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ਮਮੱਤਜੀ 11:28-30 “ਉਹ ਸਸ਼ਾਰਰ ਲਲੋਕ ਜਲੋ ਥਮੱਕਰ ਹਲੋਏ ਹਨ ਅਤਰ ਜਜਨਨਨ ਨਨ ਭਸ਼ਾਰਜੀ ਬਲੋਝ ਚਚਮੱਕਰ ਹਲੋਏ ਹਨ ਮਰਰਰ ਕਲੋਲ ਆਵਲੋ, ਮਮ 
ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਆਰਸ਼ਾਮ ਦਰਵਨਗਸ਼ਾ। 29 ਮਰਰਸ਼ਾ ਜਨਲਸ਼ਾ ਆਪਣਰ ਉੱਤਰ ਚਚਮੱਕਲੋ ਅਤਰ ਮਮੈਥਥ ਜਸਖਲੋ, ਜਕਉਂਜਕ ਮਮ ਕਲੋਮਲ ਅਤਰ ਜਨਮਮ 
ਜਦਲ ਹਸ਼ਾ। ਇਉਂ, ਤਚਸਸ ਆਪਣਰ ਆਤਮਰ ਅਨਦਰ ਜਵਸਰਸ਼ਾਮ ਮਜਹਸਨਸ ਕਰਥਗਰ। 30 ਜਕਉਂਜਕ ਮਰਰਸ਼ਾ ਜਨਲਸ਼ਾ ਸਚਖਸ਼ਾਲਸ਼ਾ ਹਮੈ 
ਅਤਰ ਜਲੋ ਬਲੋਝ ਮਮ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਜਦਨਦਸ਼ਾ ਹਨ ਉਹ ਹਹੌਲਸ਼ਾ ਹਮੈ।”

ਪਮੈਦਸ਼ਾਇਸ 2:7 ਫਰਰ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਪਰਮਰਸਚਰ ਨਨ ਧਰਤਜੀ ਤਥ ਜਮਮੱਟਜੀ ਲਈ ਅਤਰ ਆਦਮ ਨਨਨ ਸਸ਼ਾਜਜਆ। ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਨਨ ਆਦਮ ਦਰ 
ਨਮੱਕ ਜਵਮੱਚ ਜਜੀਵਨ ਦਸ਼ਾ ਸਸ਼ਾਹ ਫਨਜਕਆ, ਅਤਰ ਆਦਮ ਜਜਉਂਦਸ਼ਾ ਜਜੀਵ ਬਣ ਜਗਆ।

ਪਮੈਦਸ਼ਾਇਸ 34:2,3,8 ਉਸ ਧਰਤਜੀ ਦਸ਼ਾ ਰਸ਼ਾਜਸ਼ਾ ਹਮਲੋਰ ਸਜੀ। ਉਸ ਦਰ ਪਚਮੱਤਰ ਸਕਮ ਨਨ ਦਜੀਨਸ਼ਾਹ ਨਨਨ ਦਰਜਖਆ। ਸਕਮ ਨਨ 
ਉਸਨਨਨ ਅਗਵਸ਼ਾ ਕਰ ਜਲਆ ਅਤਰ ਉਸਦਸ਼ਾ ਬਲਸ਼ਾਤਕਸ਼ਾਰ ਕਜੀਤਸ਼ਾ। 3 ਫਰਰ ਸਕਮ ਦਸ਼ਾ ਦਜੀਨਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ਾਲ ਜਪਆਰ ਪਮੈ ਜਗਆ 

ਅਤਰ ਉਸ ਨਸ਼ਾਲ ਨਮਰਤਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾਲ ਗਮੱਲ ਕਜੀਤਜੀ। 8 ਪਰ ਹਮਲੋਰ ਨਨ ਭਰਸ਼ਾਵਨ ਨਸ਼ਾਲ ਗਮੱਲ ਕਜੀਤਜੀ। ਉਸਨਨ ਆਜਖਆ, “ਮਰਰਸ਼ਾ 
ਪਚਮੱਤਰ ਸਕਮ ਦਜੀਨਸ਼ਾਹ ਨਨਨ ਬਹਚਤ ਚਸ਼ਾਹਚਨਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਜਕਰਪਸ਼ਾ ਕਰਕਰ ਉਸਨਨਨ ਉਸਦਰ ਨਸ਼ਾਲ ਜਵਆਹ ਕਰ ਲਮੈਣ ਜਦਉ।

ਜਗਣਤਜੀ 21:4 ਇਸਰਸ਼ਾਏਲ ਦਰ ਲਲੋਕ ਹਲੋਰ ਪਰਬਤ ਨਨਨ ਛਮੱਡਕਰ ਲਸ਼ਾਲ ਸਸ਼ਾਗਰ ਵਮੱਲ ਜਨਦਜੀ ਸੜਕ ਉੱਤਰ ਚਮੱਲ ਪਏ। ਉਨਨਨ ਨਨ 
ਅਜਜਹਸ਼ਾ ਅਦਲੋਮ ਦਰ ਦਰਸ ਦਰ ਆਲਰ-ਦਚਆਲਰ ਜਸ਼ਾਣ ਲਈ ਕਜੀਤਸ਼ਾ। ਪਰ ਲਲੋਕ ਅਧਜੀਰ ਹਲੋ ਉਠਨ।

ਅਸਤਸਨਸ਼ਾ 4:29 ਪਰ ਜਰਕਰ ਉਥਰ ਤਚਸਸ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਨਨਨ ਭਸ਼ਾਲਥਗਰ, ਤਚਸਸ ਉਸਨਨਨ ਭਸ਼ਾਲ ਲਵਥਗਰ, ਜਰਕਰ 

ਤਚਸਸ ਉਸਨਨਨ ਆਪਣਰ ਪਨਰਰ ਜਦਨ ਅਤਰ ਰਨਹ ਨਸ਼ਾਲ ਭਸ਼ਾਲਥਗਰ।
ਕਜਸ਼ਾૃૃंं 16:16 ਉਹਨ ਸਮਸਨਨ ਨਨਨ ਹਰ ਰਲੋਜ ਤਨਗ ਕਰਦਜੀ ਰਹਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਰ ਭਰਤ ਬਸ਼ਾਰਰ ਉਸਦਰ ਪਚਛਣ ਤਥ ਇਨਨਸ਼ਾ 

ਥਮੱਕ ਜਗਆ ਜਕ ਉਸਨਨਨ ਮਜਹਸਨਸ ਹਲੋਣ ਲਮੱਗਸ਼ਾ ਜਜਵਵ ਉਹ ਮਰਨ ਵਸ਼ਾਲਸ਼ਾ ਹਮੈ।
1 ੧ ਸਮਲੋਈਲ 18:1 ਜਦਥ ਦਸ਼ਾਊਦ ਸਸ਼ਾਊਲ ਨਸ਼ਾਲ ਗਮੱਲ ਕਰ ਹਜਟਆ ਤਨ ਯਲੋਨਸ਼ਾਥਸ਼ਾਨ ਦਸ਼ਾਊਦ ਦਰ ਬਹਚਤ ਨਨੜਰ ਹਲੋ ਜਗਆ। 

ਯਲੋਨਸ਼ਾਥਸ਼ਾਨ ਦਸ਼ਾਊਦ ਨਨਨ ਓਨਸ਼ਾ ਹਜੀ ਜਪਆਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਸਜੀ ਜਜਨਨਸ਼ਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਰ-ਆਪ ਨਨਨ।
1 ੧ ਸਲਸ਼ਾਤਜੀਨ 1:29 ਫਰਰ ਪਸ਼ਾਤਸਸ਼ਾਹ ਨਨ ਇਮੱਕ ਇਕਰਸ਼ਾਰ ਕਜੀਤਸ਼ਾ ਅਤਰ ਆਜਖਆ, "ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਪਰਮਰਸਚਰ ਨਨ ਮਮੈਨਨਨ ਹਰ 

ਖਤਰਰ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਇਆ ਹਮੈ। ਜਜਨਨਸ਼ਾ ਪਮਪਮੱਕ ਜਕ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਜਜਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ, ਮਮ ਤਰਰਰ ਨਸ਼ਾਲ ਇਹ ਇਕਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਨ।
2 ੨ ਸਲਸ਼ਾਤਜੀਨ 4:27 ਪਰ ਜਦਥ ਉਹ ਪਰਮਰਸਚਰ ਦਰ ਮਨਚਮੱਖ ਕਲੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤਰ ਆਈ ਤਨ ਉਸਨਨ ਉਸਦਰ ਪਮੈਰ ਫਢ ਲਰ 

ਅਤਰ ਗਰਹਸ਼ਾਜਜੀ ਉਸਨਨਨ ਪਰਰ ਹਟਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਨਨੜਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਰਮਰਸਚਰ ਦਰ ਮਨਚਮੱਖ ਨਨ ਆਜਖਆ, "ਉਸਨਨਨ ਰਜਹਣ ਦਰ,
ਮਨਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਕਉਂ ਜਚ ਉਸਦਸ਼ਾ ਮਨ ਭਜਰਆ ਹਲੋਇਆ ਹਮੈ ਅਤਰ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਨਨ ਮਰਰਰ ਤਥ ਇਹ ਖਬਰ ਛਚਪਸ਼ਾਈ ਹਮੈ ਤਰ ਮਮੈਨਨਨ 
ਦਮੱਜਸਆ ਨਹਸ।"

ਅਮੱਯਨਬ 7:11 ਇਸ ਲਈ ਮਮ ਚਚਮੱਪ ਨਹਸ ਹਲੋਵਨਗਸ਼ਾ! ਮਮ ਬਲੋਲਨਗਸ਼ਾ! ਮਰਰਸ਼ਾ ਆਤਮਸ਼ਾ ਦਚਮੱਖਜੀ ਹਮੈ! ਮਮ ਜਸਕਵਸ਼ਾ ਕਰਨਗਸ਼ਾ ਜਕਉਂਜਕ 

ਮਰਰਜੀ ਰਨਹ ਜਵਮੱਚ ਕਚਜੜਤਨ ਹਮੈ।



ਅਮੱਯਨਬ 14:22 ਉਹ ਆਦਮਜੀ ਆਪਣਰ ਸਰਜੀਰ ਅਨਦਰ ਜਸਰਫ ਦਰਦ ਮਜਹਸਨਸ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਉਹ ਜਸਰਫ ਆਪਣਰ ਲਈ 

ਸਲੋਗ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।"
ਅਮੱਯਨਬ 19:2 "ਜਕਨਨਜੀ ਦਰਰ ਹਲੋਰ ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਦਚਮੱਖ ਦਰਵਥਗਰ ਤਰ ਮਮੈਨਨਨ ਸਬਦਨ ਨਸ਼ਾਲ ਹਹੌਂਸਲਸ਼ਾ ਦਰਵਥਗਰ।
ਅਮੱਯਨਬ 27:2 "ਸਮੱਚਮਚਚ ਹਜੀ ਪਰਮਰਸਚਰ ਜਜਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਅਤਰ ਜਜਵਵ ਸਮੱਚਮਚਚ ਜਵਮੱਚ ਪਰਮਰਸਚਰ ਜਜਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਉਸ ਨਨ ਸਮੱਚਮਚਚ 

ਜਵਮੱਚ ਮਰਰਰ ਨਸ਼ਾਲ ਅਜਨਆਆ ਕਜੀਤਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਸਰਬ ਸਕਤਜੀਮਸ਼ਾਨ ਪਰਮਰਸਚਰ ਨਨ ਮਰਰਰ ਜਜੀਵਨ ਜਵਮੱਚ ਕੜਵਸ਼ਾਹਟ ਭਰ ਜਦਮੱਤਜੀ ਹਮੈ।
ਅਮੱਯਨਬ 30:25 ਹਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਤਚਸਸ ਜਸ਼ਾਣਦਰ ਹਲੋ ਜਕ ਮਮ ਮਚਸਜੀਬਤ ਜਵਮੱਚ ਪਏ ਲਲੋਕਨ ਲਈ ਰਲੋਇਆ ਹਨ। ਤਚਸਸ ਜਸ਼ਾਣਦਰ ਹਲੋ ਜਕ 

ਮਰਰਸ਼ਾ ਜਦਲ ਗਰਜੀਬਨ ਲਈ ਬਹਚਤ ਉਦਸ਼ਾਸ ਸਜੀ।
ਜਬਨਰ 6:3,4 ਮਰਰਸ਼ਾ ਸਸ਼ਾਰਸ਼ਾ ਸਰਜੀਰ ਕਨਬ ਜਰਹਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਮਮੈਨਨਨ ਚਨਗਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਚਸਸ ਜਕਨਨਸ਼ਾ ਸਮਨ ਲਵਥਗਰ ? 4 

ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਜਕਰਪਸ਼ਾ ਕਰਕਰ ਜਸ਼ਾਉ, ਅਤਰ ਮਮੈਨਨਨ ਸਵਸਥ ਬਣਸ਼ਾਉ। ਤਚਸਸ ਬਹਚਤ ਜਕਮਪਸ਼ਾਲਨ ਹਲੋ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਰਜੀ ਰਮੱਜਖਆ 

ਕਰਲੋ।
ਜਬਨਰ 7:1,2 ਹਰ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਮਰਰਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਮਮ ਤਰਰਰ ਜਵਮੱਚ ਸਰਨ ਲਮਦਸ਼ਾ ਹਨ।  ਮਮੈਨਨਨ ਉਨਨਨ ਲਲੋਕਨ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾ ਜਜਹੜਰ

ਮਰਰਰ ਜਪਛਰ ਹਨ।  ਮਮੈਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਉ। 2 ਜਰ ਤਨਨ ਮਮੈਨਨਨ ਨਹਸ ਬਚਸ਼ਾਵਵਗਸ਼ਾ,  ਮਮ ਸਰਰ ਦਚਆਰਸ਼ਾ ਫੜਰ ਅਤਰ ਧਨਏ ਜਸ਼ਾਣ ਵਸ਼ਾਲਰ
ਜਸ਼ਾਨਵਰ ਵਰਗਸ਼ਾ ਹਲੋਵਨਗਸ਼ਾ। ਜਜਸ ਨਨਨ ਕਲੋਈ ਵਜੀ ਨਹਸ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ।

ਜਬਨਰ 17:13 ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਉਠਠ, ਅਤਰ ਦਚਸਮਣ ਵਮੱਲ ਜਸ਼ਾਵਲੋ, ਉਨਨਨ ਕਲੋਲਥ ਸਮਰਪਣ ਕਰਸ਼ਾਉ। ਆਪਣਜੀ ਤਲਵਸ਼ਾਰ ਵਰਤਥ ਅਤਰ 
ਉਨਨਨ ਦਚਸਟ ਲਲੋਕਨ ਕਲੋਲਥ ਮਰਰਜੀ ਰਮੱਜਖਆ ਕਰਲੋ।

ਜਬਨਰ 23:3 ਉਹ ਆਪਣਰ ਨਨ ਦਰ ਚਨਗਰ ਲਈ, ਮਰਰਜੀ ਰਨਹ ਨਨਨ ਤਸ਼ਾਜਜੀ ਊਰਜਸ਼ਾ ਜਦਨਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।  ਇਹ ਦਰਸਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਕ
ਉਹ ਸਮੱਚ ਮਚਮੱਚ ਚਨਗਸ਼ਾ ਹਮੈ ਉਹ ਚਨਜਗਆਈ ਦਰ ਰਸ਼ਾਹਨ ਤਰ ਮਰਰਜੀ ਅਗਵਸ਼ਾਈ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।

ਜਬਨਰ 25:20 ਹਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਮਰਰਜੀ ਰਮੱਜਖਆ ਕਰਲੋ ਅਤਰ ਮਮੈਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਉ। ਮਮ ਤਰਰਰ ਜਵਮੱਚ ਯਕਜੀਨ ਰਖਦਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਮਮੈਨਨਨ ਜਨਰਸ਼ਾਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਲੋ।

ਜਬਨਰ 33:19 ਪਰਮਰਸਚਰ ਉਨਨਨ ਲਲੋਕਨ ਨਨਨ ਮਹੌਤ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ, ਉਹ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਉਦਥ ਬਲ ਬਖਸਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਜਦਥ ਉਹ ਭਚਖਰ 
ਹਚਨਦਰ ਹਨ।

ਜਬਨਰ 34:22 ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਆਪਣਰ ਸਰਵਕ ਦਜੀਆਆ ਰਨਹਨ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਉਹ ਲਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਰ ਹਨ। ਉਹ 

ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਤਬਸ਼ਾਹ ਨਹਸ ਹਲੋਣ ਦਰਵਰਗਸ਼ਾ।
ਜਬਨਰ 35:12,13 ਮਮ ਤਨ ਜਸਰਫ ਚਨਗਰ ਕਨਮ ਕਜੀਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਲਲੋਕ ਮਰਰਰ ਨਸ਼ਾਲ ਮਨਦਰ ਕਨਮ ਕਰਨਗਰ। ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਮਮੈਨਨਨ 

ਸਚਭ ਚਜੀਜਨ ਜਦਉ ਜਜਨਨਨ ਦਸ਼ਾ ਮਮ ਹਕਕਦਸ਼ਾਰ ਹਨ। 13 ਜਦਥ ਉਹ ਲਲੋਕ ਜਬਮਸ਼ਾਰ ਸਨ, ਮਮ ਉਨਨਨ ਲਈ ਦਚਮੱਖਜੀ ਸਜੀ। ਮਮ ਭਲੋਜਨ 

ਛਮੱਡਕਰ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਆਪਣਸ਼ਾ ਜਪਆਰ ਦਰਸਸ਼ਾਇਆ। ਕਜੀ ਮਮੈਨਨਨ ਉਨਨਨ ਦਜੀ ਅਰਦਸ਼ਾਸ ਕਰਕਰ ਇਹਜੀ ਜਸਲਸ਼ਾ ਜਮਜਲਆ?

ਜਬਨਰ 41:4  ਮਮ ਆਜਖਆ, "ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ,  ਮਰਰਰ ਉੱਤਰ ਜਮਹਰ ਕਰਲੋ।  ਮਮ ਤਚਹਸ਼ਾਡਰ ਜਵਰਚਮੱਧ ਗਚਨਸ਼ਾਹ ਕਜੀਤਸ਼ਾ,  ਮਰਰਸ਼ਾ ਪਸ਼ਾਪ
ਮਚਆਫ ਕਰ ਜਦਉ ਅਤਰ ਮਮੈਨਨਨ ਜਨਰਲੋਗ ਕਰ ਜਦਉ।"



ਜਬਨਰ 42:5,11 ਮਮੈਨਨਨ ਇਨਨਸ਼ਾ ਉਦਸ਼ਾਸ ਜਕਉਂ ਹਲੋਣਸ਼ਾ ਚਸ਼ਾਹਜੀਦਸ਼ਾ ਹਮੈ? ਮਮੈਨਨਨ ਇਨਨਸ਼ਾ ਪਰਰਸਸ਼ਾਨ ਜਕਉਂ ਹਲੋਣਸ਼ਾ ਚਸ਼ਾਹਜੀਦਸ਼ਾ ਹਮੈ?
ਮਮੈਨਨਨ ਪਰਮਰਸਚਰ ਦਜੀ ਸਹਸ਼ਾਇਤਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨਤਜਸ਼ਾਰ ਕਰਨਸ਼ਾ ਚਸ਼ਾਹਜੀਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।  ਮਮੈਨਨਨ ਹਸ਼ਾਲਰ ਉਸਦਜੀ ਉਸਤਜਤ ਕਰਨ ਦਸ਼ਾ
ਮਹੌਕਸ਼ਾ ਜਮਲਰਗਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਮੈਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾ ਲਵਰਗਸ਼ਾ। 11 ਮਮ ਇਨਨਸ਼ਾ ਉਦਸ਼ਾਸ ਜਕਉਂ ਹਲੋਵਨ? ਮਮੈਨਨਨ ਇਨਨਸ਼ਾ ਪਰਰਸਸ਼ਾਨ ਜਕਉਂ ਹਲੋਣਸ਼ਾ
ਚਸ਼ਾਹਜੀਦਸ਼ਾ ਹਮੈ? ਮਮੈਨਨਨ ਪਰਮਰਸਚਰ ਦਜੀ ਸਹਸ਼ਾਇਤਸ਼ਾ ਲਈ ਉਡਜੀਕਣਸ਼ਾ ਚਸ਼ਾਹਜੀਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਅਜਰ ਮਮੈਨਨਨ ਉਸਦਜੀ ਉਸਤਜਤ ਕਰਨ
ਦਸ਼ਾ ਮਹੌਕਸ਼ਾ ਜਮਲਰਗਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਮੈਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾ ਲਵਰਗਸ਼ਾ। (ਜਬਨਰ 42:6,11; 43:5)

ਜਬਨਰ 56:13 ਜਕਉਂ? ਜਕਉਂ ਜਕ ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਮਹੌਤ ਕਲੋਲਥ ਬਚਸ਼ਾਇਆ। ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਹਸ਼ਾਰਨ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਈ ਰਮੱਜਖਆ। ਤਨ ਜਲੋ 
ਮਮ ਆਪਣਜੀ ਬਸ਼ਾਕਜੀ ਦਜੀ ਜਜਨਦਗਜੀ ਜਵਮੱਚ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀ ਸਰਵਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਨ।

ਜਬਨਰ 69:10 ਮਮ ਰਥਦਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤਰ ਵਰਤ ਰਖਦਸ਼ਾ ਹਨ, ਅਤਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰਰਸ਼ਾ ਮਜਸ਼ਾਕ ਉਡਸ਼ਾਉਂਦਰ ਹਨ।
ਜਬਨਰ 69:18 ਆਉ ਮਰਰਜੀ ਰਨਹ ਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਉ, ਮਮੈਨਨਨ ਮਰਰਰ ਵਮੈਰਜੀਆਆ ਤਥ ਛਚਡਸ਼ਾਉ।
ਜਬਨਰ 86:13ਹਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਮਰਰਰ ਲਈ ਇਨਨਸ਼ਾ ਸਸ਼ਾਰਸ਼ਾ ਜਪਆਰ ਹਮੈ। ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਜਮਰਤਨ ਲਲੋਕ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਰ ਹਲੋ।
ਜਬਨਰ 97:10 ਜਜਹੜਰ ਬਨਦਰ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਨਨਨ ਨਫਰਤ ਕਰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਬਦਜੀ ਨਨਨ ਨਫਰਤ ਕਰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਪਰਮਰਸਚਰ ਆਪਣਰ ਚਰਜਲਆਆ ਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਪਰਮਰਸਚਰ ਆਪਣਰ ਚਰਜਲਆਆ ਨਨਨ ਬਚਰਰ ਜਵਅਕਤਜੀਆਆ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ 
ਹਮੈ।

ਜਬਨਰ 107:9 ਪਰਮਰਸਚਰ ਜਪਆਸਜੀ ਰਨਹ ਨਨਨ ਜਤਮਪਤ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਪਰਮਰਸਚਰ ਭਚਖਜੀ ਆਤਮਸ਼ਾ ਨਨਨ ਚਨਗਜੀਆਆ ਚਜੀਜਨ ਨਸ਼ਾਲ 
ਭਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।

ਜਬਨਰ116:4,8 ਫਰਰ ਮਮ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾਮ ਪਚਕਸ਼ਾਜਰਆ। ਮਮ ਆਜਖਆ, "ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਮਮੈਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਉ!" 8 ਹਰ ਪਰਮਰਸਚਰ
ਤਚਸਸ ਮਰਰਜੀ ਆਤਮਸ਼ਾ ਨਨਨ ਮਹੌਤ ਕਲੋਲਥ ਬਚਸ਼ਾਇਆ। ਤਚਸਸ ਮਰਰਰ ਅਥਰਨ ਰਲੋਕਲੋ। ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਜਡਮੱਗਣ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਇਆ।

ਜਬਨਰ 119:28 ਮਮ ਉਦਸ਼ਾਸ ਅਤਰ ਥਜਕਆ ਹਲੋਇਆ ਹਨ, ਆਦਰਸ ਦਰਵਲੋ ਅਤਰ ਮਮੈਨਨਨ ਫਰਰ ਬਲਵਸ਼ਾਨ ਬਣਸ਼ਾ ਜਦਉ।
ਜਬਨਰ 120:2 ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ, ਮਮੈਨਨਨ ਉਨਨਨ ਲਲੋਕਨ ਕਲੋਲਥ ਬਚਸ਼ਾਉ, ਜਜਨਨਨ ਨਨ ਮਰਰਰ ਬਸ਼ਾਰਰ ਕਨਢ ਬਲੋਜਲਆ ਹਮੈ। ਉਨਨਨ ਨਨ ਉਹ 

ਆਖਜੀਆਆ ਜਜਹੜਜੀਆਆ ਸਮੱਚ ਨਹਸ ਹਨ।
ਜਬਨਰ 121:7 ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਹਰ ਖਤਰਰ ਕਲੋਲਥ ਬਚਸ਼ਾਵਰਗਸ਼ਾ। ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀ ਆਤਮਸ਼ਾ ਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾਵਰਗਸ਼ਾ।
ਜਬਨਰ 124:7 ਅਸਸ ਉਸ ਪਨਛਜੀ ਵਨਗ ਹਨ ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਜਸ਼ਾਲ ਜਵਮੱਚ ਫਸ ਜਗਆ ਅਤਰ ਫਰਰ ਛਚਮੱਟ ਜਗਆ। ਜਸ਼ਾਲ ਟਚਮੱਟ 

ਜਗਆ ਅਤਰ ਅਸਸ ਛਚਮੱਟ ਗਏ।
ਜਬਨਰ 138:3 ਹਰ ਪਰਮਰਸਚਰ, ਮਮ ਤਮੈਨਨਨ ਮਦਦ ਲਈ ਪਚਕਸ਼ਾਜਰਆ। ਅਤਰ ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਉੱਤਰ ਜਦਮੱਤਸ਼ਾ! ਤਚਸਸ ਮਮੈਨਨਨ ਸਕਤਜੀ

ਜਦਮੱਤਜੀ।
ਅਮਸਸ਼ਾਲ 6:32 ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਬਨਦਸ਼ਾ ਜਕਸਰ ਹਲੋਰ ਦਜੀ ਪਤਨਜੀ ਨਸ਼ਾਲ ਜਵਭਚਸ਼ਾਰ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਮਨਰਖ ਹਮੈ ਅਤਰ ਆਪਣਰ-ਆਪ ਨਨਨ 

ਤਬਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲਮਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।
ਅਮਸਸ਼ਾਲ 22:25 ਨਹਜੀਹ ਤਨ, ਤਚਸਸ ਵਜੀ ਓਸਰ ਰਸ਼ਾਹ ਜਸ਼ਾਵਥਗਰ ਜਜਵਵ ਉਹ ਜਨਦਸ਼ਾ ਅਤਰ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀ ਇਮੱਕਲੋ ਇਮੱਕ ਜਜਨਦਗਜੀ ਫਸ 



ਜਸ਼ਾਵਰਗਜੀ।
ਯਰਜਮਆਹ 20:13 ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਲਈ ਗਜੀਤ ਗਸ਼ਾਓ! ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਦਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਲੋ! ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਗਰਜੀਬ ਲਲੋਕਨ ਦਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨਨ 

ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ। ਉਹ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਮਨਦਰ ਲਲੋਕਨ ਕਲੋਲਥ ਬਚਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ!
ਯਰਜਮਆਹ 31:25 ਮਮ ਬਕਕਰ ਹਸ਼ਾਰਰ ਲਲੋਕਨ ਨਨਨ ਆਰਸ਼ਾਮ ਅਤਰ ਤਸ਼ਾਕਤ ਜਦਆਆਗਸ਼ਾ।"
ਜਹਜ ਕਜੀ ਐਲ 13:20,21 ਇਸ ਲਈ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਅਤਰ ਪਮਭਨ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਇਹ ਗਮੱਲਨ ਆਖਦਸ਼ਾ ਹਮੈ: ਤਚਸਸ ਉਹ ਕਮੱਪੜਰ ਦਰ 

ਬਸ਼ਾਜਨਬਨਦ ਲਲੋਕਨ ਨਨਨ ਫਸਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਬਣਸ਼ਾਉਂਦਜੀਆਆ ਹਲੋ - ਪਰ ਮਮ ਉਨਨਨ ਲਲੋਕਨ ਨਨਨ ਆਜਸ਼ਾਦ ਕਰ ਜਦਆਆਗਸ਼ਾ। ਮਮ ਉਨਨਨ 
ਬਸ਼ਾਜਨਬਨਦਨ ਨਨਨ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀਆਆ ਬਸ਼ਾਹਨ ਉੱਤਥ ਪਸ਼ਾੜ ਸਚਮੱਟਨਗਸ਼ਾ ਅਤਰ ਲਲੋਕ ਤਚਹਸ਼ਾਡਰ ਕਲੋਲਥ ਆਜਸ਼ਾਦ ਹਲੋ ਜਸ਼ਾਣਗਰ। ਉਹ ਉਨਨਨ ਪਨਛਜੀਆਆ
ਵਰਗਰ ਹਲੋਣਗਰ ਜਜਹੜਰ ਜਸ਼ਾਲ ਜਵਮੱਚਥ ਜਨਕਲ ਕਰ ਉੱਡ ਜਨਦਰ ਨਨ। 21 ਅਤਰ ਮਮ ਉਨਨਨ ਪਟਜਕਆਆ ਨਨਨ ਪਸ਼ਾੜ ਜਦਆਆਗਸ਼ਾ ਅਤਰ 
ਆਪਣਰ ਬਨਜਦਆਆ ਨਨਨ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀ ਸਕਤਜੀ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾ ਲਵਨਗਸ਼ਾ। ਉਹ ਲਲੋਕ ਤਚਹਸ਼ਾਡਰ ਜਸ਼ਾਲ ਜਵਮੱਚਥ ਬਚ ਜਨਕਲਣਗਰ। ਅਤਰ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ
ਪਤਸ਼ਾ ਲਮੱਗ ਜਸ਼ਾਵਰਗਸ਼ਾ ਜਕ ਮਮ ਯਹਲੋਵਸ਼ਾਹ ਹਨ। 

ਮਮੱਤਜੀ 10:28 ਅਰ ਉਨਨਨ ਕਲੋਲਥ ਨਸ਼ਾ ਡਰਲੋ ਜਜਹੜਰ ਦਰਹਜੀ ਨਨਨ ਮਸ਼ਾਰ ਸਚਮੱਟਦਰ ਹਨ ਪਰ ਰਨਹ ਨਨਨ ਨਹਸ ਮਸ਼ਾਰ ਸਮੱਕਦਰ ਸਗਥ ਉਸਰ 
ਕਲੋਲਥ ਡਰਲੋ ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਦਰਹਜੀ ਅਤਰ ਰਨਹ ਦਲੋਹਨ ਦਸ਼ਾ ਨਰਕ ਜਵਮੱਚ ਨਸ਼ਾਸ ਕਰ ਸਮੱਕਦਸ਼ਾ ਹਮੈ।

ਮਮੱਤਜੀ 16:26 ਜਕਉਂਜਕ ਮਨਚਮੱਖ ਨਨਨ ਕਜੀ ਲਸ਼ਾਭ ਜਰ ਸਸ਼ਾਰਰ ਜਗਤ ਨਨਨ ਕਚਮਸ਼ਾਵਰ ਪਰ ਆਪਣਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਦਸ਼ਾ ਨਚਕਸਸ਼ਾਨ ਕਰਰ? ਅਥਵਸ਼ਾ 
ਮਨਚਮੱਖ ਆਪਣਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਦਰ ਬਦਲਰ ਕਜੀ ਦਰਵਰਗਸ਼ਾ ? (ਮਰਕਚਸ 8:36,37)

ਮਮੱਤਜੀ 22:37 ਅਤਰ ਉਹ ਨਨ ਉਸ ਨਨਨ ਜਕਹਸ਼ਾ, ਤਨਨ ਪਮਭਚ ਆਪਣਰ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਨਨਨ ਆਪਣਰ ਸਸ਼ਾਰਰ ਜਦਲ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਆਪਣਜੀ ਸਸ਼ਾਰਜੀ 
ਜਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਆਪਣਜੀ ਸਸ਼ਾਰਜੀ ਬਚਮੱਧ ਨਸ਼ਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ।

ਮਮੱਤਜੀ 26:38 ਫਰਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਆਜਖਆ, ਮਰਰਸ਼ਾ ਜਜੀ ਬਹਚਤ ਉਦਸ਼ਾਸ ਹਮੈ ਸਗਥ ਮਰਨ ਦਰ ਦਰਜਰ ਤਜੀਕਰ। ਤਚਸਸ ਐਥਰ 
ਠਜਹਰਲੋ ਅਤਰ ਮਰਰਰ ਨਸ਼ਾਲ ਜਸ਼ਾਗਦਰ ਰਹਲੋ। (ਮਰਕਚਸ 14:34)

ਮਰਕਚਸ 12:30 ਅਰ ਤਨਨ ਪਮਭਚ ਆਪਣਰ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਨਨਨ ਆਪਣਰ ਸਸ਼ਾਰਰ ਜਦਲ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਆਪਣਜੀ ਸਸ਼ਾਰਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ 
ਆਪਣਜੀ ਸਸ਼ਾਰਜੀ ਬਚਮੱਧ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਆਪਣਜੀ ਸਸ਼ਾਰਜੀ ਸ਼ਕਤਜੀ ਨਸ਼ਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ।

ਲਲੋਕਸ਼ਾ 12:20 ਪਰ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਨਨ ਉਹ ਨਨਨ ਆਜਖਆ, ਹਰ ਨਦਸ਼ਾਨ, ਅਮੱਜ ਦਜੀ ਰਸ਼ਾਤ ਤਰਰਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਤਮੈਥਥ ਮਨਗਣਗਰ, ਫਰਰ 

ਜਜਹੜਜੀਆਆ ਚਜੀਜਨ ਤਮ ਜਤਆਰ ਕਜੀਤਜੀਆਆ ਹਨ ਓਹ ਜਕਹ ਦਜੀਆਆ ਹਲੋਣਗਜੀਆਆ ?
ਲਲੋਕਸ਼ਾ 21:19 ਆਪਣਰ ਧਜੀਰਜ ਨਸ਼ਾਲ ਤਚਸਸ ਆਪਣਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨਨ ਨਨਨ ਕਮਸ਼ਾਓਗਰ।
ਯਨਹਨਨਸ਼ਾ 12:27 ਹਚਣ ਮਰਰਸ਼ਾ ਜਜੀ ਘਬਰਸ਼ਾਉਂਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਅਤਰ ਮਮ ਕਜੀ ਆਖਨ ? ਹਰ ਜਪਤਸ਼ਾ ਮਮੈਨਨਨ ਇਸ ਘੜਜੀ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾ ? ਪਰ ਇਸਰ 

ਲਈ ਮਮ ਇਸ ਘੜਜੀ ਤਜੀਕਚ ਆਇਆ ਹਨ।
ਰਸਨਲਨ ਦਰ ਕਰਤਮੱਬ 14:22 ਅਰ ਚਰਜਲਆਆ ਦਰ ਮਨਨ ਨਨਨ ਤਕੜਰ ਕਰਦਰ ਅਰ ਇਹ ਉਪਦਰਸ਼ ਜਦਨਦਰ ਸਨ ਜਕ ਜਨਹਚਸ਼ਾ ਜਵਮੱਚ 

ਬਣਰ ਰਹਲੋ ਅਤਰ ਜਕਹਸ਼ਾ ਭਈ ਅਸਸ ਬਹਚਤ ਜਬਪਤਸ਼ਾ ਸਜਹ ਕਰ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਦਰ ਰਸ਼ਾਜ ਜਵਮੱਚ ਵੜਨਸ਼ਾ ਹਮੈ।
ਰਸਨਲਨ ਦਰ ਕਰਤਮੱਬ 15:24 ਜਨ ਅਸਨ ਸਚਜਣਆ ਜਲੋ ਕਈ ਸਸ਼ਾਡਰ ਜਵਮੱਚਥ ਜਨਨਿੱਕਲਰ ਜਜਨਨਨ ਤਚਹਸ਼ਾਡਰ ਮਨਨ ਨਨਨ ਜਵਗਸ਼ਾੜ ਕਰ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ 



ਗਮੱਲਨ ਨਸ਼ਾਲ ਘਬਰਸ਼ਾ ਜਦਮੱਤਸ਼ਾ ਪਰ ਅਸਨ ਉਨਨਨ ਨਨਨ ਕਲੋਈ ਹਚਕਮ ਨਹਸ ਜਦਮੱਤਸ਼ਾ।
1 ੧ ਕਚਜਰਨਥਜੀਆਆ 15:45 ਇਉਂ ਜਲਜਖਆ ਹਲੋਇਆ ਵਜੀ ਹਮੈ ਜਲੋ ਪਜਹਲਸ਼ਾ ਮਨਚਮੱਖ ਆਦਮ ਜਜੀਉਂਦਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਹਲੋਇਆ, ਛਰਕੜਲਸ਼ਾ 

ਆਦਮ ਜਜੀਵਨ ਦਸ਼ਾਤਸ਼ਾ ਆਤਮਸ਼ਾ ਹਲੋਇਆ।
1 ੧ ਥਮੱਸਲਚਨਜੀਕਜੀਆਆ 5:23 ਅਤਰ ਸ਼ਨਤਜੀ ਦਸ਼ਾਤਸ਼ਾ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਆਪਰ ਤਚਹਸ਼ਾਨਨਨ ਪਨਰਜੀ ਤਰਨ ਪਜਵਮੱਤਰ ਕਰਰ ਅਰ ਤਚਹਸ਼ਾਡਸ਼ਾ 

ਆਤਮਸ਼ਾ ਅਤਰ ਜਜੀਵ ਅਤਰ ਸਰਜੀਰ ਸਸ਼ਾਡਰ ਪਮਭਚ ਜਯਸਨ ਮਸਜੀਹ ਦਰ ਆਉਣ ਦਰ ਵਰਲਰ ਦਲੋਸ਼ ਰਜਹਤ ਸਨਪਨਰਨ ਬਜਚਆ ਰਹਰ।
ਇਬਰਸ਼ਾਨਜੀਆਆ  6:19 ਅਤਰ ਉਹ ਆਸਸ਼ਾ ਮਸ਼ਾਨਠ ਸਸ਼ਾਡਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਦਸ਼ਾ ਲਨਗਰ ਹਮੈ ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਅਚਮੱਲ ਅਤਰ ਇਸਜਥਰ ਹਮੈ ਅਤਰ ਉਸ 

ਥਨ ਪਹਚਨਚਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਜਲੋ ਪੜਦਰ ਦਰ ਅਨਦਰ ਹਮੈ।
ਇਬਰਸ਼ਾਨਜੀਆਆ 10:39 ਪਰ ਅਸਸ ਓਹਨਨ ਜਵਮੱਚਥ ਨਹਸ ਜਜਹੜਰ ਜਪਛਸ਼ਾਹਨ ਹਟ ਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹਲੋ ਜਨਦਰ ਹਨ ਸਗਥ ਓਹਨਨ ਜਵਮੱਚਥ 

ਜਜਹੜਰ ਜਨਹਚਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰ ਜਸ਼ਾਨ ਬਚਸ਼ਾ ਰਮੱਖਦਰ ਹਨ।
ਯਸ਼ਾਕਨਬ 1:21 ਇਸ ਕਸ਼ਾਰਨ ਤਚਸਸ ਹਰ ਪਰਕਸ਼ਾਰ ਦਰ ਗਨਦ ਮਨਦ ਅਤਰ ਬਦਜੀ ਦਜੀ ਵਸ਼ਾਫਰਜੀ ਨਨਨ ਪਰਰ ਸਚਮੱਟ ਕਰ ਉਸ ਬਜੀਜਰ ਹਲੋਏ 

ਬਚਨ ਨਨਨ ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਤਚਹਸ਼ਾਡਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨਨ ਨਨਨ ਬਚਸ਼ਾ ਸਮੱਕਦਸ਼ਾ ਹਮੈ ਨਰਮਸ਼ਾਈ ਨਸ਼ਾਲ ਕਬਨਲ ਕਰ ਲਓ।
ਯਸ਼ਾਕਨਬ 5:20 ਤਨ ਉਹ ਜਸ਼ਾਣ ਲਵਰ ਭਈ ਜਜਹ ਨਨ ਇਮੱਕ ਪਸ਼ਾਪਜੀ ਨਨਨ ਉਹ ਦਜੀ ਬਦਰਸ਼ਾਹਜੀ ਤਥ ਮਲੋੜ ਜਲਆਆਦਸ਼ਾ ਉਹ ਇਮੱਕ ਜਸ਼ਾਨ ਨਨਨ

ਮਹੌਤ ਤਥ ਬਚਸ਼ਾਵਰਗਸ਼ਾ ਅਤਰ ਬਸ਼ਾਹਜਲਆਆ ਪਸ਼ਾਪਨ ਨਨਨ ਢਮੱਕ ਦਰਵਰਗਸ਼ਾ।
1 ੧ ਪਤਰਸ 1:9 ਅਤਰ ਆਪਣਜੀ ਜਨਹਚਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਫਲ ਅਰਥਸ਼ਾਤ ਜਸ਼ਾਨਨ ਦਜੀ ਮਚਕਤਜੀ ਪਰਸ਼ਾਪਤ ਕਰਦਰ ਹਲੋ।
1 ੧ ਪਤਰਸ 1:22 ਤਚਸਨ ਜਲੋ ਸਤ ਦਰ ਅਧਜੀਨ ਹਲੋ ਕਰ ਆਪਣਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨਨ ਨਨਨ ਭਰਮੱਪਣ ਦਰ ਜਨਸ਼ਕਪਟ ਪਮਰਮ ਲਈ ਪਜਵਮੱਤਰ 

ਕਜੀਤਸ਼ਾ ਹਮੈ ਤਨ ਤਨਨ ਮਨਨ ਹਲੋ ਕਰ ਇਮੱਕ ਦਨਏ ਨਸ਼ਾਲ ਗਨੜਨਸ਼ਾ ਪਮਰਮ ਰਮੱਖਲੋ।
1 ੧ ਪਤਰਸ 2:11 ਹਰ ਜਪਆਜਰਓ, ਮਮ ਤਚਹਸ਼ਾਡਰ ਅਮੱਗਰ ਬਰਨਤਜੀ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਨ ਭਈ ਤਚਸਸ ਪਰਦਰਸਜੀ ਅਤਰ ਮਚਸਸ਼ਾਫਰ ਹਲੋ ਕਰ 

ਸਰਜੀਰਕ ਕਸ਼ਾਮਨਨ ਤਥ ਪਰਰ ਰਹਲੋ ਜਜਹੜਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ਾਲ ਲੜਦਜੀਆਆ ਹਨ।
1 ੧ ਪਤਰਸ 4:19 ਉਪਰਨਤ ਜਜਹੜਰ ਪਰਮਰਸ਼ਚਰ ਦਜੀ ਇਮੱਜਛਆ ਦਰ ਅਨਚਸਸ਼ਾਰ ਦਚਖ ਭਲੋਗਦਰ ਹਨ ਓਹ ਸ਼ਚਭ ਕਰਮ ਕਰਦਰ 

ਹਲੋਏ ਆਪਣਜੀਆਆ ਜਸ਼ਾਨਨ ਨਨਨ ਓਸ ਵਫਸ਼ਾਦਸ਼ਾਰ ਕਰਤਸ਼ਾਰ ਨਨਨ ਸਹੌਂਪ ਦਰਣ।
2 ੨ ਪਤਰਸ 2:7,8 ਅਤਰ ਲਨਤ ਨਨਨ ਜਜਹੜਸ਼ਾ ਧਰਮਜੀ ਸਜੀ ਦਚਸ਼ਟਨ ਦਰ ਲਚਮੱਚਪਚਣਰ ਦਜੀ ਚਸ਼ਾਲ ਤਥ ਜਜਮੱਚ ਹਚਨਦਸ਼ਾ ਸਜੀ ਬਚਸ਼ਾ ਜਲਆ। 

8 (ਜਕਉਂ ਜਲੋ ਉਹ ਧਰਮਜੀ ਪਚਰਖ ਉਨਨਨ ਜਵਮੱਚ ਵਸਜਦਆਆ ਵਰਖ ਸਚਣ ਕਰ ਜਦਨਠ ਜਦਨ ਆਪਣਜੀ ਧਰਮਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਨਨਨ ਉਨਨਨ 
ਜਦਆਆ ਭਮੈਜੜਆਆ ਕਰਮਨ ਤਥ ਦਚਖਜੀ ਕਰਦਸ਼ਾ ਸਜੀ)

3 ੩ ਯਨਹਨਨਸ਼ਾ 1:2 ਜਪਆਜਰਆ, ਮਮ ਇਹ ਪਮਸ਼ਾਰਥਨਸ਼ਾ ਕਰਦਸ਼ਾ ਹਨ ਭਈ ਜਜਵਵ ਤਰਰਜੀ ਜਸ਼ਾਨ ਸਚਖ ਸਨਦ ਨਸ਼ਾਲ ਹਮੈ ਜਤਵਵ ਤਨਨ 
ਸਭਨਸ ਗਮੱਲਸ ਸਚਖ ਸਨਦ ਨਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਨਰਲੋਆ ਰਹਵ।
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