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ਪਹਦਵਾਇਸ 20:6 ਤਤਾਂ ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਨਨੇ ਅਬਬੀਮਲਕ ਨਨਨੂੰ ਸਸ਼ੁਪਨਨੇ ਵਵਵਿੱਚ ਆਵਖਿਆ, “ਹਤਾਂ, ਮਮੈਂ ਜਵਾਣਦਵਾ ਹਤਾਂ ਵਕ ਤਨਨੂੰ 
ਵਨਰਦਦੋਸ ਹਮੈਂ। ਅਤਦੇ ਮਮੈਂ ਇਹ ਵਬੀ ਜਵਾਣਦਵਾ ਹਤਾਂ ਤਹਨਨਨੂੰ ਇਸ ਗਵਿੱਲ ਦਵਾ ਪਤਵਾ ਨਹਹੀਂ ਸਬੀ ਵਕ ਤਨਨੂੰ ਕਬੀ ਕਰ ਵਰਹਵਾ
ਸਬੀ। ਮਮੈਂ ਤਹਨਨਨੂੰ ਬਚਵਾ ਵਲਆ। ਮਮੈਂ ਤਹਨਨਨੂੰ ਪਵਾਪ ਨਹਹੀਂ ਕਰਨ ਵਦਵਿੱਤਵਾ। ਇਹ ਮਮੈਂ ਹਬੀ ਸਬੀ ਵਜਸਨਨੇ ਤਹਨਨਨੂੰ ਉਸਦਦੇ 
ਨਵਾਲ ਸਸੌਣ ਨਹਹੀਂ ਵਦਵਿੱਤਵਾ। 

ਖ਼ਰਦੋਜ 35:21,26 ਉਹ ਸਵਾਰਦੇ ਲਦੋਕ ਵਜਹੜਦੇ ਦਦੇਣਵਾ ਚਵਾਹਸ਼ੁਨੂੰਦਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਅਤਦੇ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਲਈ ਭਦੇਟਤਾਂ 
ਵਲਆਏ। ਇਨਨਤਾਂ ਸਸ਼ੁਗਵਾਤਤਾਂ ਦਬੀ ਵਰਤਤੋਂ ਮਨੂੰਡਲਬੀ ਵਵਾਲਦੇ ਤਨੂੰਬਨ, ਤਨੂੰਬਨ ਵਵਚਲਬੀਆਆਂ ਸਵਾਰਬੀਆਆਂ ਚਬੀਜਤਾਂ ਅਤਦੇ ਖਿਵਾਸ 
ਵਸਤਰਤਾਂ ਲਈ ਕਬੀਤਬੀ।  26 ਅਤਦੇ ਉਹ ਸਵਾਰਬੀਆਆਂ ਔਰਤਤਾਂ ਜਦੋ ਸਸ਼ੁਵਿੱਘੜ ਸਨ ਅਤਦੇ ਸਹਵਾਇਤਵਾ ਕਰਨਬੀ 
ਚਵਾਹਸ਼ੁਨੂੰਦਬੀਆਆਂ ਸਨ ਉਨਨਤਾਂ ਨਨੇ ਬਵਿੱਕਰਬੀ ਦਬੀ ਪਸਮ ਤਤੋਂ ਕਵਿੱਪੜਵਾ ਬਣਵਾਇਆ।

ਵਗਣਤਬੀ 10:35 ਜਦਤੋਂ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨੇ ਪਵਵਵਿੱਤਰ ਸਨੂੰਦਨਕ ਨਨਨੂੰ ਡਦੇਰਵਾ ਚਸ਼ੁਵਿੱਕਣ ਲਈ ਉਠਵਾਇਆ, ਮਨਸਵਾ ਨਨੇ ਹਮਦੇਸਵਾ 
ਆਵਖਿਆ,“ਉਠਠੋ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਜਬੀ!ਸਵਾਰਦੇ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਦਸ਼ੁਸਮਣ ਵਖਿਆਂਡ ਜਵਾਣ।ਸਵਾਰਦੇ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਦਸ਼ੁਸਮਣ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਕਦੋਲਤੋਂ 
ਦਨਰ ਭਵਿੱਜ ਜਵਾਣ।”

ਅਸਤਸਨਵਾ 2:25 ਅਵਿੱਜ ਮਮੈਂ ਸਭ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਹਰ ਥਵਾਈਆਂ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਕਦੋਲਤੋਂ ਭਹਭਬੀ ਕਰ ਵਦਆਆਂਗਵਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਬਵਾਰਦੇ 
ਖਿਬਰਤਾਂ ਸਸ਼ੁਨਣਗਦੇ ਅਤਦੇ ਉਹ ਭਹਭਬੀਤ ਹਦੋ ਜਵਾਣਗਦੇ ਅਤਦੇ ਡਰ ਨਵਾਲ ਕਨੂੰਬਣ ਲਵਿੱਗ ਪਹਣਗਦੇ।’

ਅਸਤਸਨਵਾ 9:3 ਪਰ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਯਕਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦਦੇ ਹਦੋ ਵਕ ਇਹ ਯਹਦੋਵਵਾਹ, ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਵਾ ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਹਹ, ਵਜਹੜਵਾ 
ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਸਵਾਮਨਣਦੇ ਉਸ ਅਵਿੱਗ ਵਤਾਂਗ ਦਵਰਆ ਪਵਾਰ ਕਰਦੇਗਵਾ, ਜਦੋ ਤਬਵਾਹ ਕਰ ਵਦਨੂੰਦਬੀ ਹਹ! ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਉਨਨਤਾਂ ਕਸੌਮਤਾਂ ਨਨਨੂੰ
ਤਬਵਾਹ ਕਰ ਦਦੇਵਦੇਗਵਾ। ਉਹ ਉਨਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਸਵਾਮਨਣਦੇ ਹਰਵਾਵਦੇਗਵਾ। ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਉਨਨਤਾਂ ਕਸੌਮਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਬਵਾਹਰ ਕਢ ਵਦਉਂਗਦੇ 
ਅਤਦੇ ਉਨਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਤਦੇਜਬੀ ਨਵਾਲ ਤਬਵਾਹ ਕਰ ਵਦਉਂਗਦੇ। ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਇਕਰਵਾਰ ਕਬੀਤਵਾ ਵਕ ਅਵਜਹਵਾ ਵਵਾਪਰਦੇਗਵਾ।

ਯਸਵਵਾ 2:9 ਰਵਾਹਵਾਬ ਨਨੇ ਆਵਖਿਆ, “ਮਮੈਂ ਜਵਾਣਦਬੀ ਹਤਾਂ ਵਕ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਇਹ ਧਰਤਬੀ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਦਦੇ ਵਦਵਿੱਤਬੀ 
ਹਹ। ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਸਵਾਨਨਨੂੰ ਭਹਭਬੀਤ ਕਰਦਦੇ ਹਦੋ। ਇਸ ਦਦੇਸ ਵਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਵਾਲਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਲਦੋਕ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਕਦੋਲਤੋਂ ਭਹਭਬੀਤ ਹਨ।

1 ੧ ਸਮਦੋਈਲ 17:48,50 ਗਦੋਵਲਆਥ ਫ਼ਵਲਸਤਬੀ ਉਵਠਆ ਅਤਦੇ ਅਵਿੱਗਦੇ ਵਧਕਦੇ ਦਵਾਊਦ ਨਵਾਲ ਲੜਨ ਨਨਨੂੰ ਨਨੇੜਦੇ 
ਹਦੋਇਆ ਤਤਾਂ ਦਵਾਊਦ ਛਦੇਤਬੀ ਨਵਾਲ ਫ਼ਵਲਸਤਬੀ ਵਵਿੱਲ ਦਸੌਵੜਆ। 50 ਇਉਂ ਦਵਾਊਦ ਨਨੇ ਫ਼ਵਲਸਤਬੀ ਨਨਨੂੰ ਖਿਵਾਲਬੀ ਇਵਿੱਕ 

ਗਸ਼ੁਲਦੇਲ ਉੱਤਦੇ ਇਵਿੱਕ ਪਵਿੱਥਰ ਨਵਾਲ ਹਬੀ ਹਵਾਰ ਦਦੇ ਵਦਵਿੱਤਬੀ। ਉਸਨਨੇ ਫ਼ਵਲਸਤਬੀ ਨਨਨੂੰ ਗਸ਼ੁਲਦੇਲ ਨਵਾਲ ਰਦੋੜਵਾ ਮਵਾਰਕਦੇ ਹਬੀ 
ਮਵਾਰ ਸਸ਼ੁਵਟਆ। ਦਦਵਾਊਦ ਕਦੋਲ ਕਦੋਈ ਤਲਵਵਾਰ ਨਹਹੀਂ ਸਬੀ।



ਆ ਸਤਰ 8:17 ਵਜਵਿੱਥਦੇ-ਵਕਤਤਦੇ ਵਬੀ ਪਵਾਤਸਵਾਹ ਦਵਾ ਆਦਦੇਸ ਪਹਸ਼ੁਨੂੰਵਚਆ, ਸਵਹਰਤਾਂ ਤਦੇ ਸਨਵਬਆਆਂ ਵਵਵਿੱਚ ਯਹਨਦਬੀਆਆਂ 
ਦਰਵਮਆਨ ਖਿਸ਼ੁਸਬੀ ਦਬੀ ਲਵਹਰ ਦਸੌੜ ਗਈ। ਯਹਨਦਬੀ ਦਵਾਅਵਤਤਾਂ ਦਦੇਕਦੇ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਵਾ ਰਹਦੇ ਸਨ ਅਤਦੇ ਇਸ 

ਮਸੌਕਦੇ ਤਦੇ ਹਦੋਰਨਤਾਂ ਕਸੌਮਤਾਂ ਚਦੋ ਬਹਸ਼ੁਤ ਸਵਾਰਦੇ ਆਮ ਲਦੋਕ ਵਬੀ ਯਹਨਦਬੀ ਬਣਦੇ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਹ ਯਹਨਦਬੀਆਆਂ ਤਤੋਂ ਬਹਸ਼ੁਤ 

ਡਰਦਦੇ ਸਨ।
ਅਵਿੱਯਨਬ 29:14 ਜਬੀਵਨ ਦਵਾ ਸਹਬੀ ਢਨੂੰਗ ਮਦੇਰਦੇ ਕਵਿੱਪਵੜਆਆਂ ਵਤਾਂਗ ਸਬੀ ਅਤਦੇ ਵਨਰਪਵਿੱਖਿਤਵਾ ਮਦੇਰਦੇ ਚਦੋਲਦੇ ਤਦੇ ਪਗੜਬੀ ਵਤਾਂਗ

ਸਬੀ।
ਅਮਸਵਾਲ 13:11 ਧਦੋਖਿਦੇ ਨਵਾਲ ਕਮਵਾਈ ਹਦੋਈ ਦਸੌਲਤ ਛਦੋਟਬੀ ਤਤੋਂ ਛਦੋਟਬੀ ਹਸ਼ੁਨੂੰਦਬੀ ਜਤਾਂਦਬੀ ਹਹ। ਪਰ ਵਜਹੜਵਾ ਵਵਅਕਤਬੀ 

ਹਵਿੱਥ ਭਰਕਦੇ ਪਹਸਦੇ ਇਕਵਿੱਠਨੇ ਕਰਦਵਾ ਉਸਦਬੀ ਦਸੌਲਤ ਵਧਦਬੀ-ਫਸ਼ੁਵਿੱਲਦਬੀ ਹਹ।
ਅਮਸਵਾਲ 13:22 ਇਵਿੱਕ ਨਨੇਕ ਬਨੂੰਦਵਾ ਆਪਣਦੇ ਪਦੋਵਤਆਆਂ ਲਈ ਵਬੀ ਵਵਰਸਦੇ ਛਵਿੱਡ ਜਤਾਂਦਵਾ, ਪਰ ਇਵਿੱਕ ਪਵਾਪਬੀ ਦਸੌਲਤ ਨਨਨੂੰ 

ਜਮਨਤਾਂ ਕਰਦਵਾ ਰਵਹਨੂੰਦਵਾ ਵਜਹੜਬੀ ਅਖਿਬੀਰ ਵਵਵਿੱਚ ਧਰਮਬੀ ਲਦੋਕਤਾਂ ਕਦੋਲ ਚਲਬੀ ਜਵਾਵਦੇਗਬੀ।
ਅਮਸਵਾਲ 22:22,23 ਗਰਬੀਬਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾ ਸਤਵਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਗਰਬੀਬ ਹਨ ਅਤਦੇ ਅਦਵਾਲਤ 

ਵਵਵਿੱਚ ਗਰਬੀਬਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਵਨਆਆਂ ਤਤੋਂ ਵਤਾਂਝਵਾ ਨਵਾ ਰਵਿੱਖਿਦੋ। 23 ਵਕਉਂਵਕ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਉਨਨਤਾਂ ਦਵਾ ਮਸ਼ੁਕਵਿੱਦਮਵਾ ਲੜਦੇਗਵਾ ਅਤਦੇ ਉਨਨਤਾਂ
ਨਨਨੂੰ ਲਸ਼ੁਵਿੱਟ ਲਵਦੇਗਵਾ ਵਜਨਨਤਾਂ ਨਨੇ ਗਰਬੀਬਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਲਸ਼ੁਵਟਆ।

ਯਸਈਆਹ 35:8 ਉਸ ਸਮਮ ਓਥਦੇ ਇਵਿੱਕ ਸੜਕ ਹਦੋਵਦੇਗਬੀ। ਇਸ ਸਵਾਹ ਰਵਾਹ ਦਵਾ ਨਵਾਮ ਹਦੋਵਦੇਗਵਾ "ਪਵਵਵਿੱਤਰ 

ਮਵਾਰਗ" ਬਸ਼ੁਰਦੇ ਬਨੂੰਵਦਆਆਂ ਨਨਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤਦੇ ਤਸ਼ੁਰਨ ਦਬੀ ਇਜਵਾਜਤ ਨਹਹੀਂ ਹਦੋਵਦੇਗਬੀ ਕਦੋਈ ਮਨਰਖਿ ਉਸ ਸੜਕ 

ਉੱਤਦੇ ਨਹਹੀਂ ਚਵਿੱਲਦੇਗਵਾ। ਵਸਰਫ਼ ਨਨੇਕ ਬਨੂੰਦਦੇ ਹਬੀ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤਦੇ ਚਵਿੱਲਣਗਦੇ।
ਯਸਈਆਹ 43:2 ਜਦਤੋਂ ਤਦੇਰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੁਸਬੀਬਤ ਪਮੈਂਦਬੀ ਹਹ ਤਤਾਂ ਮਮੈਂ ਤਦੇਰਦੇ ਨਵਾਲ ਹਸ਼ੁਨੂੰਦਵਾ ਹਤਾਂ। ਜਦਤੋਂ ਤਨਨੂੰ ਨਦਬੀਆਆਂ ਪਵਾਰ 

ਕਰਰਁੇਦੇਗਵਾ ਤਹਨਨਨੂੰ ਕਦੋਈ ਨਸ਼ੁਕਸਵਾਨ ਨਹਹੀਂ ਪਸ਼ੁਵਿੱਜਦੇਗਵਾ। ਜਦਤੋਂ ਤਨਨੂੰ ਅਵਿੱਗ ਵਵਵਿੱਚਤੋਂ ਲਨੂੰਘਦੇਰਁਗਵਾ, ਤਨਨੂੰ ਸੜਦੇਰਁਗਵਾ ਨਹਹੀਂ ਲਵਾਟਤਾਂ ਤਹਨਨਨੂੰ 
ਨਸ਼ੁਕਸਵਾਨ ਨਹਹੀਂ ਪਹਸ਼ੁਨੂੰਚਵਾਣਗਬੀਆਆਂ।

ਯਸਈਆਹ 49:25 ਪਰ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਆਖਿਦਵਾ ਹਹ, "ਕਹਦਬੀ ਫ਼ਰਵਾਰ ਹਦੋ ਜਵਾਣਗਦੇ। ਕਦੋਈ ਜਵਾਣਵਾ ਉਨਨਤਾਂ ਕਹਦਬੀਆਆਂ ਨਨਨੂੰ 
ਤਕੜਦੇ ਵਸਪਵਾਹਬੀ ਪਵਾਸਤੋਂ ਖਿਦੋਹ ਲਵਦੇਗਵਾ। ਇਹ ਵਕਵਮ ਵਵਾਪਰਦੇਗਵਾ ? ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਬੀਆਆਂ ਲੜਵਾਈਆਆਂ ਲੜਤਾਂਗਵਾ। ਮਮੈਂ 
ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਬਵਿੱਵਚਆਆਂ ਨਨਨੂੰ ਬਚਵਾਵਤਾਂਗਵਾ।

ਯਸਈਆਹ 54:17 "ਲਦੋਕ ਤਦੇਰਦੇ ਵਵਰਸ਼ੁਵਿੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਹਵਬਆਰ ਬਨਵਾਉਣਗਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਬਆਰ ਤਹਨਨਨੂੰ ਨਹਹੀਂ
ਹਰਵਾਉਣਗਦੇ। ਕਸ਼ੁਝ ਲਦੋਕ ਤਦੇਰਦੇ ਵਵਰਸ਼ੁਵਿੱਧ ਬਦੋਲਣਗਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਉਹ ਬਨੂੰਦਵਾ ਵਜਹੜਵਾ ਤਦੇਰਦੇ ਵਵਰਸ਼ੁਵਿੱਧ ਬਦੋਲਦੇਗਵਾ, ਗ਼ਲਤ 

ਵਸਧਧ ਹਦੋਵਦੇਗਵਾ।" ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਆਖਿਦਵਾ ਹਹ, "ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਦਦੇ ਸਦੇਵਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਕਬੀ ਵਮਲਦਵਾ ਹਹ ? ਉਨਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਉਹ ਦਦੋਸ-

ਮਸ਼ੁਕਤਬੀ ਵਮਲਦਬੀ ਹਹ ਵਜਹੜਬੀ ਮਦੇਰਦੇ ਪਵਾਸਤੋਂ ਆਉਂਦਬੀ ਹਹ!"



ਯਸਈਆਹ 59:17,19 ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਲੜਵਾਈ ਦਬੀ ਵਤਆਰਬੀ ਕਬੀਤਬੀ। ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਨਨੇਕਬੀ ਦਵਾ ਜਰਵਾਬਕਤ, 

ਮਸ਼ੁਕਤ ਦਵਾ ਟਦੋਪ, ਸਜਵਾ ਦਦੇ ਕਵਿੱਪੜਦੇ ਅਤਦੇ ਸਕਤਬੀਸਵਾਲਬੀ ਵਪਆਰ ਦਵਾ ਕਦੋਟ ਪਵਹਨ ਵਲਆ। 19  ਪਵਿੱਛਮ ਦਦੇ ਲਦੋਕ
ਭਹਭਬੀਤ ਹਦੋਣਗਦੇ ਅਤਦੇ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਦਦੇ ਨਵਾਮ ਦਵਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗਦੇ। ਪਨਰਬ ਦਦੇ ਲਦੋਕ ਭਹਭਬੀਤ ਹਦੋਣਗਦੇ ਅਤਦੇ ਉਸਦਦੇ 
ਪਰਤਵਾਪ ਦਵਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗਦੇ। ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਤਦੇਜਬੀ ਨਵਾਲ ਆਵਦੇਗਵਾ ਵਜਵਮ, ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਵਵਿੱਲਤੋਂ ਆਉਂਦਦੇ ਤਦੇਜ ਹਵਵਾ 
ਦਵਾ ਵਗਵਾਇਆ ਹਦੋਇਆ, ਤਦੇਜ ਵਗਦਵਾ ਦਵਰਆ ਹਸ਼ੁਨੂੰਦਵਾ ਹਹ।

ਯਸਈਆਹ 61:10 "ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਮਹਨਨਨੂੰ ਬਹਸ਼ੁਤ-ਬਹਸ਼ੁਤ ਪਪ੍ਰਸਨੂੰਨ ਕਰਦਵਾ ਹਹ। ਮਦੇਰਵਾ ਸਵਾਰਵਾ ਆਪਵਾ ਪਰਮਦੇਸਸ਼ੁਰ ਲਈ 

ਪਪ੍ਰਸਨੂੰਨ ਹਹ। ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਮਹਨਨਨੂੰ ਮਸ਼ੁਕਤਬੀ ਦਦੇ ਬਸਤਰ ਪਸ਼ੁਆਏ। ਇਹ ਬਸਤਰ ਉਨਨਤਾਂ ਸਸ਼ੁਨੂੰਦਰ ਬਸਤਰਤਾਂ ਵਰਗਦੇ 
ਹਨ ਵਜਹੜਦੇ ਕਦੋਈ ਆਪਣਬੀ ਸਵਾਦਬੀ ਉੱਤਦੇ ਪਵਹਨਦਵਾ ਹਹ। ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਮਹਨਨਨੂੰ ਆਪਣਬੀ ਨਨੇਕਬੀ ਦਵਾ ਕਦੋਟ 

ਪਵਹਨਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਟ ਉਨਨਤਾਂ ਬਸਤਰਤਾਂ ਵਰਗਵਾ ਹਹ ਵਜਹੜਦੇ ਕਦੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣਬੀ ਸਵਾਦਬੀ ਉੱਤਦੇ ਪਵਹਨਦਬੀ 
ਹਹ।

ਵਹਜ ਕਬੀ ਐਲ 22:30  "ਮਮੈਂ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਉਨਨਤਾਂ ਦਵਾ ਬਚਵਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਨਤਾਂ ਦਬੀਆਆਂ ਵਜਆਂਦਗਬੀਆਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

ਆਵਖਿਆ ਸਬੀ। ਮਮੈਂ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਦਬੀਵਵਾਰਤਾਂ ਦਬੀ ਮਸ਼ੁਰਨੂੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖਿਆ ਸਬੀ। ਮਮੈਂ ਉਨਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਕਨੂੰਧਤਾਂ ਦਦੇ ਉਨਨਤਾਂ 
ਸਸ਼ੁਰਵਾਖਿਤਾਂ ਕਦੋਲ ਖਿੜਦੇ ਹਦੋਣ ਲਈ ਆਵਖਿਆ ਸਬੀ ਅਤਦੇ ਆਪਣਦੇ ਸਵਹਰ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤਦੇ ਰਵਿੱਵਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਵਖਿਆ ਸਬੀ। ਪਰ ਕਦੋਈ ਬਨੂੰਦਵਾ ਸਹਵਾਇਤਵਾ ਲਈ ਨਹਹੀਂ ਬਹਸ਼ੁਵੜਆ!

ਵਹਜ ਕਬੀ ਐਲ 45:8 ਇਹ ਜਮਬੀਨ ਇਸਰਵਾਏਲ ਦਦੇ ਹਵਾਕਮ ਦਬੀ ਜਹਦਵਾਦ ਹਦੋਵਦੇਗਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਕਮ ਨਨਨੂੰ ਮਦੇਰਦੇ 
ਬਨੂੰਵਦਆਆਂ ਦਬੀ ਵਜਨੂੰਦਗਬੀ ਨਨਨੂੰ ਹਦੋਰ ਵਧਦੇਰਦੇ ਕਵਠਨ ਨਹਹੀਂ ਬਣਵਾਵਦੇਗਬੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਧਰਤਬੀ ਇਸਰਵਾਏਲਬੀਆਆਂ ਨਨਨੂੰ 
ਉਨਨਤਾਂ ਦਦੇ ਪਵਰਵਵਾਰ-ਸਮਨਹਤਾਂ ਲਈ ਦਦੇਣਗਦੇ।"

ਦਵਾਨਬੀ ਐਲ 4:16 ਇਹ ਹਸ਼ੁਣ ਫ਼ਦੇਰ ਬਨੂੰਦਦੇ ਵਤਾਂਗ ਨਹਹੀਂ ਸਦੋਚਦੇਗਵਾ। ਇਸ ਕਦੋਲ ਜਵਾਨਵਰ ਦਵਾ ਵਦਲ ਹਦੋਵਦੇਗਵਾ। ਉਸਦਬੀ 
ਇਸਦੇ ਹਵਾਲਤ ਵਵਵਿੱਚ ਸਵਿੱਤ ਰਸ਼ੁਵਿੱਤਤਾਂ (ਸਵਾਲ) ਬਬੀਤ ਜਵਾਣਗਬੀਆਆਂ।'

ਦਵਾਨਬੀ ਐਲ 7:4 "ਪਵਹਲਵਾ ਜਵਾਨਵਰ ਸਦੇਰ ਵਰਗਵਾ ਵਦਖਿਵਾਈ ਵਦਨੂੰਦਵਾ ਸਬੀ, ਅਤਦੇ ਇਸਦਦੇ ਬਵਾਜ ਵਤਾਂਗ ਖਿਨੂੰਭ ਸਨ। ਮਮੈਂ 
ਇਸ ਜਵਾਨਵਰ ਨਨਨੂੰ ਗਦੋਰ ਨਵਾਲ ਦਦੇਵਖਿਆ। ਇਸਦਦੇ ਖਿਨੂੰਭ ਇਸਤਤੋਂ ਪਵਾਟਦੇ ਹਦੋਏ ਸਨ। ਇਸਨਨਨੂੰ ਧਰਤਬੀ ਉੱਤਤੋਂ ਇਸ 

ਤਰਨਤਾਂ ਉਠਵਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਇਹ ਆਪਣਦੇ ਦਦੋ ਪਹਰਤਾਂ ਉੱਤਦੇ ਆਦਮਬੀ ਵਤਾਂਗ ਖਿੜਵਾ ਹਦੋ ਵਗਆ। ਅਤਦੇ ਇਸਨਨਨੂੰ 
ਆਦਮਬੀ ਦਵਾ ਵਦਲ (ਮਨ) ਵਦਵਿੱਤਵਾ ਵਗਆ।

ਵਜਕਰ ਯਵਾਹ 4:6 ਉਸ ਆਵਖਿਆ, "ਇਹ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਦਵਾ ਜਰਸ਼ੁਵਿੱਬਵਾਬਲ ਲਈ ਬਚਨ ਹਹ ਵਕ, ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਮਦਦ 

ਤਦੇਰਦੇ ਆਪਣਦੇ ਬਲ ਜਤਾਂ ਸਕਤਬੀ ਤਤੋਂ ਨਵਾ ਹਦੋਵਦੇਗਬੀ ਸਗਤੋਂ ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਮਦੇਰਵਾ ਆਤਮਵਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇਗਵਾ। ਸਰਬ-

ਸਕਤਬੀਮਵਾਨ ਯਹਦੋਵਵਾਹ ਨਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਦੇ। 



ਮਵਿੱਤਬੀ 24:22 ਅਰ ਜਦੇ ਓਹ ਵਦਨ ਘਟਵਾਏ ਨਵਾ ਜਤਾਂਦਦੇ ਤਤਾਂ ਕਦੋਈ ਸਰਬੀਰ ਨਵਾ ਬਚਦਵਾ ਪਰ ਓਹ ਵਦਨ ਚਸ਼ੁਵਣਆਆਂ 
ਹਦੋਇਆਆਂ ਦਬੀ ਖ਼ਵਾਤਰ ਘਟਵਾਏ ਜਵਾਣਗਦੇ।

ਮਵਿੱਤਬੀ 26:41 ਜਵਾਗਦੋ ਅਤਦੇ ਪਪ੍ਰਵਾਰਥਨਵਾ ਕਰਦੋ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਪਰਤਵਾਵਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਨਵਾ ਪਓ। ਆਤਮਵਾ ਤਤਾਂ ਵਤਆਰ ਹਹ ਪਰ 

ਸਰਬੀਰ ਕਮਜਦੋਰ ਹਹ।
ਮਰਕਸ਼ੁਸ 10:48-52 ਬਹਸ਼ੁਵਤਆਆਂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਨਨੂੰ ਵਝੜਵਕਆ ਭਈ ਚਸ਼ੁਵਿੱਪ ਰਹਸ਼ੁ ਪਰ ਉਹ ਹਦੋਰ ਵਬੀ ਉੱਚਬੀ ਦਦੇ ਕਦੇ 

ਬਦੋਵਲਆ, ਹਦੇ ਦਵਾਊਦ ਦਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ੍ਰ, ਮਦੇਰਦੇ ਉੱਤਦੇ ਦਯਵਾ ਕਰ ! 49 ਤਦ ਵਯਸਨ ਨਨੇ ਖਿੜਦੋ ਕਦੇ ਵਕਹਵਾ, ਉਹ ਨਨਨੂੰ ਸਵਿੱਦ 

ਵਲਆਓ। ਸਦੋ ਉਨਨਤਾਂ ਉਸ ਅਨੂੰਨਨਨੇ ਨਨਨੂੰ ਇਹ ਕਵਹ ਕਦੇ ਸਵਿੱਵਦਆ ਭਈ ਹਹੌਂਸਲਵਾ ਰਵਿੱਖਿ, ਉੱਠ, ਉਹ ਤਹਨਨਨੂੰ ਬਸ਼ੁਲਵਾਉਂਦਵਾ ਹਹ। 
50 ਤਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਵਾ ਲਬੀੜਵਾ ਸਸ਼ੁਵਿੱਟ ਕਦੇ ਉੱਠ ਖਿੜਵਾ ਹਦੋਇਆ ਅਤਦੇ ਵਯਸਨ ਕਦੋਲ ਆਇਆ। 51 ਵਯਸਨ ਨਨੇ ਅਵਿੱਗਤੋਂ ਉਹ
ਨਨਨੂੰ ਆਵਖਿਆ, ਤਨਨੂੰ ਕਬੀ ਚਵਾਹਸ਼ੁਨੂੰਦਵਾ ਹਮੈਂ ਜਦੋ ਮਮੈਂ ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਂ ? ਅਨੂੰਨਨਨੇ ਨਨੇ ਉਹ ਨਨਨੂੰ ਵਕਹਵਾ, ਪਪ੍ਰਭਸ਼ੁ ਜਬੀ ਮਮੈਂ ਸਸ਼ੁਜਵਾਖਿਵਾ ਹਦੋ 
ਜਵਾਵਤਾਂ ! 52 ਵਯਸਨ ਨਨੇ ਉਹ ਨਨਨੂੰ ਵਕਹਵਾ, ਜਵਾਹ, ਤਦੇਰਬੀ ਵਨਹਚਵਾ ਨਨੇ ਤਹਨਨਨੂੰ ਬਚਵਾਇਆ ਅਤਦੇ ਓਵਮ ਉਹ ਸਸ਼ੁਜਵਾਖਿਵਾ ਹਦੋ 
ਵਗਆ ਅਤਦੇ ਉਸ ਰਵਾਹ ਵਵਵਿੱਚ ਉਹ ਦਦੇ ਮਗਰ ਤਸ਼ੁਰ ਵਪਆ।  (ਮਵਿੱਤਬੀ 20:30-34)

ਮਰਕਸ਼ੁਸ 16:20 ਅਤਦੇ ਉਨਨਤਾਂ ਨਨੇ ਬਵਾਹਰ ਜਵਾ ਕਦੇ ਹਰ ਥਤਾਂ ਪਰਚਵਾਰ ਕਬੀਤਵਾ ਅਤਦੇ ਪਪ੍ਰਭਸ਼ੁ ਉਨਨਤਾਂ ਦਦੇ ਨਵਾਲ ਹਦੋ ਕਦੇ ਕਨੂੰਮ 

ਕਰਦਵਾ ਸਬੀ ਅਰ ਬਚਨ ਨਨਨੂੰ ਉਨਨਤਾਂ ਵਨਸ਼ਵਾਵਨਆਆਂ ਦਦੇ ਰਵਾਹਹੀਂ ਵਜਹੜਦੇ ਨਵਾਲ ਨਵਾਲ ਹਸ਼ੁਨੂੰਦਦੇ ਸਨ ਸਵਾਬਤ ਕਰਦਵਾ ਸਬੀ।
]

ਲਦੋਕਵਾ 14:23 ਮਵਾਲਕ ਨਨੇ ਨਸੌ ਕਰ ਨਨਨੂੰ ਵਕਹਵਾ ਭਈ ਵਨਨਿੱਕਲ ਕਦੇ ਸੜਕਤਾਂ ਅਤਦੇ ਪਹਲਬੀ ਬਨੂੰਵਨਆਆਂ ਵਵਿੱਲ ਜਵਾਹ ਅਤਦੇ ਵਵਿੱਡਬੀ 
ਤਗਬੀਦ ਕਰ ਕਦੇ ਲਦੋਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਅਨੂੰਦਰ ਵਲਆ ਤਤਾਂ ਜਦੋ ਮਦੇਰਵਾ ਘਰ ਭਰ ਜਵਾਵਦੇ।

ਲਦੋਕਵਾ 21:15 ਵਕਉਂ ਜਦੋ ਮਹ ਤਸ਼ੁਹਵਾਨਨਨੂੰ ਇਹਦੋ ਵਜਹਵਾ ਮਨਨੂੰਹ ਅਤਦੇ ਬਸ਼ੁਵਿੱਧ ਵਦਆਆਂਗਵਾ ਵਜਹ ਦਵਾ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਵਵਰਦੋਧਬੀ 
ਸਵਾਹਮਣਵਾ ਯਵਾ ਖਿਨੂੰਡਣ ਨਵਾ ਕਰ ਸਵਿੱਕਣਗਦੇ।

ਲਦੋਕਵਾ 21:36 ਪਰ ਬਦੇਨਤਬੀ ਕਰਵਦਆਆਂ ਹਰ ਵਦੇਲਦੇ ਜਵਾਗਦਦੇ ਰਹਦੋ ਭਈ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਉਨਨਤਾਂ ਸਭਨਤਾਂ ਗਵਿੱਲਤਾਂ ਤਤੋਂ ਵਜਹੜਬੀਆਆਂ 
ਹਦੋਣ ਵਵਾਲਬੀਆਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਵਿੱਕਦੋ ਅਤਦੇ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖਿ ਦਦੇ ਪਸ਼ੁਵਿੱਤਪ੍ਰ ਦਦੇ ਸਵਾਹਮਣਦੇ ਖਿੜਦੇ ਹਦੋ ਸਵਿੱਕਦੋ।

ਯਨਹਨੂੰਨਵਾ 17:15 ਮਮੈਂ ਇਹ ਬਦੇਨਤਬੀ ਨਹਹੀਂ ਕਰਦਵਾ ਜਦੋ ਤਨਨੂੰ ਓਹਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਜਗਤ ਵਵਵਿੱਚਤੋਂ ਚਸ਼ੁਵਿੱਕ ਲਵਮ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋ ਤਨਨੂੰ 
ਦਸ਼ੁਸ਼ਟ ਤਤੋਂ ਓਹਨਤਾਂ ਦਬੀ ਰਵਿੱਵਛਆ ਕਰਮ।

ਰਸਨਲਤਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 11:23 ਸਦੋ ਜਤਾਂ ਓਹ ਉੱਥਦੇ ਪਹਸ਼ੁਨੂੰਵਚਆ ਅਤਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਬੀ ਵਕਰਪਵਾ ਵਦੇਖਿਬੀ ਤਤਾਂ ਅਨਨੂੰਦ 

ਹਦੋਇਆ ਅਰ ਉਨਨਤਾਂ ਸਭਨਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਉਪਦਦੇਸ਼ ਵਦਵਿੱਤਵਾ ਭਈ ਵਦਲ ਦਬੀ ਤਕੜਵਾਈ ਨਵਾਲ ਪਪ੍ਰਭਸ਼ੁ ਵਵਿੱਲ ਲਵਿੱਗਦੇ ਰਹਦੋ।
ਰਸਨਲਤਾਂ ਦਦੇ ਕਰਤਵਿੱਬ 13:48 ਤਤਾਂ ਪਰਵਾਈਆਆਂ ਕਸੌਮਤਾਂ ਦਦੇ ਲਦੋਕ ਏਹ ਗਵਿੱਲਤਾਂ ਸਸ਼ੁਣ ਕਦੇ ਅਨਨੂੰਦ ਹਦੋਏ ਅਤਦੇ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ 

ਬਚਨ ਦਬੀ ਵਵਡਆਈ ਕਰਨ ਲਵਿੱਗਦੇ ਅਤਦੇ ਵਜਨੂੰਨਨੇ ਸਦਬੀਪਕ ਜਬੀਉਣ ਲਈ ਠਵਹਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨਨਤਾਂ ਵਨਹਚਵਾ 



ਕਬੀਤਬੀ।
1 ੧ ਕਸ਼ੁਵਰਨੂੰਥਬੀਆਆਂ 10:13 ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ ਉੱਤਦੇ ਇਹਦੋ ਵਜਹਵਾ ਕਦੋਈ ਪਰਤਵਾਵਵਾ ਨਹਹੀਂ ਵਪਆ ਜਦੋ ਮਨਸ਼ੁਵਿੱਖਿ ਤਤੋਂ ਨਹਹੀਂ ਝਵਿੱਵਲਆ 

ਜਤਾਂਦਵਾ ਪਰਨੂੰਤਨ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਵਾਦਵਾਰ ਹਹ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਬੀ ਸ਼ਕਤਬੀਓ ਬਵਾਹਰ ਤਸ਼ੁਹਵਾਨਨਨੂੰ ਪਰਤਵਾਵਦੇ ਵਵਵਿੱਚ ਨਹਹੀਂ ਪਹਣ 

ਦਦੇਵਦੇਗਵਾ ਸਗਤੋਂ ਪਰਤਵਾਵਦੇ ਦਦੇ ਨਵਾਲ ਹਬੀ ਬਚ ਜਵਾਣ ਦਵਾ ਉਪਵਾਓ ਵਬੀ ਕਵਿੱਢ ਦਦੇਵਦੇਗਵਾ ਭਈ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਝਵਿੱਲ ਸਵਿੱਕਦੋ।
1 ੧ ਕਸ਼ੁਵਰਨੂੰਥਬੀਆਆਂ 16:9 ਵਕਉਂ ਜਦੋ ਇਵਿੱਕ ਵਵਿੱਡਵਾ ਅਤਦੇ ਕਨੂੰਮ ਕਵਿੱਢਣ ਵਵਾਲਵਾ ਦਰਵਵਿੱਜਵਾ ਮਦੇਰਦੇ ਲਈ ਖਿਸ਼ੁਵਲਨਆ ਹਹ ਅਤਦੇ 

ਵਵਰਦੋਧਬੀ ਬਹਸ਼ੁਤ ਹਨ।
2 ੨ ਕਸ਼ੁਵਰਨੂੰਥਬੀਆਆਂ 12:9 ਅਤਦੇ ਉਸ ਨਨੇ ਮਹਨਨਨੂੰ ਆਵਖਿਆ ਭਈ ਮਦੇਰਬੀ ਵਕਰਪਵਾ ਹਬੀ ਤਦੇਰਦੇ ਲਈ ਬਥਦੇਰਬੀ ਹਹ ਵਕਉਂ ਜਦੋ 

ਮਦੇਰਬੀ ਸਮਰਵਿੱਥਵਾ ਵਨਰਬਲਤਵਾਈ ਵਵਵਿੱਚ ਪਨਰਬੀ ਹਸ਼ੁਨੂੰਦਬੀ ਹਹ। ਇਸ ਲਈ ਮਮੈਂ ਆਪਣਬੀਆਆਂ ਵਨਰਬਲਤਵਾਈਆਆਂ ਉੱਤਦੇ 
ਅਵਿੱਤ ਅਨਨੂੰਦ ਨਵਾਲ ਅਭਮਵਾਨ ਕਰਤਾਂਗਵਾ ਤਤਾਂ ਜਦੋ ਮਸਬੀਹ ਦਬੀ ਸਮਰਵਿੱਥਵਾ ਮਦੇਰਦੇ ਉੱਤਦੇ ਸਵਾਯਵਾ ਕਰਦੇ।

ਅਫ਼ਸਬੀਆਆਂ 6:11 ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਸ਼ਸਤਪ੍ਰ ਬਸਤਪ੍ਰ ਧਵਾਰਦੋ ਤਤਾਂ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਸ਼ਤਵਾਨ ਦਦੇ ਛਲ ਵਛਵਿੱਦਪ੍ਰਤਾਂ ਦਦੇ ਸਵਾਹਮਣਦੇ 
ਖਿਲਦੋ ਸਵਿੱਕਦੇ।

ਇਬਰਵਾਨਬੀਆਆਂ 1:7,14(13/14) ਅਤਦੇ ਉਹ ਦਨਤਤਾਂ ਦਦੇ ਵਵਖਿਦੇ ਆਖਿਦਵਾ ਹਹ,-ਉਹ ਆਪਵਣਆਆਂ ਦਨਤਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਹਵਵਾਵਤਾਂ 
ਅਤਦੇ ਆਪਣਦੇ ਉਪਵਾਸਕਤਾਂ ਨਨਨੂੰ ਅਗਨ ਦਬੀਆਆਂ ਲਵਾਟਤਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਵਾ ਹਹ। 13/24 ਪਰ ਦਨਤਤਾਂ ਵਵਵਿੱਚਤੋਂ ਵਕਹ ਦਦੇ ਵਵਖਿਦੇ 
ਉਹ ਨਨੇ ਕਦਦੇ ਆਵਖਿਆ ਹਹ,-ਤਨਨੂੰ ਮਦੇਰਦੇ ਸਵਿੱਜਦੇ ਪਵਾਸਦੇ ਬਹਠ, ਜਦ ਤਬੀਕਸ਼ੁਰ ਮਮੈਂ ਤਦੇਰਦੇ ਵਹਰਬੀਆਆਂ ਨਨਨੂੰ ਤਦੇਰਦੇ ਪਹਰ ਰਵਿੱਖਿਣ ਦਬੀ 
ਚਹੌਂਕਬੀ ਨਵਾ ਕਰ ਵਦਆਆਂ ? ਭਲਵਾ, ਓਹ ਸਵਿੱਭਦੇ ਸਦੇਵਵਾ ਕਰਨ ਵਵਾਲਦੇ ਆਤਮਦੇ ਨਹਹੀਂ ਵਜਹੜਦੇ ਮਸ਼ੁਕਤਬੀ ਦਵਾ ਵਵਰਸਵਾ 
ਪਵਾਉਣ ਵਵਾਵਲਆਆਂ ਦਬੀ ਸਦੇਵਵਾ ਲਈ ਘਵਿੱਲਦੇ ਜਤਾਂਦਦੇ ਹਨ ?

ਯਵਾਕਨਬ 4:7 ਉਪਰਨੂੰਤ ਤਸ਼ੁਸਹੀਂ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਦੇ ਅਧਬੀਨ ਹਦੋਵਦੋ। ਪਰ ਸ਼ਤਵਾਨ ਦਵਾ ਸਵਾਹਮਣਵਾ ਕਰਦੋ ਤਤਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਵਾਡਦੇ 
ਕਦੋਲਤੋਂ ਭਵਿੱਜ ਜਵਾਵਦੇਗਵਾ।

1 ੧ ਪਤਰਸ 5:10 ਅਤਦੇ ਪਰਮ ਵਕਰਪਵਾਲਨ ਪਰਮਦੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਵਜਹ ਨਨੇ ਤਸ਼ੁਹਵਾਨਨਨੂੰ ਆਪਣਦੇ ਸਦਬੀਪਕ ਤਦੇਜ ਦਦੇ ਲਈ 

ਮਸਬੀਹ ਵਵਵਿੱਚ ਸਵਿੱਵਦਆ ਜਦ ਤਸ਼ੁਸਤਾਂ ਥਦੋੜਵਾ ਵਚਰ ਦਸ਼ੁਖਿ ਭਦੋਗ ਵਲਆ ਤਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤਸ਼ੁਹਵਾਨਨਨੂੰ ਕਵਾਵਮਲ, ਕਵਾਇਮ ਅਤਦੇ 
ਤਕਵੜਆਆਂ ਕਰਦੇਗਵਾ।
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