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ਖ਼ਰਰੋਜ 35:31 ਯਹਰੋਵਮਹ ਨਨੇ ਬਸਲਏਲ ਦਦੇ ਅਅੰਦਰ ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਦਮ ਆਤਮਮ ਭਰ ਵਦਵਿੱਤਮ। ਉਸਨਨੇ ਬਸਲਏਲ ਨਨਅੰ ਸਭ 
ਤਰਰਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਮਸ ਯਰੋਗਤਮ ਅਤਦੇ ਵਗਆਨ ਵਦਵਿੱਤਮ ਹਹ।

ਵਗਣਤਦੀ 11:25 ਫਦੇਰ ਯਹਰੋਵਮਹ ਬਵਿੱਦਲ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਹਦੇਠਰ੍ਹਾਂ ਉਤਵਰਆ ਅਤਦੇ ਮਨਸਮ ਨਮਲ ਗਵਿੱਲ ਕਦੀਤਦੀ। ਆਤਮਮ ਮਨਸਮ ਦਦੇ 
ਉੱਪਰ ਸਦੀ। ਯਹਰੋਵਮਹ ਨਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਮ 70 ਬਜਸ਼ੁਰਗਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਿੱਖ ਵਦਵਿੱਤਮ ਜਦਚੋਂ ਆਤਮਮ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਉੱਪਰ 
ਉਤਵਰਆ, ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨੇ ਭਵਵਖਬਮਣਦੀ ਕਰਨਦੀ ਸਸ਼ੁਰਨ ਕਰ ਵਦਵਿੱਤਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਵਿੱਕ ਮਮੌਕਮ ਸਦੀ ਜਦਚੋਂ ਇਨਰਰ੍ਹਾਂ ਲਰੋਕਰ੍ਹਾਂ ਨਨੇ 
ਅਵਜਹਮ ਕਦੀਤਮ।

1 ੧ ਸਮਰੋਈਲ 10:6  ਫਦੇਰ ਉਸਦੇ ਪਲ ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਮ ਆਤਮਮ ਤਦੇਰਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਤਦੀਸਮਲਦੀ ਤਰਦੀਕਦੇ ਨਮਲ ਆਵਦੇਗਮ ਅਤਦੇ
ਤਨਅੰ ਇਵਿੱਕ ਵਖਰਮ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਬਣ ਜਮਵਵੇਂਗਮ। ਤਨਅੰ ਬਮਕਦੀ ਨਬਦੀਆਆਂ ਵਰ੍ਹਾਂਗ ਭਵਵਖਬਮਣਦੀ ਕਰਨ ਲਵਿੱਗ ਪਵਵੇਂਗਮ।

2 ੨ ਸਮਰੋਈਲ 23:2 ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਮ ਆਤਮਮ ਮਦੇਰਦੇ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਬਰੋਵਲਆ ਅਤਦੇ ਉਸਦਮ ਬਚਨ ਮਦੇਰਦੀ ਜਬਮਨ ਉੱਤਦੇ ਸਦੀ।
ਅਵਿੱਯਨਬ 33:4 ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਦੇ ਨਨੇ ਮਹਨਨਅੰ ਸਮਵਜਆ ਹਹ। ਮਹਨਨਅੰ ਮਦੇਰਮ ਜਦੀਵਨ ਸਰਬ-ਸਕਤਦੀਮਮਨ ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਤਚੋਂ 

ਪਪਮਪਤ ਹਰੋਇਆ।
ਯਸਈਆਹ 11:2 ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਮ ਆਤਮਮ ਉਸ ਬਵਿੱਚਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਹਰੋਵਦੇਗਦੀ। ਆਤਮਮ ਵਸਆਣਪ, ਸਮਝਦਮਰਦੀ, ਅਗਵਮਈ 

ਅਤਦੇ ਸਕਤਦੀ ਪਪਦਮਨ ਕਰਦਮ ਹਹ। ਅਤਦੇ ਆਤਮਮ ਇਸ ਬਵਿੱਚਦੇ ਦਦੀ ਸਹਮਇਤਮ ਕਰਦੇਗਮ ਉਸਨਨਅੰ ਜਮਣਦੇਗਮ ਅਤਦੇ 
ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਮ ਆਦਰ ਕਰਦੇਗਮ।

ਮਦੀਕਮਹ 3:8 ਪਰ ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਦੇ ਆਤਮਦੇੇਦੇ ਨਨੇ ਮਹਨਨਅੰ ਤਮਕਤ, ਸਕਤਦੀ ਅਤਦੇ ਨਨੇਕਦੀ ਨਮਲ ਭਰ ਵਦਵਿੱਤਮ ਹਹ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕ ਮਮੈਂ 
ਯਮਕਨਬ ਨਨਅੰ ਉਸਦਦੇ ਪਮਪਰ੍ਹਾਂ ਬਮਰਦੇ ਦਵਿੱਸ ਸਕਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੋ ਮਮੈਂ ਇਸਰਮਏਲ ਨਨਅੰ ਉਸਦਦੇ ਪਮਪਰ੍ਹਾਂ ਬਮਰਦੇ ਦਵਿੱਸਰ੍ਹਾਂ।"

ਵਜਕਰ ਯਮਹ 4:6 ਉਸ ਆਵਖਆ, "ਇਹ ਯਹਰੋਵਮਹ ਦਮ ਜਰਸ਼ੁਵਿੱਬਮਬਲ ਲਈ ਬਚਨ ਹਹ ਵਕ, ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਤਦੇਰਦੇ 
ਆਪਣਦੇ ਬਲ ਜਰ੍ਹਾਂ ਸਕਤਦੀ ਤਚੋਂ ਨਮ ਹਰੋਵਦੇਗਦੀ ਸਗਚੋਂ ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਮਦੇਰਮ ਆਤਮਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇਗਮ। ਸਰਬ-ਸਕਤਦੀਮਮਨ 
ਯਹਰੋਵਮਹ ਨਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ।

ਮਵਿੱਤਦੀ 12:28 ਪਰ ਜਦੇ ਮਮੈਂ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਸਹਮਇਤਮ ਨਮਲ ਭਨਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਕਵਿੱਢਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਰਮਜ 
ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਆ ਪਹਸ਼ੁਅੰਵਚਆ ਹਹ। 

ਮਵਿੱਤਦੀ 28:19 ਇਸ ਲਈ ਤਸ਼ੁਸਸ ਜਮ ਕਦੇ ਸਮਰਦੀਆਆਂ ਕਮੌਮਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਚਦੇਲਦੇ ਬਣਮਓ ਅਤਦੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਵਪਤਮ ਅਤਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਪ 
ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਨਮਮ ਵਵਵਿੱਚ ਬਪਵਤਸਮਮ ਵਦਓ।

ਮਰਕਸ਼ੁਸ 1:10 ਅਰ ਪਮਣਦੀ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਵਨਨਿੱਕਲਦਦੇ ਸਮਰ ਉਹ ਨਨੇ ਅਕਮਸ਼ ਨਨਅੰ ਖਸ਼ੁਲਰਵਦਆਆਂ ਅਤਦੇ ਆਤਮਮ ਨਨਅੰ ਆਪਣਦੇ ਉੱਤਦੇ ਕਬਨਤਰ 

ਦਦੀ ਵਨਆਈਆਂ ਉੱਤਰਵਦਆਆਂ ਵਡਵਿੱਠਮ,
ਮਰਕਸ਼ੁਸ 13:11 ਪਰ ਜਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਲਹ ਜਮ ਕਦੇ ਹਵਮਲਦੇ ਕਰਨ, ਅਵਿੱਗਚੋਂ ਹਦੀ ਵਚਅੰਤਮ ਨਮ ਕਰਨਦੀ ਭਈ ਅਸਸ ਕਦੀ ਆਖਰ੍ਹਾਂਗਦੇ ਪਰ ਜਰੋ 



ਕਸ਼ੁਝ ਉਸ ਘੜਦੀ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਬਖ਼ਵਸ਼ਆ ਜਮਵਦੇ ਸਰੋਈ ਕਵਹਣਮ ਵਕਉਂਵਕ ਕਵਹਣ ਵਮਲਦੇ ਤਸ਼ੁਸਸ ਨਹਸ ਹਰੋ ਪਰ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ 
ਹਹ।

ਲਰੋਕਮ 2:26 ਅਰ ਉਹ ਨਨਅੰ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਨੇ ਖਬਰ ਵਦਵਿੱਤਦੀ ਸਦੀ ਭਈ ਜਦ ਤਦੀਕਰ ਤਨਅੰ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਦੇ ਮਸਦੀਹ ਨਨਅੰ ਨਮ ਵਦੇਖਵੇਂ ਤਨਅੰ ਨਮ 
ਮਰਵੇਂਗਮ।

ਲਰੋਕਮ 4:1 ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਯਸਨ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਭਰਪਨਰ ਹਰੋ ਕਦੇ ਯਰਦਨ ਤਚੋਂ ਮਸ਼ੁਵੜਆ ਅਰ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਅਗਵਮਈ ਨਮਲ,

ਲਰੋਕਮ 4:18-21 ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਮ ਆਤਮਮ ਮਦੇਰਦੇ ਉੱਤਦੇ ਹਹ, ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਉਹ ਨਨੇ ਮਹਨਨਅੰ ਮਸਹ ਕਦੀਤਮ ਭਈ ਗਰਦੀਬਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਖਸ਼ੁਸ਼ ਖਬਰਦੀ 
ਸਸ਼ੁਣਮਵਰ੍ਹਾਂ। ਓਸ ਮਹਨਨਅੰ ਘਵਿੱਵਲਆ ਹਹ ਵਕ ਬਅੰਧਨਆਆਂ ਨਨਅੰ ਛਸ਼ੁਵਿੱਟਣ ਅਤਦੇ ਅਅੰਵਨਰਆਆਂ ਨਨਅੰ ਵਦੇਖਣ ਦਮ ਪਰਚਮਰ ਕਰਰ੍ਹਾਂ, ਤਦੇ ਕਸ਼ੁਚਵਲਆਆਂ 
ਹਰੋਇਆਆਂ ਨਨਅੰ ਛਸ਼ੁਡਮਵਰ੍ਹਾਂ, 19 ਅਤਦੇ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਦੀ ਮਨਜਨਰਦੀ ਦਦੇ ਵਰਰਦੇ ਦਮ ਪਰਚਮਰ ਕਰਰ੍ਹਾਂ। 20 ਅਤਦੇ ਪਰੋਥਦੀ ਬਅੰਦ ਕਰ ਕਦੇ ਸਦੇਵਕ ਨਨਅੰ 
ਵਦਵਿੱਤਦੀ ਅਤਦੇ ਬਹਠ ਵਗਆ ਅਰ ਸਭਨਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਅਵਿੱਖਰ੍ਹਾਂ ਵਜਹੜਦੇ ਸਮਮਜ ਵਵਵਿੱਚ ਹਮਜਰ ਸਨ ਉਸ ਤਦੇ ਲਵਿੱਗਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਨ। 
21 ਤਦ ਉਹ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਕਵਹਣ ਲਵਿੱਗਮ ਵਕ ਇਹ ਵਲਖਤ ਅਵਿੱਜ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਕਅੰਨਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚ ਪਨਰਦੀ ਹਰੋਈ ਹਹ।

ਲਰੋਕਮ 12:11,12 ਜਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਸਮਮਜਰ੍ਹਾਂ ਅਰ ਸਰਦਮਰਰ੍ਹਾਂ ਅਤਦੇ ਹਮਕਮਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਅਵਿੱਗਦੇ ਲਹ ਜਮਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਅੰਤਮ ਨਮ ਕਰਰੋ ਜਰੋ ਅਸਸ 
ਵਕਵਿੱਕਸ਼ੁਰ ਯਮ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਦਦੇਈਏ ਯਮ ਕਦੀ ਆਖਦੀਏ ? 12 ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਉਸਦੇ ਘੜਦੀ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਵਸਖਮਲਦੇਗਮ ਭਈ 

ਕਦੀ ਕਵਹਣਮ ਚਮਹਦੀਦਮ ਹਹ।
ਯਨਹਅੰਨਮ 7:38,39 ਜਰੋ ਕਰੋਈ ਮਦੇਰਦੇ ਉੱਤਦੇ ਵਨਹਚਮ ਕਰਦਮ ਹਹ ਵਲਖਤ ਅਨਸ਼ੁਸਮਰ ਅਅੰਵਮਪਤ ਜਲ ਦਦੀਆਆਂ ਨਦਦੀਆਆਂ ਉਹ ਦਦੇ ਅਅੰਦਰਚੋਂ

ਵਗਣਗਦੀਆਆਂ ! 39 ਪਰ ਉਹ ਨਨੇ ਇਹ ਗਵਿੱਲ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਵਵਖਦੇ ਆਖਦੀ ਵਜਹੜਮ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਪਪਮਪਤ ਹਰੋਣਮ ਸਦੀ ਵਜਨਰਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 

ਉੱਤਦੇ ਵਨਹਚਮ ਕਦੀਤਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਆਤਮਮ ਅਜਦੇ ਵਦਵਿੱਤਮ ਨਮ ਵਗਆ ਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਵਯਸਨ ਦਮ ਤਦੇਜ ਅਜਦੇ ਪਰਕਮਸ਼ ਨਹਸ 
ਸਦੀ ਹਰੋਇਆ।

ਯਨਹਅੰਨਮ 14:16,17 ਅਤਦੇ ਮਮੈਂ ਆਪਣਦੇ ਵਪਤਮ ਤਚੋਂ ਮਅੰਗਰ੍ਹਾਂਗਮ ਅਰ ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਦਨਜਮ ਸਹਮਇਕ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇਗਮ ਭਈ ਉਹ ਸਦਮ 
ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਸਅੰਗ ਰਹਦੇ। 17 ਅਰਥਮਤ ਸਵਚਆਈ ਦਮ ਆਤਮਮ ਵਜਹ ਨਨਅੰ ਜਗਤ ਨਹਸ ਪਮ ਸਵਿੱਕਦਮ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਹ ਉਸ ਨਨਅੰ 
ਵਦੇਖਦਮ ਨਹਸ, ਨਮ ਉਸ ਨਨਅੰ ਜਮਣਦਮ ਹਹ। ਤਸ਼ੁਸਸ ਉਸ ਨਨਅੰ ਜਮਣਦਦੇ ਹਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਸਅੰਗ ਰਵਹਅੰਦਮ ਹਹ ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ 
ਵਵਵਿੱਚ ਹਰੋਵਦੇਗਮ।

ਯਨਹਅੰਨਮ 14:26 ਪਰ ਉਹ ਸਹਮਇਕ ਅਰਥਮਤ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਵਜਹ ਨਨਅੰ ਵਪਤਮ ਮਦੇਰਦੇ ਨਮਮ ਉੱਤਦੇ ਘਵਿੱਲਦੇਗਮ ਸਰੋ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਸਵਿੱਭਰੋ 
ਕਸ਼ੁਝ ਵਸਖਮਲਦੇਗਮ ਅਤਦੇ ਸਵਿੱਭਰੋ ਕਸ਼ੁਝ ਜਰੋ ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਆਵਖਆ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਚਦੇਤਦੇ ਕਰਮਵਦੇਗਮ।

ਯਨਹਅੰਨਮ 16:7,8,13-15 ਪਰ ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਸਤ ਆਖਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਮਦੇਰਮ ਜਮਣਮ ਹਦੀ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਲਈ ਚਅੰਗਮ ਹਹ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੇ ਮਮੈਂ 
ਨਮ ਜਮਵਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਮਇਕ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਕਰੋਲ ਨਮ ਆਵਦੇਗਮ ਪਰ ਜਦੇ ਮਮੈਂ ਜਮਵਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਨਅੰ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਕਰੋਲ ਘਵਿੱਲ ਵਦਆਆਂਗਮ। 8 ਅਤਦੇ 
ਉਹ ਆਣ ਕਦੇ ਜਗਤ ਨਨਅੰ ਪਮਪ, ਧਰਮ ਅਰ ਵਨਆਉਂ ਦਦੇ ਵਵਖਦੇ ਕਮਇਲ ਕਰਦੇਗਮ। 13 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਮਤ 

ਸਵਚਆਈ ਦਮ ਆਤਮਮ ਆਵਦੇ ਤਦ ਉਹ ਸਮਰਦੀ ਸਵਚਆਈ ਵਵਵਿੱਚ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੀ ਅਗਵਮਈ ਕਰਦੇਗਮ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਹ ਆਪਣਦੀ 
ਵਵਿੱਲਚੋਂ ਨਮ ਕਹਦੇਗਮ ਪਰ ਜਰੋ ਕਸ਼ੁਝ ਸਸ਼ੁਣਦੇਗਮ ਸਰੋਈ ਆਖਦੇਗਮ ਅਤਦੇ ਉਹ ਹਰੋਣ ਵਮਲਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਦਵਿੱਸਦੇਗਮ। 14 ਉਹ ਮਦੇਰਦੀ 



ਵਵਡਆਈ ਕਰਦੇਗਮ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਹ ਮਦੇਰਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਲਵਦੇਗਮ ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਦਵਿੱਸਦੇਗਮ। 15 ਸਭਚੋਂ ਕਸ਼ੁਝ ਜਰੋ ਵਪਤਮ ਦਮ ਹਹ 
ਸਰੋ ਮਦੇਰਮ ਹਹ। ਇਸਦੇ ਕਮਰਨ ਮਮੈਂ ਆਵਖਆ ਜਰੋ ਉਹ ਮਦੇਰਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਲਹ ਕਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਦਵਿੱਸਦੇਗਮ।

ਯਨਹਅੰਨਮ 20:21,22 ਤਦ ਵਯਸਨ ਨਨੇ ਫਦੇਰ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਆਵਖਆ, ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂਤਦੀ ਹਰੋਵਦੇ! ਵਜਵਵੇਂ ਵਪਤਮ ਨਨੇ ਮਹਨਨਅੰ ਘਵਿੱਵਲਆ ਹਹ ਵਤਵਵੇਂ 
ਮਮੈਂ ਵਦੀ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਘਵਿੱਲਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ।22 ਉਸ ਨਨੇ ਇਹ ਕਵਹ ਕਦੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਫਨਕ ਮਮਰਦੀ ਅਤਦੇ ਵਕਹਮ, ਤਸ਼ੁਸਸ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਲਓ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 1:2,5 ਉਸ ਵਦਨ ਤਦੀਕਸ਼ੁਰ ਵਕ ਉਹ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਵਜਹੜਦੇ ਉਸ ਨਨੇ ਚਸ਼ੁਣਦੇ ਸਨ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਦਦੇ 
ਰਮਹਸ ਹਸ਼ੁਕਮ ਦਦੇ ਕਦੇ ਉਤਮਹਰ੍ਹਾਂ ਉਠਮ ਵਲਆ ਵਗਆ। 5 ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਯਨਹਅੰਨਮ ਨਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਮਣਦੀ ਨਮਲ ਬਪਵਤਸਮਮ ਵਦਵਿੱਤਮ ਪਰ 

ਥਰੋੜਦੇ ਵਦਨਰ੍ਹਾਂ ਵਪਵਿੱਛਚੋਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਬਪਵਤਸਮਮ ਵਦਵਿੱਤਮ ਜਮਵਦੇਗਮ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 1:8 ਪਰ ਜਮ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਆਵਦੇਗਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਸਸ ਸ਼ਕਤਦੀ ਪਮਓਗਦੇ ਅਤਦੇ ਯਰਨਸ਼ਲਮ 

ਅਰ ਸਮਰਦੇ ਯਹਨਵਦਯਮ ਅਤਦੇ ਸਮਮਵਰਯਮ ਵਵਵਿੱਚ ਸਗਚੋਂ ਧਰਤਦੀ ਦਦੇ ਬਅੰਨਨੇ ਤਦੀਕਸ਼ੁਰ ਮਦੇਰਦੇ ਗਵਮਹ ਹਰੋਵਰੋਗਦੇ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 2:1-4 ਜਰ੍ਹਾਂ ਪਅੰਤਦੇਕਸ਼ੁਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਆਇਆ ਓਹ ਸਭ ਇਵਿੱਕ ਥਰ੍ਹਾਂ ਇਕਵਿੱਠਨੇ ਸਨ। 2 ਅਰ ਅਚਮਨਕ 

ਅਕਮਸ਼ ਤਚੋਂ ਗਨਅੰਜ ਆਈ ਵਜਹਦੀ ਵਵਿੱਡਦੀ ਭਮਰਦੀ ਅਨਰਨੇਰਦੀ ਦਦੇ ਵਗਣ ਦਦੀ ਹਸ਼ੁਅੰਦਦੀ ਹਹ ਅਤਦੇ ਉਸ ਨਮਲ ਸਮਰਮ ਘਰ ਵਜਵਿੱਥਦੇ ਓਹ ਬਹਠਨੇ 
ਸਨ ਭਰ ਵਗਆ। 3 ਅਰ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਅਵਿੱਗ ਜਹਦੀਆਆਂ ਜਦੀਭਰ੍ਹਾਂ ਵਵਿੱਖਰਦੀਆਆਂ ਵਵਿੱਖਰਦੀਆਆਂ ਹਸ਼ੁਅੰਦਦੀਆਆਂ ਵਵਖਮਈ ਵਦਵਿੱਤਦੀਆਆਂ ਅਤਦੇ ਓਹ 

ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਹਰਦੇਕ ਉੱਤਦੇ ਠਵਹਰਦੀਆਆਂ। 4 ਤਦ ਓਹ ਸਵਿੱਭਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤਦੇ ਹਰੋਰ ਬਰੋਲਦੀਆਆਂ ਬਰੋਲਣ 

ਲਵਿੱਗ ਪਏ ਵਜਵਵੇਂ ਆਤਮਮ ਨਨੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਬਰੋਲਣ ਵਦਵਿੱਤਮ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 2:17-19 ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਆਖਦਮ ਹਹ ਵਕ ਅਅੰਤ ਦਦੇ ਵਦਨਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚ ਐਉਂ ਹਰੋਵਦੇਗਮ, ਜਰੋ ਮਮੈਂ ਆਪਣਦੇ ਆਤਮਮ 

ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਸਮਰਦੇ ਸਰਦੀਰਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਵਹਮ ਵਦਆਆਂਗਮ, ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਅਰ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੀਆਆਂ ਧਦੀਆਆਂ ਅਗਅੰਮ ਵਮਕ ਕਰਨਗਦੇ, ਅਤਦੇ 
ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਜਸ਼ੁਆਨ ਦਰਸ਼ਣ ਵਦੇਖਣਗਦੇ, ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਬਸ਼ੁਵਿੱਢਦੇ ਸਸ਼ੁਫਨਨੇ ਵਦੇਖਣਗਦੇ। 18 ਹਰ੍ਹਾਂ, ਮਮੈਂ ਆਪਣਦੇ ਦਮਸਰ੍ਹਾਂ ਅਤਦੇ ਆਪਣਦੀਆਆਂ 
ਦਮਸਦੀਆਆਂ ਉੱਤਦੇ ਉਨਰਸ ਵਦਨਸ ਆਪਣਦੇ ਆਤਮਮ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਵਹਮ ਵਦਆਆਂਗਮ, ਅਰ ਓਹ ਅਗਅੰਮ ਵਮਕ ਕਰਨਗਦੇ। 19 ਅਤਦੇ 
ਉਤਮਹਰ੍ਹਾਂ ਅਕਮਸ਼ ਵਵਵਿੱਚ ਅਚਅੰਭਦੇ, ਅਰ ਵਹਠਮਹਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤਦੀ ਉੱਤਦੇ ਵਨਸ਼ਮਨ, ਲਹਨ ਤਦੇ ਅਗਨ ਤਦੇ ਧਨਅੰਏਆਂ ਦਦੇ ਬਵਿੱਦਲ ਵਵਖਮਵਰ੍ਹਾਂਗਮ। 
(ਯਵਮਐਲ 2:28,29)

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 2:33 ਸਰੋ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਸਵਿੱਜਦੇ ਹਵਿੱਥ ਕਰੋਲ ਅਵਿੱਤ ਉੱਚਮ ਹਰੋ ਕਦੇ ਅਰ ਵਪਤਮ ਤਚੋਂ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਦਮ ਕਰਮਰ
ਪਮ ਕਦੇ ਉਸ ਨਨੇ ਇਹ ਜਰੋ ਤਸ਼ੁਸਸ ਵਦੇਖਦਦੇ ਅਤਦੇ ਸਸ਼ੁਣਦਦੇ ਹਰੋ ਵਹਮ ਵਦਵਿੱਤਮ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 2:38 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਨੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਆਵਖਆ, ਤਰੋਬਮ ਕਰਰੋ ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਹਰਦੇਕ ਆਪਰੋ ਆਪਣਦੇ 
ਪਮਪਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀ ਮਮਫਦੀ ਦਦੇ ਲਈ ਵਯਸਨ ਮਸਦੀਹ ਦਦੇ ਨਮਮ ਉੱਤਦੇ ਬਪਵਤਸਮਮ ਲਵਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਦਮ ਦਮਨ ਪਮਓਗਦੇ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 4:31 ਜਦ ਓਹ ਬਦੇਨਤਦੀ ਕਰ ਹਟਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥਰ੍ਹਾਂ ਵਜਵਿੱਥਦੇ ਓਹ ਇਕਵਿੱਠਨੇ ਹਰੋਏ ਸਨ ਵਹਵਿੱਲ ਵਗਆ ਅਤਦੇ ਸਵਿੱਭਰੋ 
ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਭਰਪਨਰ ਹਰੋ ਗਏ ਅਰ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਬਚਨ ਦਲਦੇਰਦੀ ਨਮਲ ਸਸ਼ੁਣਮਉਣ ਲਵਿੱਗਦੇ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 8:15-17 ਓਹਨਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਕਦੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਲਈ ਪਪਮਰਥਨਮ ਕਦੀਤਦੀ ਭਈ ਓਹ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਪਮਉਣ। 16 

ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਹ ਅਜਦੇ ਤਦੀਕਸ਼ੁਰ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਵਕਸਦੇ ਤਦੇ ਨਮ ਉਤਵਰਆ ਸਦੀ ਪਰ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰਮ ਪਪਭਸ਼ੁ ਵਯਸਨ ਦਦੇ ਨਮਮ ਉੱਤਦੇ 



ਬਪਵਤਸਮਮ ਵਲਆ ਸਦੀ। 17 ਤਦ ਇਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਹਵਿੱਥ ਰਵਿੱਖਦੇ ਅਤਦੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਵਮਵਲਆ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 8:39 ਅਰ ਜਰ੍ਹਾਂ ਓਹ ਪਮਣਦੀ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਵਨਨਿੱਕਲ ਆਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਮ ਆਤਮਮ ਵਫਵਲਵਿੱਪਸ਼ੁਸ ਨਨਅੰ ਫੜ ਲਹ ਵਗਆ 

ਅਤਦੇ ਖਰੋਜਦੇ ਨਨੇ ਉਹ ਨਨਅੰ ਫਦੇਰ ਨਮ ਵਦੇਵਖਆ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਹ ਅਨਅੰਦ ਨਮਲ ਆਪਣਦੇ ਰਮਹ ਚਵਿੱਵਲਆ ਵਗਆ। (1 ੧ ਸਲਮਤਦੀਨ 

18:12)
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 9:31 ਸਰੋ ਸਮਰਦੇ ਯਹਨਵਦਯਮ ਅਤਦੇ ਗਲਦੀਲ ਅਤਦੇ ਸਮਮਵਰਯਮ ਵਵਵਿੱਚ ਕਲਦੀਵਸਯਮ ਨਨੇ ਸਸ਼ੁਖ ਪਮਇਆ ਅਤਦੇ 

ਬਣਦਦੀ ਗਈ ਅਤਦੇ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਦੇ ਭਮੌ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਤਸਵਿੱਲਦੀ ਵਵਵਿੱਚ ਚਵਿੱਲਵਦਆਆਂ ਹਰੋਇਆਆਂ ਵਧਦਦੀ ਜਰ੍ਹਾਂਦਦੀ ਸਦੀ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 10:44,45 ਪਤਰਸ ਏਹ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਮ ਹਦੀ ਸਦੀ ਵਕ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਬਚਨ ਦਦੇ ਸਭਨਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ੁਣਨ 

ਵਮਵਲਆਆਂ ਤਦੇ ਉਤਵਰਆ। 45 ਅਰ ਸਸ਼ੁਅੰਨਤ ਕਦੀਤਦੇ ਹਰੋਏ ਵਨਹਚਮਵਮਨ ਵਜਅੰਨਨੇ ਪਤਰਸ ਦਦੇ ਨਮਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਦਅੰਗ ਹਰੋ 
ਗਏ ਜਰੋ ਪਰਮਈਆਆਂ ਕਮੌਮਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਲਰੋਕਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਵਦੀ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਦਮਤ ਵਹਮਈ ਗਈ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 11:15 ਅਤਦੇ ਜਰ੍ਹਾਂ ਮਮੈਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਵਿੱਗਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਤਦੇ ਉਤਵਰਆ ਵਜਸ ਤਰਰ੍ਹਾਂ 
ਪਵਹਲਰ੍ਹਾਂ ਸਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਉਤਵਰਆ ਸਦੀ।

ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 13:52 ਅਤਦੇ ਚਦੇਲਦੇ ਅਨਅੰਦ ਅਰ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਭਰਦੇ ਰਵਹਅੰਦਦੇ ਸਨ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 19:6 ਅਤਦੇ ਜਰ੍ਹਾਂ ਪਮੌਲਸ਼ੁਸ ਨਨੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਹਵਿੱਥ ਧਰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਤਦੇ ਉਤਵਰਆ ਅਰ ਓਹ 

ਬਰੋਲਦੀਆਆਂ ਬਰੋਲਣ ਅਤਦੇ ਅਗਅੰਮ ਵਮਕ ਕਰਨ ਲਵਿੱਗਦੇ।
ਰਸਨਲਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 20:23 ਪਰ ਐਨਿੱਨਮ ਜਮਣਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਪਵਵਵਿੱਤਪ ਆਤਮਮ ਹਰਦੇਕ ਨਗਰ ਵਵਵਿੱਚ ਮਹਨਨਅੰ ਇਹ ਕਵਹ ਕਦੇ 

ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਮ ਹਹ ਜਰੋ ਬਅੰਧਨ ਅਤਦੇ ਵਬਪਤਮ ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ।
ਰਰੋਮਦੀਆਆਂ 5:5 ਅਤਦੇ ਆਸ ਸ਼ਰਵਮਅੰਵਦਆਆਂ ਨਹਸ ਕਰਦਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਰੋ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਪਪਦੇਮ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਵਸਦੀਲਦੇ 

ਨਮਲ ਜਰੋ ਸਮਨਨਅੰ ਵਦਵਿੱਤਮ ਵਗਆ ਸਮਵਡਆਆਂ ਵਹਰਵਦਆਆਂ ਵਵਵਿੱਚ ਪਮਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਹ।
ਰਰੋਮਦੀਆਆਂ 8:9 ਪਰ ਤਸ਼ੁਸਸ ਸਰਦੀਰਕ ਨਹਸ ਸਗਚੋਂ ਆਤਮਕ ਹਰੋ ਪਰ ਤਦਦੇ ਜਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਆਤਮਮ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਵਵਿੱਸਦਮ 

ਹਰੋਵਦੇ ਪਰਅੰਤਨ ਵਜਹ ਦਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਮਸਦੀਹ ਦਮ ਆਤਮਮ ਨਹਸ ਹਹ ਸਰੋ ਉਹ ਓਹ ਦਮ ਨਹਸ ਹਹ।
ਰਰੋਮਦੀਆਆਂ 8:13-16 ਜਦੇ ਸਰਦੀਰ ਦਦੇ ਅਨਸ਼ੁਸਮਰ ਉਮਰ ਕਵਿੱਟਰੋਗਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਮਰਨਮ ਪਵਦੇਗਮ ਪਰ ਜਦੇ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਦਦੇਹਦੀ ਦਦੇ 

ਕਮਰਜਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਮਮਰਰੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੁਸਸ ਜਦੀਵਰੋਗਦੇ। 14 ਵਜਅੰਨਨੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਅਗਵਮਈ ਨਮਲ ਚਵਿੱਲਦਦੇ ਹਨ ਓਹਦੀ 
ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਹਨ। 15 ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਗਸ਼ੁਲਮਮਦੀ ਦਮ ਆਤਮਮ ਨਹਸ ਵਮਵਲਆ ਜਰੋ ਫਦੇਰ ਮਸ਼ੁੜ ਕਦੇ ਡਰਰੋ ਸਗਚੋਂ 
ਲਦੇਪਮਲਕ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਹਰੋਣ ਦਮ ਆਤਮਮ ਵਮਵਲਆ ਵਜਸ ਕਰਕਦੇ ਅਸਸ ਅਵਿੱਬਮ, ਹਦੇ ਵਪਤਮ, ਪਸ਼ੁਕਮਰਦਦੇ ਹਰ੍ਹਾਂ। 16 ਉਹ ਆਤਮਮ 
ਆਪ ਸਮਡਦੇ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਨਮਲ ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਮ ਹਹ ਭਈ ਅਸਸ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਬਮਲਕ ਹਰ੍ਹਾਂ।

ਰਰੋਮਦੀਆਆਂ 8:26 ਇਸ ਤਰਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਮ ਵਦੀ ਸਮਡਦੀ ਦਸ਼ੁਰਬਲਤਮਈ ਵਵਵਿੱਚ ਸਮਡਦੀ ਸਹਮਇਤਮ ਕਰਦਮ ਹਹ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਵਕਸ ਵਸਤ 

ਲਈ ਸਮਨਨਅੰ ਪਪਮਰਥਨਮ ਕਰਨਦੀ ਚਮਹਦੀਦਦੀ ਹਹ ਅਸਸ ਨਹਸ ਜਮਣਦਦੇ ਪਰ ਆਤਮਮ ਆਪ ਅਕਵਿੱਥ ਹਮਹਸ਼ੁਕਦੇ ਭਰ ਕਦੇ ਸਮਡਦੇ ਲਈ
ਸਫਮਰਸ਼ ਕਰਦਮ ਹਹ।



ਰਰੋਮਦੀਆਆਂ 15:13,19 ਹਸ਼ੁਣ ਆਸਮ ਦਮ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਵਨਹਚਮ ਕਰਨ ਦਦੇ ਵਸਦੀਲਦੇ ਨਮਲ ਸਮਰਦੇ ਅਨਅੰਦ ਅਤਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂਤਦੀ 
ਨਮਲ ਭਰ ਦਦੇਵਦੇ ਭਈ ਤਸ਼ੁਸਸ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਸਮਰਥ ਨਮਲ ਆਸਮ ਵਵਵਿੱਚ ਵਧਦਦੇ ਜਮਵਰੋ। 19 ਵਨਸ਼ਮਨਦੀਆਆਂ ਅਤਦੇ 
ਕਰਮਮਮਤਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀ ਸ਼ਕਤਦੀ ਨਮਲ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਸਮਰਵਿੱਥਮ ਨਮਲ ਮਦੇਰਦੇ ਹਵਿੱਥਸ ਕਦੀਤਦੇ ਹਨ, ਇਵਿੱਥਚੋਂ ਤਰੋੜਦੀ ਜਰੋ ਮਮੈਂ 
ਯਰਨਸ਼ਲਮ ਤਚੋਂ ਲਹ ਕਦੇ ਚਮਰ ਚਸ਼ੁਫਦੇਰਦੇ ਇਵਿੱਲਸ਼ੁਵਰਕਸ਼ੁਨ ਤਦੀਕ ਮਸਦੀਹ ਦਦੀ ਖਸ਼ੁਸ਼ ਖਬਰਦੀ ਦਮ ਪਨਰਮ ਪਰਚਮਰ ਕਦੀਤਮ।

1੧ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ  2:10-13 ਓਹਨਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨੇ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਦਸ਼ੁਆਰਮ ਸਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਪਰਗਟ ਕਦੀਤਮ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਆਤਮਮ 
ਸਮਰਦੀਆਆਂ ਵਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀ ਸਗਚੋਂ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੀਆਆਂ ਡਨਅੰਘਦੀਆਆਂ ਵਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀ ਜਮਚ ਕਰ ਲਮੈਂਦਮ ਹਹ। 11 ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਤਚੋਂ 
ਵਬਨਮ ਜਰੋ ਉਹ ਦਦੇ ਅਅੰਦਰ ਹਹ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਦਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਕਮੌਣ ਜਮਣਦਮ ਹਹ ? ਇਸਦੇ ਪਰਕਮਰ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ 
ਆਤਮਮ ਤਚੋਂ ਵਬਨਮ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੀਆਆਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਈ ਨਹਸ ਜਮਣਦਮ ਹਹ। 12 ਪਰ ਸਮਨਨਅੰ ਜਗਤ ਦਮ ਆਤਮਮ ਨਹਸ ਸਗਚੋਂ 
ਉਹ ਆਤਮਮ ਵਮਵਲਆ ਵਜਹੜਮ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਤਚੋਂ ਹਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੋ ਅਸਸ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮਰਥਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਜਮਣਦੀਏ ਵਜਹੜਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨੇ 
ਸਮਨਨਅੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। 13 ਅਸਸ ਇਨਰਰ੍ਹਾਂ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਮਮਣਸ ਵਗਆਨ ਵਦਆਆਂ ਦਵਿੱਵਸਆਆਂ ਹਰੋਇਆਆਂ ਸ਼ਬਦਰ੍ਹਾਂ ਨਮਲ ਨਹਸ ਸਗਚੋਂ 
ਆਤਮਮ ਵਦਆਆਂ ਦਵਿੱਵਸਆਆਂ ਹਰੋਇਆਆਂ ਸ਼ਬਦਰ੍ਹਾਂ ਨਮਲ ਅਰਥਮਤ ਆਤਮਕ ਗਵਿੱਲਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖਰ੍ਹਾਂ ਨਨਅੰ ਦਵਿੱਸਦਦੇ ਹਰ੍ਹਾਂ।

1 ੧ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ  3:16 ਕਦੀ ਤਸ਼ੁਸਸ ਇਹ ਨਹਸ ਜਮਣਦਦੇ ਜਰੋ ਤਸ਼ੁਸਸ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੀ ਹਹਕਲ ਹਰੋ ਅਤਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਆਤਮਮ 
ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਵਵਿੱਸਦਮ ਹਹ ?

1 ੧ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ  6:11 ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਵਵਵਿੱਚਚੋਂ ਕਈਕਸ਼ੁ ਏਹਰੋ ਜਦੇਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਪਭਸ਼ੁ ਵਯਸਨ ਮਸਦੀਹ ਦਦੇ ਨਮਮ ਤਚੋਂ ਅਤਦੇ ਸਮਡਦੇ 
ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਤਚੋਂ ਤਸ਼ੁਸਸ ਧਰੋਤਦੇ ਗਏ ਅਰ ਤਸ਼ੁਸਸ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਕਦੀਤਦੇ ਗਏ ਅਰ ਤਸ਼ੁਸਸ ਧਰਮਦੀ ਠਵਹਰਮਏ ਗਏ।

1 ੧ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ  12:3 ਸਰੋ ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਇਹ ਦਵਿੱਸਦਮ ਹਰ੍ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਰਮਹਸ ਬਰੋਲ ਕਦੇ ਕਰੋਈ ਨਹਸ ਆਖਦਮ
ਹਹ, ਵਯਸਨ ਸਰਮਪਤ ਹਹ , ਨਮ ਕਰੋਈ ਕਵਹ ਸਵਿੱਕਦਮ ਹਹ, ਵਯਸਨ ਪਪਭਸ਼ੁ ਹਹ ਪਰ ਵਨਰਮ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਰਮਹਸ।

2 ੨ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ  3:17 ਹਸ਼ੁਣ ਉਹ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਮ ਆਤਮਮ ਹਹ ਅਰ ਵਜਵਿੱਥਦੇ ਵਕਤਦੇ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਮ ਆਤਮਮ ਹਹ ਉੱਥਦੇ ਹਦੀ ਅਜਮਦਦੀ ਹਹ।
2 ੨ ਕਸ਼ੁਵਰਅੰਥਦੀਆਆਂ 13:14 ਪਪਭਨ ਵਯਸਨ ਮਸਦੀਹ ਦਦੀ ਵਕਰਪਮ, ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਮ ਪਪਦੇਮ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੀ ਸਅੰਗਤ ਤਸ਼ੁਸਰ੍ਹਾਂ 

ਸਭਨਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਨਮਲ ਹਰੋਵਦੇ।
ਗਲਮਤਦੀਆਆਂ  4:6 ਅਤਦੇ ਤਸ਼ੁਸਸ ਜਰੋ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਹਰੋ ਇਸਦੇ ਕਮਰਨ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨੇ ਆਪਣਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਨਨਅੰ ਸਮਡਦੇ ਵਦਲਰ੍ਹਾਂ ਵਵਵਿੱਚ ਘਵਿੱਲ 

ਵਦਵਿੱਤਮ ਵਜਹੜਮ ਅਵਿੱਬਮ, ਅਰਥਮਤ ਹਦੇ ਵਪਤਮ ਪਸ਼ੁਕਮਰਦਮ ਹਹ।
ਅਫਸਦੀਆਆਂ 1:13,14 ਉਸ ਵਵਵਿੱਚ ਵਜਸ ਵਦੇਲਦੇ ਤਸ਼ੁਸਰ੍ਹਾਂ ਸਵਚਆਈ ਦਮ ਬਚਨ ਅਰਥਮਤ ਆਪਣਦੀ ਮਸ਼ੁਕਤਦੀ ਦਦੀ ਖਸ਼ੁਸ਼ ਖਬਰਦੀ 

ਸਸ਼ੁਣਦੀ ਅਤਦੇ ਉਸ ਵਵਵਿੱਚ ਵਨਹਚਮ ਭਦੀ ਕਦੀਤਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਮਇਦਦੇ ਦਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਨਮਲ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਵਦੀ ਮਰੋਹਰ ਲਵਿੱਗਦੀ। 14 

ਇਹ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਵਨਨਿੱਜ ਵਦਆਆਂ ਲਰੋਕਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਵਨਸਤਮਰਦੇ ਦਦੇ ਲਈ ਸਮਡਦੇ ਲਈ ਸਮਡਦੇ ਅਧਕਮਰ ਦਦੀ ਸਮਈ ਹਹ ਵਕ ਉਹ ਦਦੀ 
ਮਵਹਮਮ ਦਦੀ ਉਸਤਤ ਹਰੋਵਦੇ।

ਅਫਸਦੀਆਆਂ 2:18 ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਉਸਦੇ ਦਦੇ ਦਸ਼ੁਆਰਮ ਇਵਿੱਕਰੋ ਆਤਮਮ ਵਵਵਿੱਚ ਵਪਤਮ ਵਵਿੱਲ ਅਸਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਹਰ੍ਹਾਂ ਦਦੀ ਢਰੋਈ ਹਸ਼ੁਅੰਦਦੀ ਹਹ।
ਅਫਸਦੀਆਆਂ 4:30 ਅਤਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਨਨਅੰ ਵਜਹ ਦਦੇ ਨਮਲ ਵਨਸਤਮਰਦੇ ਦਦੇ ਵਦਨ ਤਦੀਕ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਮਰੋਹਰ 



ਲਵਿੱਗਦੀ ਹਰੋਈ ਹਹ ਉਦਮਸ ਨਮ ਕਰਰੋ।
1 ੧ ਥਵਿੱਸਲਸ਼ੁਨਦੀਕਦੀਆਆਂ  4:8 ਉਪਰਅੰਤ ਜਰੋ ਕਰੋਈ ਇਹ ਨਨਅੰ ਰਵਿੱਦਦਮ ਹਹ ਸਰੋ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਨਨਅੰ ਨਹਸ ਸਗਚੋਂ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨਅੰ ਰਵਿੱਦਦਮ ਹਹ 

ਵਜਹੜਮ ਆਪਣਮ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਵਦਅੰਦਮ ਹਹ ।
1 ੧ ਥਵਿੱਸਲਸ਼ੁਨਦੀਕਦੀਆਆਂ  5:19 ਆਤਮਮ ਨਨਅੰ ਨਮ ਬਸ਼ੁਝਮਓ।
2 ੨ ਥਵਿੱਸਲਸ਼ੁਨਦੀਕਦੀਆਆਂ  2:13 ਪਰ ਹਦੇ ਭਰਮਵਰੋ, ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਦੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਸਮਨਨਅੰ ਚਮਹਦੀਦਮ ਹਹ ਜਰੋ ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਲਈ ਸਦਮ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ 

ਦਮ ਧਅੰਨਵਮਦ ਕਰਦੀਏ ਇਸ ਕਰਕਦੇ ਜਰੋ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨੇ ਆਦ ਤਚੋਂ ਹਦੀ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਚਸ਼ੁਣ ਵਲਆ ਭਈ ਤਸ਼ੁਹਮਨਨਅੰ ਆਤਮਮ ਤਚੋਂ 
ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਹਰੋਣ ਨਮਲ ਅਤਦੇ ਸਵਿੱਚ ਨਨਅੰ ਮਅੰਨਣ ਨਮਲ ਮਸ਼ੁਕਤਦੀ ਹਵਿੱਥ ਆਵਦੇ। (1 ੧ ਪਤਰਸ 1:2)

ਤਦੀਤਸ਼ੁਸ 3:5,6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਦੇ ਕਰਮਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕਦੇ ਨਹਸ ਜਰੋ ਅਸਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀਤਦੇ ਸਗਚੋਂ ਆਪਣਦੇ ਰਹਮ ਦਦੇ ਅਨਸ਼ੁਸਮਰ ਨਵਵੇਂ 
ਜਨਮ ਦਦੇ ਅਸ਼ਨਮਨ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਨਵਵੇਂ ਬਣਮਉਣ ਦਦੇ ਵਸਦੀਲਦੇ ਨਮਲ ਸਮਨਨਅੰ ਬਚਮਇਆ। 6 ਵਜਹ ਨਨਅੰ ਉਸ ਨਨੇ
ਸਮਡਦੇ ਮਸ਼ੁਕਤਦੀ ਦਮਤਮ ਵਯਸਨ ਮਸਦੀਹ ਦਦੇ ਦਸ਼ੁਆਰਮ ਸਮਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਬਹਸ਼ੁਤ ਕਰਕਦੇ ਵਹਮ ਵਦਵਿੱਤਮ।

ਇਬਰਮਨਦੀਆਆਂ  2:4 ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਵਦੀ ਵਨਸ਼ਮਨਦੀਆਆਂ ਅਤਦੇ ਅਚਅੰਵਭਆਆਂ ਅਤਦੇ ਨਮਨਮ ਪਰਕਮਰ ਦਦੀਆਆਂ ਕਰਮਮਮਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ
ਆਤਮਮ ਦਦੀਆਆਂ ਵਅੰਡਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਵਸਦੀਲਦੇ ਆਪਣਦੀ ਇਵਿੱਵਛਆ ਦਦੇ ਅਨਸ਼ੁਸਮਰ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਦਦੇ ਨਮਲ ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਮ ਵਰਹਮ।

ਇਬਰਮਨਦੀਆਆਂ  10:15 ਅਤਦੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਭਦੀ ਸਮਨਨਅੰ ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਮ ਹਹ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਇਹ ਦਦੇ ਮਗਰਚੋਂ ਜਦ ਆਵਖਆ ਸਦੀ,
1 ੧ ਪਤਰਸ 1:2 ਵਜਹੜਦੇ ਵਪਤਮ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਅਗਦੇਤਪਦੇ ਵਗਆਨ ਦਦੇ ਅਨਸ਼ੁਸਮਰ ਆਤਮਮ ਤਚੋਂ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਹਰੋਣ ਨਮਲ ਚਸ਼ੁਣਦੇ 

ਹਰੋਏ ਹਨ ਭਈ ਆਵਗਆਕਮਰ ਹਰੋਣ ਅਤਦੇ ਵਯਸਨ ਮਸਦੀਹ ਦਮ ਲਹਨ ਉਨਰਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਦੇ ਵਛੜਵਕਆ ਜਮਵਦੇ। ਤਸ਼ੁਹਮਡਦੇ ਲਈ ਵਕਰਪਮ 
ਅਤਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂਤਦੀ ਵਵਿੱਧ ਤਚੋਂ ਵਵਿੱਧ ਹਸ਼ੁਅੰਦਦੀ ਜਮਵਦੇ।

2 ੨ ਪਤਰਸ 1:21 ਵਕਉਂਵਕ ਕਰੋਈ ਅਗਅੰਮ ਵਮਕ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਦਦੀ ਇਵਿੱਵਛਆ ਤਚੋਂ ਕਦਦੇ ਨਹਸ ਆਇਆ ਸਗਚੋਂ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖ ਪਵਵਵਿੱਤਰ 

ਆਤਮਮ ਦਦੇ ਉਕਮਸਣ ਨਮਲ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੀ ਵਵਿੱਲਚੋਂ ਬਰੋਲਦਦੇ ਸਨ। 

1 ੧ ਯਨਹਅੰਨਮ 4:2 ਇਸ ਤਚੋਂ ਤਸ਼ੁਸਸ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਆਤਮਮ ਨਨਅੰ ਜਮਣ ਲਓ। ਹਰਦੇਕ ਆਤਮਮ ਵਜਹੜਮ ਮਅੰਨ ਲਮੈਂਦਮ ਹਹ ਭਈ ਵਯਸਨ
ਮਸਦੀਹ ਦਦੇਹਧਮਰਦੀ ਹਰੋ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸਰੋ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਤਚੋਂ ਹਹ।

1 ੧ ਯਨਹਅੰਨਮ 5:7,8 ਅਤਦੇ ਆਤਮਮ ਉਹ ਹਹ ਵਜਹੜਮ ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਮ ਹਹ ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਆਤਮਮ ਸਵਚਆਈ ਹਹ। 8 ਵਕਉਂ ਜਰੋ ਵਤਅੰਨ 

ਹਨ ਵਜਹੜਦੇ ਸਮਖਦੀ ਵਦਅੰਦਦੇ ਹਨ ਅਰਥਮਤ ਆਤਮਮ ਅਤਦੇ ਪਮਣਦੀ ਅਤਦੇ ਲਹਨ, ਅਤਦੇ ਏਹ ਵਤਅੰਨਨੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ।
ਯਹਨ ਦਮਹ 1:20 ਪਰ ਤਸ਼ੁਸਸ ਹਦੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਆਪਣਦੇ ਆਪ ਨਨਅੰ ਆਪਣਦੀ ਅਵਿੱਤ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਵਨਹਚਮ ਉੱਤਦੇ ਉਸਮਰਦੀ ਜਮਓ ਅਤਦੇ 

ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਆਤਮਮ ਵਵਵਿੱਚ ਪਪਮਰਥਨਮ ਕਰਦਦੇ ਹਰੋਏ।
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