸਦੁਰਛ ਨਹਹ ਪਦਣਦ ਚਛਹਦਦਦ। ਉਸਨਨਨ ਝਗੜਛਲਨ ਨਹਹ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ। ਉਹ
ਸਰਦਫ਼ ਅਤਤ ਅਮਨ ਪਸਨਦ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ। ਉਹ ਅਖਜਹਛ ਖਵਅਕਤਦ ਨਹਹ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਜਤ ਪਤੈਸਤ ਨਛਲ
ਖਪਆਰ ਕਰਦਛ ਹਰੋਵਤ। 8 ਇਸਤ ਢਨਗ ਨਛਲ, ਖਜਹੜਤ ਆਦਮਦ ਕਲਦਖਸਯਛ ਖਵਇੱਚ ਖਵਸਤਸ ਸਹਛਇਕਨ ਵਜਰੋਂ ਸਤਵਛ



ਕਰਦਤ ਹਨ,  ਇਇੱਜ਼ਤ ਦਤ ਭਛਗਦ ਖਵਅਕਤਦ ਹਰੋਣਤ ਚਛਹਦਦਤ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਉਹ ਗਇੱਲਨ ਨਹਹ ਆਖਿਣਦਆਆਂ
ਚਛਹਦਡਦਆਆਂ ਖਜਨਨਨ ਦਛ ਕਰੋਈ ਅਰਥ ਨਹਹ, ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਆਪਣਛ ਸਮਨ ਸਦੁਰਛ ਪਦਣ ਖਵਇੱਚ ਨਹਹ ਖਬਤਛਉਣਛ
ਚਛਹਦਦਛ। ਉਹ ਅਖਜਹਤ ਖਵਅਕਤਦ ਨਹਹ ਹਰੋਣਤ ਚਛਹਦਦਤ ਖਜਹੜਤ ਹਮਤਸਛ ਹਰੋਰਨ ਨਨਨ ਧਿਰੋਖਿਛ ਦਤਕਤ ਅਮਦਰ ਹਰੋਣ ਦਦ
ਕਰੋਖਸਸ ਕਰਦਤ ਰਖਹਨਦਤ ਹਨ।

੧ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 6:9,10 ਜਰੋ ਲਰੋਕ ਅਮਦਰ ਬਣਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ ਉਹ ਪਰਤਛਵਤ ਖਵਇੱਚ ਪਤੈ ਜਨਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਸ
ਜਨਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਖਨਕਨਮਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਅਤਤ ਹਛਨਦਕਛਰਕ ਚਦਜ਼ਨ ਲਤੈਣਦਆਆਂ ਸਦੁਰਨ ਕਰ ਖਦਨਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਚਦਜ਼ਨ
ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਤਬਛਹ ਤਤ ਬਰਬਛਦ ਕਰ ਖਦਨਦਦਆਆਂ ਹਨ। 10 ਪਤੈਸਤ ਨਛਲ ਖਪਆਰ ਸਭ ਤਰਨਨ ਦਦਆਆਂ ਬਦੁਰਛਈਆਆਂ ਦਛ
ਕਛਰਣ ਹਤੈ। ਕਦੁਝ ਲਰੋਕਨ ਨਨ ਅਖਧਿਕਤਮ ਪਤੈਸਤ ਕਦੁਮਛਉਣ ਦਤ ਚਕਰ ਖਵਇੱਚ ਸਇੱਚਤ ਖਵਸਵਛਸ ਨਨਨ ਛਇੱਡ ਖਦਇੱਤਛ ਹਤੈ। ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਬਹਦੁਤ ਸਛਰਤ ਦਰਦਨ ਭਰਤ ਅਨਦੁਭਵਨ ਨਛਲ ਸਇੱਟ ਮਛਰ ਲਮਦਤ ਹਨ।

੨ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 2:22 ਉਨਨਨ ਦਦੁਸਟ ਗਇੱਲਨ ਤਰੋਂ ਦਨਰ ਰਹਰੋ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਇਇੱਕ ਜਵਛਨ ਆਦਮਦ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ।
ਠਦਕ ਢਨਗ ਨਛਲ ਖਜਉਣ ਲਈ ਅਤਤ ਆਸਥਛ, ਪਪਤਮ ਅਤਤ ਸ਼ਨਤਦ ਪਪਛਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਿਤ ਖਮਹਨਤ ਕਰਰੋ।
ਇਹ ਗਇੱਲਨ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਛਲ ਖਮਲਕਤ ਕਰਰੋ ਖਜਨਨਨ ਦਤ ਖਹਰਦਤ ਸਦੁਧਿ ਹਨ ਅਤਤ ਖਜਨਨਨ ਨਨਨ ਪਪਭਨ ਖਵਇੱਚ ਖਵਸਵਛਸ
ਹਤੈ।

੨ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 3:2  ਉਨਨਨ ਸਖਮਆਆਂ ਖਵਇੱਚ, ਲਰੋਕ ਖਸਰਫ਼ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਅਤਤ ਧਿਨ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਕਰਨਗਤ। ਉਹ
ਘਮਨਡਦ ਅਤਤ ਅਖਭਮਛਨਦ ਹਰੋਣਗਤ। ਉਹ ਇਇੱਕ ਦਨਜਤ ਦਦ ਖਨਨਖਦਆ ਕਰਨਗਤ। ਲਰੋਕ ਆਪਣਤ ਮਛਖਪਆਆਂ ਦਛ ਆਖਖਿਆ
ਨਹਹ ਮਨਨਣਗਤ। ਲਰੋਕ ਨਛ ਸਦੁਕਰਤ ਹਰੋਣਗਤ। ਉਹ ਅਖਜਹਤ ਇਨਸਛਨ ਨਹਹ ਹਰੋਣਗਤ ਖਜਹਤ ਖਜਹਤ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਚਛਹਦੁਨਦਛ
ਹਤੈ।

੨ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 3:6 ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ ਘਰਹ ਵੜ ਜਨਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਕਮਜ਼ਰੋਰ ਔਰਤਨ ਉੱਤਤ ਖਨਯਆਂਤਪਣ ਕਰ ਲਮਦਤ ਹਨ।
ਇਹ ਔਰਤਨ ਪਛਪ ਨਛਲ ਭਰਪਨਰ ਹਨ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਗਇੱਲਨ ਦਦਆਆਂ ਗਦੁਲਛਮ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਦਆਆਂ
ਹਨ।

੨ ਖਤਮਰੋਖਥਉਸ 4:3 ਇਇੱਕ ਸਮਨ ਆਵਤਗਛ ਜਦਰੋਂ ਲਰੋਕ ਸਇੱਚਤ ਉਪਦਤਸ ਨਨਨ ਨਹਹ ਸਦੁਣਨਗਤ। ਪਰ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਬਹਦੁਤ ਸਛਰਤ
ਗਦੁਰਨ ਖਮਲਣਗਤ ਜਰੋ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਖਿਦੁਸ ਕਰਨਗਤ। ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਅਖਜਹਤ ਗਦੁਰਨ ਖਮਲਣਗਤ ਖਜਹੜਤ ਉਹਦ ਗਇੱਲਨ ਆਖਿਣਗਤ
ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਉਹ ਲਰੋਕ ਸਦੁਣਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ।

 ਤਦਤਦੁਸ 2:12  ਇਹ ਖਕਰਪਛ ਸਛਨਨਨ ਖਸਖਿਛਉਂਦਦ ਹਤੈ ਖਕ ਅਸਹ ਅਖਜਹਛ ਜਦਵਨ ਨਛ ਵਤਦਤ ਕਰਦਏ ਖਜਹੜਛ
ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਹਰੋਵਤ,  ਅਤਤ ਉਹ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਨਛ ਕਰਦਏ ਜਰੋ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਕਰਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਦ ਹਤੈ। ਇਹ
ਖਕਰਪਛ ਸਛਨਨਨ ਹਦੁਣ ਇਸ ਧਿਰਤਦ ਉੱਪਰ ਖਸਆਣਪ ਅਤਤ ਸਹਦ ਢਨਗ ਨਲ ਖਜਉਣਛ ਖਸਖਿਛਉਂਦਦ ਹਤੈ। ਖਜਹੜਛ
ਇਹ ਦਰਸਛਉਂਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਅਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ ਸਤਵਛ ਕਰਦਤ ਹਨ।

 ਤਦਤਦੁਸ 3:3 ਬਦਤਤ ਸਮਵ ਖਵਇੱਚ ਅਸਹ ਵਦ ਮਨਰਖਿ ਸਨ। ਅਸਹ ਆਖਿਛ ਨਹਹ ਮਨਨਦਤ ਸਨ ਅਸਹ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤਤ ਅਸਹ
ਬਹਦੁਤ ਅਖਜਹਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਦਤ ਗਦੁਲਛਮ ਸਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਸਛਡਤ ਸਰਦਰ ਕਰਨਦਆਆਂ ਅਤਤ ਮਛਨਣਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਦਤ ਸਨ।



ਅਸਹ ਬਦਦ ਭਖਰਆ ਜਦਵਨ ਜਦ ਰਹਤ ਸਨ ਅਤਤ ਅਸਹ ਈਰਖਿਛਲਨ ਸਨ। ਲਰੋਕ ਸਛਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਤ ਸਨ ਅਤਤ
ਅਸਹ ਇਇੱਕ ਦਨਜਤ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਤ ਸਨ।

ਇਬਰਛਨਦਆਆਂ 13:5 ਆਪਣਤ ਜਦਵਨ ਨਨਨ ਪਤੈਸਤ ਦਤ ਖਪਆਰ ਤਰੋਂ ਮਦੁਕਤ ਰਖਿਰੋ। ਅਤਤ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਤਦੁਹਛਡਤ ਕਰੋਲ
ਹਨ ਉਨਨਨ ਨਛਲ ਸਨਤਦੁਸਟ ਰਹਰੋ। ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ ਆਖਖਿਆ ਹਤੈ,“ਮਮ ਕਦਤ ਵਦ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਨਹਹ ਛਇੱਡਨਗਛ।ਮਮ ਕਦਤ ਵਦ
ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਨਹਹ ਖਤਆਗਨਗਛ।”

ਯਛਕਨਬ 1:14,15 ਉਹ ਮਨਦਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਖਜਨਨਨ ਦਦ ਕਰੋਈ ਖਵਅਕਤਦ ਕਛਮਨਛ ਕਰਦਛ ਹਤੈ,  ਉਹਦ ਹਨ ਜਰੋ ਉਸਨਨਨ
ਪਰਖਤਆਉਂਦਦਆਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਦਆਆਂ ਆਪਣਦਆਆਂ ਦਦੁਸਟ ਇਇੱਛਛਵਨ ਉਸਨਨਨ ਦਨਰ ਲਤੈ ਜਨਦਦਆਆਂ ਹਨ ਅਤਤ ਉਸਨਨਨ
ਵਰਗਲਛਉਣਗਦਆਆਂ। 15 ਇਹਦ ਕਛਮਨਛ ਪਛਪ ਪਤੈਦਛ ਕਰਦਦ ਹਤੈ। ਅਤਤ ਜਦਰੋਂ ਪਛਪ ਪਨਰਦ ਤਰਨਨ ਹਰੋ ਜਨਦਛ ਹਤੈ ਤਨ
ਇਹ ਮਦੌਤ ਖਲਆਉਂਦਛ ਹਤੈ।

ਯਛਕਨਬ 4:1-5 ਤਦੁਹਛਡਤ ਆਪਣਤ ਖਵਚਕਛਰ, ਲੜਛਈਆਆਂ ਅਤਤ ਝਗੜਤ ਹਨ। ਕਦ ਤਦੁਸਹ ਜਛਣਦਤ ਹਰੋ ਖਕ ਇਹ ਗਇੱਲਨ
ਖਕਥਰੋ ਆਉਂਦਦਆਆਂ ਹਨ?  ਇਹ ਉਨਨਨ ਖਿਦੁਦਗਰਜ਼ ਇਇੱਛਛਵਨ ਤਰੋਂ ਆਉਂਦਦਆਆਂ ਹਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਤਦੁਹਛਡਤ ਅਨਦਰ
ਲੜਦਦਆਆਂ ਹਨ। 2 ਤਦੁਸਹ ਵਸਤਨ ਦਦ ਕਛਮਨਛ ਕਰਦਤ ਹਰੋ,  ਪਰ ਤਦੁਸਹ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਕਰਦਤ। ਇਸ
ਲਈ ਤਦੁਸਹ ਕਤਲ ਕਰਦਤ ਹਰੋ ਅਤਤ ਦਨਸਰਤ ਲਰੋਕਨ ਨਛਲ ਈਰਖਿਛ ਕਰਦਤ ਹਰੋ। ਪਰ ਤਦੁਸਹ ਫ਼ਤਰ ਵਦ ਉਹ ਚਦਜ਼ਨ
ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਕਰਦਤ ਖਜਨਨਨ ਦਦ ਤਦੁਸਹ ਕਛਮਨਛ ਕਰਦਤ ਹਰੋ। ਇਸ ਕਰਕਤ ਤਦੁਸਹ ਲੜਦਤ ਅਤਤ ਝਗੜਦਤ ਹਰੋ। ਤਦੁਸਹ
ਆਪਣਦਆਆਂ ਮਨ ਇਖਛਇੱਤ ਚਦਜ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਪਪਛਪਤ ਨਹਹ ਕਰਦਤ ਖਕਉਂਖਕ ਤਦੁਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਤਰੋਂ ਨਹਹ ਮਨਗਦਤ।
3 ਪਰ ਜਦਰੋਂ ਤਦੁਸਹ ਮਨਗਦਤ ਹਰੋ ਤਨ ਵਦ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਨਹਹ ਖਮਲਦਦਆਆਂ। ਖਕਉਂਖਕ ਖਜਸ ਲਈ ਤਦੁਸਹ ਮਨਗਦਤ ਹਰੋ ਉਹ
ਗਲਤ ਹਤੈ। ਤਦੁਸਹ ਇਹ ਚਦਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕਤ ਮਨਗਦਤ ਹਰੋ ਤਨ ਜਰੋ ਤਦੁਸਹ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਕਤਵਲ ਆਪਣਦ ਪਪਸਨਨਤਛ ਲਈ ਹਦ
ਵਰਤ ਸਕਰੋਂ। 4 ਇਸ ਲਈ ਤਦੁਸਹ ਲਰੋਕ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਛਲ ਵਫ਼ਛਦਛਰ ਨਹਹ ਹਰੋ। ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਪਤਛ ਹਰੋਣਛ ਚਛਹਦਦਛ ਹਤੈ
ਖਕ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਕਰਨ ਦਛ ਅਰਥ ਹਤੈ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਛ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਖਵਅਕਤਦ ਇਸ
ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਦਛ ਦਰੋਸਤ ਬਣਨਛ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ ਉਹ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਛ ਦਦੁਸਮਣ ਬਣਛ ਲਮਦਛ ਹਤੈ। 5 ਕਦ
ਤਦੁਹਛਡਛ ਖਖਿਆਲ ਹਤੈ ਖਕ ਪਰੋਥਦ ਅਰਥਹਦਣ ਹਤੈ?  ਪਰੋਥਦ ਆਖਿਦਦ ਹਤੈ, “ਉਹ ਆਤਮਛ ਖਜਹੜਛ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨ
ਸਛਡਤ ਅਨਦਰ ਰਖਹਣ ਲਈ ਬਣਛਇਆ ਉਹ ਸਛਨਨਨ ਖਸਰਫ਼ ਆਪਣਤ ਲਈ ਹਦ ਚਛਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ।”

੧ ਪਤਰਸ 1:14  ਖਕਉਂਖਕ ਬਦਤਤ ਖਦਨਨ ਖਵਇੱਚ ਤਦੁਸਹ ਇਸ ਸਭ ਬਛਰਤ ਕਦੁਹ ਵਦ ਨਹਹ ਜਛਣਦਤ ਸਦ,  ਤਦੁਸਹ ਉਹ
ਸਛਰਦਆਆਂ ਭਖਰਸਟ ਕਰਨਦਆਆਂ ਕਦਤਦਆਆਂ ਜਰੋ ਤਦੁਸਹ ਕਰਨਦਆਆਂ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਸਦ। ਪਰ ਹਦੁਣ ਤਦੁਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ
ਆਖਗਆਕਛਰਦ ਬਇੱਚਤ ਹਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਦੁਣ ਤਦੁਸਹ ਉਸ ਤਰਨਨ ਦਛ ਜਦਵਨ ਨਛ ਜਦਵਰੋ ਖਜਹਰੋ ਖਜਹਛ ਜਦਵਨ ਅਤਦਤ
ਖਵਇੱਚ ਖਜਉਂਦਤ ਸਦ।

੧ ਪਤਰਸ 2:11 ਮਤਰਤ ਖਪਆਰਤ ਖਮਇੱਤਰਰੋ,  ਤਦੁਸਹ ਇਸ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਖਵਇੱਚ ਮਦੁਸਛਖਫ਼ਰਨ ਅਤਤ ਪਰਦਤਸਦਆਆਂ ਵਰਗਤ ਹਰੋ।
ਇਸ ਲਈ ਮਮ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਆਪਣਤ ਸਰਦਰਨ ਦਦਆਆਂ ਦਦੁਸਟ ਇਇੱਛਛਵਨ ਤਰੋਂ ਦਨਰ ਰਖਹਣ ਲਈ ਬਤਨਤਦ ਕਰਦਛ ਹਨ। ਇਹ
ਇਇੱਛਛਵਨ ਤਦੁਹਛਡਦ ਰਨਹ ਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਲੜਦਦਆਆਂ ਹਨ।



੧ ਪਤਰਸ 4:2-4 ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਮਜ਼ਬਨਤ ਬਣਛਉ ਤਨ ਜਰੋ ਤਦੁਸਹ ਆਪਣਦ ਬਛਕਦ ਦਦ ਖਜ਼ਨਦਗਦ ਇਸ ਦਦੁਨਦਆਆਂ
ਖਵਇੱਚ ਉਸ ਅਨਦੁਸਛਰ ਜਦਵਰੋ ਖਜਸਦਦ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਕਛਮਨਛ ਕਰਦਛ ਹਤੈ, ਨਛ ਖਕ ਲਰੋਕਨ ਦਦਆਆਂ ਬਦ ਕਛਮਨਛਵਨ ਦਤ
ਅਨਦੁਸਛਰ। 3 ਅਤਦਤ ਖਵਇੱਚ, ਤਦੁਸਹ ਬਹਦੁਤਛ ਸਮਨ ਉਸਤ ਖਵਇੱਚ ਬਰਬਛਦ ਕਰ ਖਦਇੱਤਛ ਜਰੋ ਅਨਛਸਥਛਵਛਨ ਕਰਦਤ
ਹਨ। ਤਦੁਸਹ ਅਨਨੈਖਤਕ ਗਇੱਲਨ ਕਰ ਰਹਤ ਸਦ। ਤਦੁਸਹ ਉਹਦ ਭਖਰਸਟ ਗਇੱਲਨ ਕਰ ਰਹਤ ਸਦ ਜਰੋ ਤਦੁਸਹ ਕਰਨਦਆਆਂ
ਪਸਨਦ ਕਦਤਦਆਆਂ। ਤਦੁਸਹ ਸਰਛਬਦ ਹਰੋ ਰਹਤ ਸਦ, ਐਸ ਪਪਸਤ ਦਛਅਵਤਨ ਅਤਤ ਸਰਛਬਦ ਸਭਛਵਨ ਕਰਦਤ ਸਦ ਅਤਤ
ਉਨਨਨ ਮਨਰਤਦਆਆਂ ਦਦ ਪਨਜਛ ਕਰਦਤ ਸਦ ਖਜਨਨਨ ਤਤ ਪਛਬਨਦਦ ਹਤੈ। 4 ਇਹ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਹਤੈਰਛਨ ਕਰਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਹਦੁਣ
ਤਦੁਸਹ ਉਨਨਨ ਦਤ ਇਨਨਨ ਅਸਖਭਅ ਅਤਤ ਖਫ਼ਜ਼ਨਲ ਖਵਹਛਰ ਖਵਇੱਚ ਸਛਖਮਲ ਨਹਹ ਹਦੁਨਦਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਦੁਹਛਨਨਨ
ਗਛਲਨ ਦਤਣ ਲਇੱਗ ਪਮਦਤ ਹਨ।

੨ ਪਤਰਸ 1:4 ਉਸਦਦ ਮਖਹਮਛ ਅਤਤ ਚਨਖਗਆਈ ਕਛਰਣ,  ਖਯਸਨ ਨਨ ਸਛਨਨਨ ਉਹ ਮਹਛਨ ਅਤਤ ਅਨਮਰੋਲ ਚਦਜ਼ਨ
ਖਦਇੱਤਦ ਹਨ ਖਜਨਨਨ ਦਛ ਵਛਅਦਛ ਉਸਨਨ ਸਛਡਤ ਨਛਲ ਕਦਤਛ ਸਦ। ਇਨਨਨ ਚਦਜ਼ਨ ਨਛਲ,  ਤਦੁਸਹ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦ
ਕਦੁਦਰਤ ਖਵਇੱਚ ਖਹਇੱਸਛ ਲਤੈ ਸਕਦਤ ਹਰੋ। ਇਉਂ, ਸਛਡਛ ਇਸ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਦਤ ਨਸਟ ਕਰਨ ਵਛਲਤ ਪਪਭਛਵਨ ਅਤਤ ਖਭਪਸਟ
ਕਛਮਨਛਵਨ ਦਦੁਆਰਛ ਨਦੁਕਸਛਨ ਨਹਹ ਹਰੋਵਤਗਛ।

੨ ਪਤਰਸ 2:3  ਉਨਨਨ ਦਤ ਲਛਲਚ ਦਤ ਕਛਰਣ,  ਉਹ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਝਨਠਦਆਆਂ ਕਹਛਣਦਆਆਂ ਦਇੱਸਕਤ ਤਦੁਹਛਡਛ ਨਜਛਇਜ਼
ਫ਼ਛਇਦਛ ਉਠਛਉਣਗਤ। ਪਰ ਉਨਨਨ ਦਦ ਸਜ਼ਛ ਬਹਦੁਤ ਸਮਨ ਪਖਹਲਨ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਦੁਆਰਛ ਖਨਰਧਿਛਖਰਤ ਹਰੋ ਚਦੁਇੱਕਦ
ਹਤੈ। ਉਨਨਨ ਦਦ ਤਬਛਹਦ ਖਤਆਰ ਹਤੈ ਛਤਤਦ ਹਦ ਉਨਨਨ ਉੱਪਰ ਖਡਇੱਗ ਪਵਤਗਦ।

੨ ਪਤਰਸ 2:9-19 ਇਸ ਲਈ ਪਪਭਨ ਜਛਣਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਦਦ ਰਇੱਖਖਿਆ ਖਕਵਵ ਕਰਨਦ ਹਤੈ ਜਰੋ ਉਸਦਦ ਸਤਵਛ
ਅਪਣਤ ਦਦੁਇੱਖਿਨ ਵਇੱਲਰੋਂ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਛਣਦਛ ਹਤੈ ਖਕ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਸਜ਼ਛ ਖਕਵਵ ਦਤਣਦ ਹਤੈ, ਜਰੋ ਮਨਦਤ ਹਨ ਅਤਤ
ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਖਨਰਣਤ ਦਤ ਖਦਲ ਲਈ ਰਇੱਖਖਿਆ ਖਗਆ ਹਤੈ।

10 ਸਜ਼ਛ ਖਿਛਸ ਤਦੌਰ ਤਤ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਲਈ ਬਣਦ ਹਤੈ ਖਜਹੜਤ ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ ਆਖਪਆਆਂ ਦਦਆਆਂ ਭਖਰਸਟ ਕਛਮਨਛਵਨ
ਦਤ ਅਨਦੁਸਛਰ ਦਦੁਸਟ ਗਇੱਲਨ ਕਰਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਪਪਭਨ ਦਤ ਅਖਧਿਕਛਰ ਨਨਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਤ ਹਨ।ਉਹ ਬਤਪਰਵਛਹ ਹਨ
ਅਤਤ ਆਪਣਦ ਮਨ ਮਰਜ਼ਦ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਪਪਤਛਪਦ ਦਨਤਨ ਦਦ ਬਤਇਇੱਜ਼ਤਦ ਕਰਨ ਤਰੋਂ ਵਦ ਨਹਹ ਡਰਦਤ।

11 ਦਨਤ ਇਨਨਨ ਝਨਠਨ ਉਪਦਤਸਕਨ ਨਛਲਰੋਂ ਖਕਤਤ ਵਧਿਤਰਤ ਤਛਕਤਵਰ ਅਤਤ ਸਕਤਦਸਛਲਦ ਹਨ। ਪਰ ਦਨਤ ਵਦ ਉਦਰੋਂ
ਇਨਨਨ ਦਦ ਬਤਇਇੱਜ਼ਤਦ ਨਹਹ ਕਰਦਤ ਜਦਰੋਂ ਉਨਨਨ ਨਨ ਪਪਭਨ ਅਇੱਗਤ ਇਨਨਨ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕਨ ਉੱਤਤ ਝਨਠਨ ਇਲਜ਼ਛਮ
ਲਛਉਣਤ ਹਦੁਨਦਤ ਹਨ।

12 ਪਰ ਇਹ ਝਨਠਨ ਉਪਦਤਸਕ ਉਨਨਨ ਗਇੱਲਨ ਦਤ ਖਵਰਦੁਇੱਧਿ ਵਦ ਮਨਦਛ ਬਰੋਲਦਤ ਹਨ ਖਜਨਨਨ ਨਨਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹਹ ਸਕਦਤ।
ਇਹ ਝਨਠਨ ਉਪਦਤਸਕ ਉਨਨਨ ਜਛਨਵਰਨ ਵਰਗਤ ਹਨ ਖਜਹੜਤ ਸਰੋਚ ਨਹਦ ਸਕਦਤ। ਉਹ ਇਨਝ ਵਰਤਛਉ ਕਰਦਤ
ਹਨ ਖਜਵਵ ਉਨਨਨ ਦਦ ਅਗਵਛਈ ਆਪਣਦ ਸਖਹਜ ਪਪਤਰਣਛ ਦਦੁਆਰਛ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਰੋਵਤ। ਉਹ ਫ਼ੜਤ ਜਛਣ ਅਤਤ ਮਰਤ
ਜਛਣ ਲਈ ਹਦ ਜਨਮਦਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਗਲਦ ਪਸਨਆਆਂ ਵਨਗ ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ ਵਦ ਤਬਛਹ ਹਰੋ ਜਛਣਗਤ।

13 ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ ਕਈ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਤਸਦਹਤ ਦਤਣ ਦਛ ਕਛਰਣ ਬਣਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਦ ਤਸਦਹਤ ਝਇੱਲਣਗਤ।



ਇਹ ਉਨਨਨ ਦਤ ਬਦਦ ਕਰਨ ਦਦਆਆਂ ਤਨਖਿਛਹਨ ਹਨ।ਉਹ ਸਰੋਚਦਤ ਹਨ ਖਕ ਉਨਨਨ ਲਈ ਖਿਦੁਲਨਤਆਮ ਬਦਦ ਕਰਨਛ
ਮਦੌਜ ਹਤੈ। ਉਹ ਦਦੁਸਟ ਗਇੱਲਨ ਕਰਕਤ ਅਨਨਦ ਮਛਣਦਤ ਹਨ ਜਰੋ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਪਪਸਨਨ ਕਰਦਦਆਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦਰੋਂ
ਉਹ ਤਦੁਹਛਡਤ ਨਛਲ ਸਨਝਦਆਆਂ ਦਛਅਵਤਨ ਖਵਇੱਚ ਭਰੋਜਨ ਖਿਨਦਤ ਹਨ, ਤਨ ਉਹ ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਚਕਛਰ ਭਇੱਦਤ ਦਛਗਨ ਅਤਤ
ਧਿਖਬਆਆਂ ਵਰਗਤ ਹਨ।

14 ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਭਰੋਗ ਖਵਲਛਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਨ ਨਨਨ ਲਭਦਤ ਰਖਹਨਦਤ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਦਦ ਪਛਪ ਕਰਨ ਦਦ ਇਇੱਛਛ
ਕਦਤ ਵਦ ਸਨਤਦੁਸਟ ਨਹਹ ਹਰੋਵਤਗਦ। ਉਹ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ, ਪਛਪ ਦਤ ਜਛਲ ਖਵਇੱਚ ਫ਼ਸਛਉਂਦਤ ਹਨ ਖਜਹੜਤ ਕਮਜ਼ਰੋਰ
ਹਨ। ਉਹ ਲਛਲਚ ਨਛਲ ਭਰਤ ਹਰੋਏ ਹਨ ਅਤਤ ਸਰਛਪਤ ਹਰੋਏ ਹਨ।

15 ਇਨਨਨ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕਨ ਨਨ ਸਹਦ ਰਸਤਛ ਛਇੱਡ ਕਤ ਗਲਤ ਰਛਹ ਫ਼ੜ ਖਲਆ ਹਤੈ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਉਹਦ ਰਸਤਛ ਫ਼ਖੜਆ
ਹਤੈ ਖਜਹੜਛ ਖਬਲਆਮ ਨਨ ਫ਼ਖੜਆ ਸਦ। ਖਬਲਆਮ ਖਬਓਰ ਦਛ ਪਦੁਇੱਤਰ ਸਦ। ਖਬਲਆਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਤੈਸਤ ਕਦੁਮਛਉਣ ਨਨਨ ਚਨਗਛ ਸਮਝਦਛ ਸਦ।

16 ਪਰ ਇਇੱਕ ਗਧਿਤ ਨਨ ਖਬਲਆਮ ਨਨਨ ਦਖਸਆ ਖਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕਨਮ ਕਰ ਖਰਹਛ ਸਦ। ਗਧਿਛ ਬਰੋਲ ਨਹਹ ਸਕਦਛ,
ਪਰ ਇਹ ਇਇੱਕ ਮਨਦੁਇੱਖਿ ਦਦ ਅਵਛਜ਼ ਖਵਇੱਚ ਬਰੋਖਲਆ ਅਤਤ ਨਬਦ ਨਨਨ ਉਸ ਕਮਲਦ ਗਇੱਲ ਕਰਨ ਤਰੋਂ ਰਰੋਖਕਆ। 17

ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ ਪਛਣਦ ਦਤ ਸਦੁਕਤ ਹਰੋਏ ਝਰਨਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਨਨ ਬਇੱਦਲਨ ਵਰਗਤ ਹਨ ਖਜਨਨਨ ਨਨਨ ਇਇੱਕ ਬਦੁਇੱਲਛ
ਉਡਛ ਲਤੈ ਜਨਦਛ ਹਤੈ। ਘਰੋਰ ਅਨਧਿਕਛਰ ਵਛਲਦ ਥਨ ਇਨਨਨ ਲਈ ਜਮਨਨ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਤੈ। 18 ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ
ਅਖਜਹਤ ਸਬਦਨ ਨਛਲ ਪਛਪ ਕਰਦਤ ਹਨ ਖਜਨਨਨ ਦਛ ਕਰੋਈ ਅਰਥ ਨਹਹ ਹਦੁਨਦਛ। ਇਹ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨਨ ਭਟਕਛਉਂਦਤ
ਹਨ, ਖਜਨਨਨ ਨਨ ਹਦੁਣਤ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਛਖਲਆਆਂ ਦਦ ਸਨਗਤ ਛਇੱਡਦ ਹਰੋਵਤ। ਉਹ ਅਖਜਹਛ ਆਪਣਤ ਪਛਪਦ ਆਖਪਆਆਂ
ਦਦਆਆਂ ਦਦੁਸਟ ਇਇੱਛਛਵਨ ਦਦੁਆਰਛ ਕਰਦਤ ਹਨ। 19 ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ ਵਛਅਦਛ ਕਰਦਤ ਹਨ ਖਕ ਉਨਨਨ ਲਰੋਕਨ
ਨਨਨ ਅਜ਼ਛਦਦ ਖਮਲਤਗਦ। ਪਰ ਇਹ ਝਨਠਨ ਪਪਚਛਰਕ ਤਨ ਖਿਦੁਦ ਵਦ ਅਜ਼ਛਦ ਨਹਹ ਹਨ। ਇਹ ਭਪਸਟਛਚਛਰ ਦਤ
ਗਦੁਲਛਮ ਹਨ। ਇਇੱਕ ਖਵਅਕਤਦ ਹਰ ਉਸ ਚਦਜ਼ ਦਛ ਗਦੁਲਛਮ ਹਤੈ ਖਜਸਨਨ ਉਸਨਨਨ ਆਪਣਤ ਕਛਬਨ ਹਤਠਨ ਕਰ ਖਲਆ
ਹਤੈ।

੨ ਪਤਰਸ 3:3  ਤਦੁਹਛਡਤ ਲਈ ਇਹ ਜਛਨਣਛ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਤੈ ਖਕ ਅਖਿਦਰਲਤ ਖਦਨਨ ਖਵਇੱਚ ਕਦ ਵਛਪਰਤਗਛ। ਲਰੋਕਹ
ਆਪਣਦਆਆਂ ਇਇੱਛਛਵਨ ਅਨਦੁਸਛਰ ਦਦੁਸਟ ਗਇੱਲਨ ਕਰਨਗਤ। ਉਹ ਤਦੁਹਛਡਤ ਤਤ ਹਇੱਸਣਗਤ।

੧ ਯਨਹਨਨਛ 2:15-17 ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਨਨਨ ਜਨ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਖਵਚਲਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਨਛ ਕਰਰੋ। ਜਤ ਕਰੋਈ ਖਵਅਕਤਦ 
ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਨਨਨ ਖਪਆਰ ਕਰਦਛ ਹਤੈ, ਤਨ ਉਸ ਖਵਇੱਚ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਛ ਖਪਆਰ ਨਹਹ ਹਤੈ। 16 ਇਹ ਦਦੁਖਨਆਵਦ ਗਇੱਲਨ 
ਮਨਦਦਆਆਂ ਹਨ। ਸਛਡਤ ਪਛਪਦ-ਆਪਤ ਦਦਆਆਂ ਇਇੱਛਛਵਨ, ਉਨਨਨ ਪਛਪਦ ਗਇੱਲਨ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਖਜਨਨਨ ਨਨਨ ਅਸਦ ਦਤਖਿਦਤ ਹਨ, 
ਉਨਨਨ ਚਦਜ਼ਨ ਦਛ ਬਹਦੁਤ ਘਮਨਡ ਕਰਨਛ ਜਰੋ ਸਛਡਤ ਕਰੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਨਨ ਚਰੋਂ ਕਰੋਈ ਵਦ ਚਦਜ਼ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਪਛਸਰੋਂ 
ਨਹਹ ਆਈ। ਉਹ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਵਇੱਲਰੋਂ ਹਨ। 17 ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਅਤਤ ਉਹ ਸਛਰਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਵਦ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਦਦੁਨਦਆਆਂ ਖਵਇੱਚ
ਲਰੋਕ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ, ਖਵਨਛਸਮਛਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਇੱਕ ਖਜਹੜਛ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਨਨਨ ਮਨਨਦਛ ਹਤੈ ਸਦਛ ਖਜਉਂਦਛ ਹਤੈ।

ਯਹਨ ਦਛਹ 1:11  ਇਹ ਇਨਨਨ ਲਈ ਬਦੁਰਛ ਹਰੋਵਤਗਛ। ਇਨਨਨ ਲਰੋਕਨ ਨਨ ਉਹਦ ਰਛਹ ਚਦੁਖਣਆ ਹਤੈ ਖਜਸ ਉੱਤਤ ਕਇਨ



ਚਖਲਆ ਸਦ। ਪਤੈਸਛ ਕਮਛਉਣ ਲਈ ਉਨਨਨ ਨਨ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਨਨ ਉਸਤ ਰਛਹ ਪਛ ਖਲਆ ਹਤੈ ਖਜਸ ਰਛਹ ਖਬਲਆਮ
ਖਪਆ ਸਦ। ਇਹ ਲਰੋਕ ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਕਰੋਰਛਹ ਵਨਗ ਲੜਤ ਹਨ ਅਤਤ ਕਰੋਰਛਹ ਵਨਗ ਤਬਛਹ ਹਰੋ ਜਛਣਗਤ।

ਯਹਨ ਦਛਹ 1:15-19 ਪਪਭਨ ਹਰ ਖਵਅਕਤਦ ਦਛ ਖਨਰਣਛ ਕਰਤਗਛ। ਪਪਭਨ ਉਨਨਨ ਸਛਰਤ ਲਰੋਕਨ ਦਛ,  ਉਸਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼
ਕਦਤਦਆਆਂ ਉਨਨਨ ਸਛਰਦਆਆਂ ਦਦੁਸਟ ਗਇੱਲਨ ਲਈ, ਖਨਰਣਛ ਕਰਨ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਸਜ਼ਛ ਦਤਣ ਆ ਖਰਹਛ ਹਤੈ। ਉਹ
ਇਨਨਨ ਪਛਪਦਆਆਂ ਨਨਨ ਜਰੋ ਉਸਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਹਨ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਸਛਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਲਈ ਜਰੋ ਉਨਨਨ ਨਨ ਉਸਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼
ਕਦਤਦਆਆਂ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਸਛਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਲਈ ਜਰੋ ਉਨਨਨ ਉਸਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਆਖਿਦਆਆਂ, ਸਜ਼ਛ ਦਤਵਤਗਛ।” 16 ਇਹ ਲਰੋਕ
ਹਮਤਸਛ ਹਰੋਰਨਨ ਲਰੋਕਨ ਬਛਰਤ ਖਸਕਛਇਤ ਕਰਦਤ ਰਖਹਨਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਉਨਨਨ ਦਤ ਨਦੁਕਸ ਕਢਦਤ ਰਖਹਨਦਤ ਹਨ। ਉਹ
ਹਮਤਸਛ ਉਹਦ ਬਦੁਰਦਆਆਂ ਗਇੱਲਨ ਕਰਦਤ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹ ਚਛਹਦੁਨਦਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਤ-ਆਪ ਬਛਰਤ ਸਤਖਿਦ ਮਛਰਦਤ ਹਨ।
ਉਨਨਨ ਦਛ ਲਰੋਕਨ ਦਦ ਤਛਰਦਫ਼ ਕਰਨ ਦਛ ਕਤਵਲ ਇਇੱਕ ਕਛਰਣ ਹਦੁਨਦਛ ਹਤੈ, ਆਪਣਦ ਮਨ ਇਖਛਇੱਤ ਵਸਤਨ ਨਨਨ ਪਪਛਪਤ
ਕਰਨਛ। 17 ਖਪਆਰਤ ਖਮਇੱਤਰਰੋ ਜਰੋ ਕਦੁਝ ਸਛਡਤ ਪਪਭਨ ਖਯਸਨ ਮਸਦਹ ਦਤ ਰਸਨਲਨ ਨਨ ਪਖਹਲਨ ਆਖਖਿਆ ਹਤੈ ਉਸ ਨਨਨ
ਚਤਤਤ ਰਖਿਰੋ। 18  ਉਨਨਨ ਨਨ ਤਦੁਹਛਨਨਨ ਖਕਹਛ,  “ਆਖਿਰਦ ਸਖਮਆਆਂ ਖਵਇੱਚ,  ਕਦੁਝ ਲਰੋਕ ਅਖਜਹਤ ਹਰੋਣਗਤ ਖਜਹੜਤ
ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਛ ਮਜ਼ਛਕ ਉਡਛਉਣਗਤ।”  ਇਹ ਲਰੋਕ ਮਨ ਆਈਆਆਂ ਕਰਦਤ ਹਨ ਉਹ ਗਇੱਲਨ ਕਰਦਤ ਹਨ ਜਰੋ
ਪਰਮਤਸਦੁਰ ਦਤ ਖਖਿਲਛਫ਼ ਹਨ। 19 ਇਹਦ ਲਰੋਕ ਹਨ ਖਜਹੜਤ ਤਦੁਹਛਡਤ ਖਵਇੱਚ ਫ਼ਦੁਇੱਟ ਪਛਉਂਦਤ ਹਨ। ਇਹ ਲਰੋਕ ਆਪਣਤ
ਪਛਪਦ ਆਪਤ ਦਦ ਇਇੱਛਛ ਅਨਦੁਸਛਰ ਹਦ ਕਰਦਤ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਕਰੋਲ ਆਤਮਛ ਨਹਹ ਹਤੈ।

ਪਰਕਛਸ ਦਦ ਪਰੋਥਦ 18:14 ਵਪਛਰਦ ਰਰੋਣਗਤ ਅਤਤ ਆਖਿਣਗਤ,‘ਹਤ ਬਤਬਦਲਰੋਨ ਖਜਹੜਦਆਆਂ ਚਨਗਦਆਆਂ ਚਦਜ਼ਨ ਤਨਨ ਚਛਹਦੁਨਦਦ
ਸਦ ਉਹ ਤਤੈਥਰੋਂ ਖਿਦੁਸ ਗਈਆਆਂ ਹਨ।ਤਤਰਦਆਆਂ ਸਛਰਦਆਆਂ ਕਦਮਤਦ ਅਤਤ ਸਛਨਦਛਰ ਚਦਜ਼ਨ ਅਲਰੋਪ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ ਹਨ।
ਤਦੁਸਹ ਉਨਨਨ ਖਵਇੱਚਰੋਂ ਕਦੁਝ ਵਦ ਹਰੋਰ ਚਦਜ਼ਨ ਨਹਹ ਵਤਖਿਰੋਂਗਤ।’
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