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ਜ਼ਬਬੂਰ 68:1  ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਜਜਾਗਗ ਅਤਹ ਆਪਣਹ ਵਵੈਰਰੀਆਆ ਨਬੂਨ ਖਖਨਡਜਾ ਖਦਿਉ,  ਉਸਦਿਹ ਸਜਾਰਹ ਵਵੈਰਰੀ ਉਸ
ਕਗਲਲ ਫ਼ਰਜਾਰ ਹਗ ਜਜਾਣ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 5:9,10 ਉਹ ਲਗਕ ਸਸੱਚ ਨਹਹ ਆਖਦਿਹ। ਉਹ ਲਗਕ ਝਬੂਠਠ ਹਨ ਖਜਹੜਹ ਸਸੱਚ ਨਬੂਨ ਮਰਗੜਦਿਹ ਹਨ।
ਉਨਨਨ ਦਿਹ ਮਬੂਨਹ ਖਜਾਲਰੀ ਕਬਰਨ ਵਰਗਹ ਹਨ। ਭਜਾਵਵ ਉਹ ਹਗਰਨਨ ਨਬੂਨ ਖਮਠਠ ਸਬਦਿ ਬਗਲਦਿਹ ਹਨ,  ਉਹ
ਖਸਰਫ਼ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਫ਼ਸਜਾਉਣ ਅਤਹ ਨਸ਼ੁਕਸਜਾਨ ਪਹਸ਼ੁਨਚਜਾਉਣ ਦਿਰੀਆਆ ਹਰੀ ਖਵਉਂਤਜਾ ਬਣਜਾਉਂਦਿਹ ਹਨ। 10

ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਸਜ਼ਜਾ ਖਦਿਉ,  ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ। ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਖਸ਼ੁਦਿ ਆਪਣਹ ਹਰੀ ਜਜਾਲ ਖਵਸੱਚ ਫ਼ਸ ਜਜਾਣ ਖਦਿਉ। ਉਹ
ਲਗਕ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਖਵਰਸ਼ੁਸੱਧ ਖੜਹ ਹਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਦਿਹ ਅਨਠਕਨ ਪਜਾਪਨ ਲਈ ਸਜ਼ਜਾ ਖਦਿਉ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 7:1,2 ਹਹ ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਹਰਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ, ਮਮੈਂ ਤਹਰਹ ਖਵਸੱਚ ਸਰਨ ਲਮੈਂਦਿਜਾ ਹਨ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਤਲ
ਬਚਜਾ ਖਜਹੜਹ ਮਹਰਹ ਖਪਛਹ ਹਨ। ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾਉ। 2 ਜਹ ਤਬੂਨ ਮਵੈਨਬੂਨ ਨਹਹ ਬਚਜਾਵਵਗਜਾ, ਮਮੈਂ ਸਹਰ ਦਿਸ਼ੁਆਰਜਾ ਫ਼ੜਹ
ਅਤਹ ਧਬੂਏ ਜਜਾਣ ਵਜਾਲਹ ਜਜਾਨਵਰ ਵਰਗਜਾ ਹਗਵਨਗਜਾ। ਖਜਸ ਨਬੂਨ ਕਗਈ ਵਰੀ ਨਹਹ ਬਚਜਾਉਂਦਿਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 11:6  ਉਹ ਭਖਦਿਹ ਹਗਏ ਕਗਖਲਆਆ ਅਤਹ ਬਲਦਿਰੀ ਹਗਈ ਗਨਧਕ ਦਿਰੀ ਵਰਖਜਾ ਬਦਿ ਰਬੂਹਨ ਉੱਤਹ
ਕਰਹਗਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਨਨ ਬਦਿ ਰਬੂਹਨ ਨਬੂਨ ਤਪਦਿਰੀਆਆ ਸੜਦਿਰੀਆਆ ਲਖਹਰਨ ਬਜਾਝਲ ਕਸ਼ੁਝ ਨਹਹ ਖਮਲਹਗਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 18:2  ਯਹਗਵਜਾਹ ਮਹਰਰੀ ਚਸੱਟਜਾਨ,  ਮਹਰਜਾ ਗਢ,  ਅਤਹ ਮਹਰਜਾ ਸਸ਼ੁਰਖਖਅਤ ਸਥਜਾਨ ਹਵੈ।"  ਮਹਰਜਾ
ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਮਹਰਰੀ ਚਸੱਟਜਾਨ ਹਵੈ।  ਮਮੈਂ ਸਸ਼ੁਰਖਖਆ ਲਈ ਉਸ ਵਸੱਲ ਨਸਸਦਿਜਾ ਹਨ।  ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਹਰੀ ਮਹਰਰੀ
ਢਜਾਲ ਹਵੈ,  ਉਸਦਿਰੀ ਸਕਤਰੀ ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾਉਂਦਿਰੀ ਹਵੈ।  ਉੱਚਹ ਪਰਬਤਨ ਖਵਸੱਚ ਯਹਗਵਜਾਹ ਮਹਰਰੀ ਛਸ਼ੁਪਨਗਜਾਹ
ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 18:14 ਯਹਗਵਜਾਹ ਨਠ ਆਪਣਹ ਤਰੀਰ ਛਸੱਡਹ ਅਤਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਬੂਨ ਭਜਜਾ ਖਦਿਸੱਤਜਾ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਨਠ ਖਬਜਲਰੀ
ਦਿਰੀਆਆ ਅਨਠਕਨ ਖਕਰਣਨ ਫ਼ਵੈਲਜਾਈਆਆ ਅਤਹ ਲਗਕ ਘਬਰਜਾਹਟ ਖਵਸੱਚ ਭਸੱਜ ਗਏ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 18:17  ਮਹਰਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣ ਮਹਰਹ ਨਜਾਲਲ ਸਕਤਰੀਸਜਾਲਰੀ ਸਨ। ਉਨਨਨ ਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਤਰੀ। ਮਹਰਹ
ਦਿਸ਼ੁਸਮਣ ਮਹਰਹ ਨਜਾਲਲ ਵਧਹਰਹ ਸਕਤਰੀਸਜਾਲਰੀ ਸਨ। ਇਸਹ ਲਈ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾ ਖਲਆ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 18:39,45,48  ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਯਸ਼ੁਧ ਖਵਸੱਚ ਸਕਤਰੀਸਜਾਲਰੀ ਬਣਜਾਇਆ। ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਹਰਹ
ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਬੂਨ ਮਹਰਹ ਅਸੱਗਹ ਡਹਖਗਆ।  45 ਉਹ ਖਵਦਿਹਸਰੀ ਡਰ ਨਜਾਲ ਕਨਬਣਗਹ। ਉਹ ਡਰ ਨਜਾਲ ਕਨਬਨਦਿਹ



ਹਗਏ ਆਪਣਰੀਆਆ ਛਸ਼ੁਪਣਗਜਾਹਨ ਖਵਸੱਚਲ ਖਨਕਲ ਆਉਣਗਹ।  48  ਯਹਗਵਜਾਹ,  ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਹਰਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਤਲ
ਮਹਰਰੀ ਰਸੱਖਖਆ ਕਰੀਤਰੀ, ਤਸ਼ੁਸਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾਉਣ ਖਵਸੱਚ ਮਹਰਰੀ ਮਦਿਦਿ ਕਰੀਤਰੀ ਖਜਹੜਹ ਮਹਰਹ ਖਖਲਜਾਫ਼
ਆ ਖਲਗਏ ਸਨ। ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਜ਼ਜਾਲਮ ਆਦਿਮਰੀਆਆ ਤਲ ਬਚਜਾਇਆ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 23:3  ਉਹ ਆਪਣਹ ਨਨ ਦਿਹ ਚਨਗਹ ਲਈ,  ਮਹਰਰੀ ਰਬੂਹ ਨਬੂਨ ਤਜਾਜ਼ਰੀ ਊਰਜਜਾ ਖਦਿਨਦਿਜਾ ਹਵੈ।  ਇਹ
ਦਿਰਸਜਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਉਹ ਸਸੱਚ ਮਸ਼ੁਸੱਚ ਚਨਗਜਾ ਹਵੈ ਉਹ ਚਨਖਗਆਈ ਦਿਹ ਰਜਾਹਨ ਤਹ ਮਹਰਰੀ ਅਗਵਜਾਈ
ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 27:11 ਹਹ ਯਹਗਵਜਾਹ, ਲਗਕ ਵਹਖ ਰਹਹ ਹਨ ਖਕ ਮਮੈਂ ਕਗਈ ਗਲਤਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਵੈਨਬੂਨ ਸਹਰੀ
ਗਸੱਲਨ ਕਰਨਰੀਆਆ ਖਸਖਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 31:15 ਮਹਰਰੀ ਖਜਨਦਿ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਹਸੱਥਨ ਖਵਸੱਚ ਹਵੈ। ਮਵੈਨਬੂਨ ਮਹਰਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਤਲ ਬਚਜਾਉ। ਕਸ਼ੁਝ ਲਗਕਹ ਮਹਰਜਾ
ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰ ਰਹਹ ਹਨ। ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਤਲ ਬਚਜਾਉ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 34:4.7 ਮਮੈਂ ਮਦਿਦਿ ਲਈ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਵਸੱਲ ਖਗਆ, ਅਤਹ ਉਸਨਠ ਮਹਰਰੀ ਗਸੱਲ ਸਸ਼ੁਣਰੀ। ਉਸਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ
ਉਨਨਨ ਸਜਾਰਰੀਆਆ ਚਰੀਜ਼ਨ ਤਲ ਬਚਜਾਇਆ ਖਜਨਨਨ ਤਲ ਮਮੈਂ ਭਵੈਭਰੀਤ ਹਨ।  7  ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਜਾ ਦਿਬੂਤ ਉਸਦਿਹ
ਚਹਖਲਆਆ ਦਿਰੀ ਰਖਵਜਾਲਰੀ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਜਾ ਦਿਬੂਤ ਉਨਨਨ ਦਿਰੀ ਰਸੱਖਖਆ ਕਰਦਿਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 34:13 ਤਨ ਉਸ ਬਨਦਿਹ ਨਬੂਨ ਚਹਰੀਦਿਜਾ ਖਕ ਉਹ ਖਬਲਕਸ਼ੁਲ ਵਰੀ ਮਨਦਿਰੀਆਆ ਗਸੱਲਨ ਨਜਾ ਆਖਹ ਅਤਹ ਉਹ
ਬਨਦਿਜਾ ਖਬਲਕਸ਼ੁਲ ਵਰੀ ਝਬੂਠ ਨਜਾ ਬਗਲਹ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 34:17-19 ਯਹਗਵਜਾਹ ਅਸੱਗਹ ਅਰਦਿਜਾਸ ਕਰਗ ਅਤਹ ਉਹ ਸਸ਼ੁਣ ਲਵਹਗਜਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਨਬੂਨ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀਆਆ
ਸਜਾਰਰੀਆਆ ਮਸ਼ੁਸਰੀਬਤਨ ਤਲ ਬਚਜਾਵਹਗਜਾ। 18 ਜਦਿਲ ਕਸ਼ੁਝ ਲਗਕ ਮਬੂਸਰੀਬਤਨ ਖਵਸੱਚ ਹਸ਼ੁਨਦਿਹ ਹਨ,  ਤਨ ਉਹ
ਗਸ਼ੁਮਜਾਨ ਕਰਨਜਾ ਛਸੱਡ ਖਦਿਨਦਿਹ ਹਨ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਉਨਨਨ ਖਨਮਜਾਣਹ ਲਗਕਨ ਦਿਹ ਨਠੜਹ ਹਸ਼ੁਨਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਉਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ
ਬਚਜਾਵਹਗਜਾ। 19 ਹਗ ਸਕਦਿਜਾ ਨਠਕ ਬਨਖਦਿਆਆ ਨਬੂਨ ਔਕਢਨ ਆਉਣ।  ਪਰ ਯਹਗਵਜਾਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਦਿਰੀ
ਹਰ ਔਕਢ ਤਲ ਬਚਜਾਵਹਗਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 35:1-8,10 ਹਹ ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਹਰਹ ਖਵਰਗਧਰੀਆਆ ਦਿਹ ਖਖਲਜਾਫ਼ ਲੜਗ। ਮਹਰਹ ਯਸ਼ੁਧ ਲੜਗ। 2 ਹਹ ਯਹਗਵਜਾਹ,

ਆਪਣਰੀ ਢਜਾਲ ਅਤਹ ਫ਼ਰਰੀ ਚਸ਼ੁਸੱਕ ਲਵਗ। ਉਠਠ ਅਤਹ ਮਹਰਰੀ ਮਦਿਦਿ ਕਰਗ। 3 ਆਪਣਜਾ ਨਠਜਜਾ ਅਤਹ ਬਰਛਜਾ
ਚਸ਼ੁਸੱਕ ਅਤਹ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਦਿਹ ਖਖਲਜਾਫ਼ ਲੜਗ ਜਗ ਮਹਰਜਾ ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰ ਰਹਹ ਹਨ। ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਹਰਰੀ ਰਬੂਹ ਨਬੂਨ
ਆਖਗ,  "ਮਮੈਂ ਤਵੈਨਬੂਨ ਬਚਵਨਗਜਾ।" 4  ਉਹ ਜਗ ਮਵੈਨਬੂਨ ਮਜਾਰਨ ਦਿਰੀ ਕਗਖਸਸ ਕਰਦਿਹ ਹਨ ਖਨਰਜਾਸ ਅਤਹ



ਸਰਮਸਜਾਰ ਹਗਣ। ਉਹ ਖਜਹੜਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਸਸੱਟ ਮਜਾਰਨ ਦਿਰੀ ਸਜਾਖਜਸ ਕਰਦਿਹ ਹਨ,  ਹਜਾਰ ਜਜਾਣ ਅਤਹ
ਸਰਮਸਜਾਰ ਹਗਣ। 5 ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਉਸ ਤਬੂੜਰੀ ਵਨਗ ਬਣਜਾ ਖਦਿਉ। ਖਜਹੜਜਾ ਹਵਜਾ ਦਿਸ਼ੁਆਰਜਾ ਉੱਡ ਜਨਦਿਰੀ ਹਵੈ।
ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਹ ਦਿਬੂਤ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਦਿਜਾ ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰਨ ਖਦਿਉ। 6 ਯਹਗਵਜਾਹ,  ਉਨਨਨ ਦਿਹ ਰਜਾਹਨ ਨਬੂਨ ਹਨਠਰਮਈ
ਅਤਹ ਖਤਲਕਣਜਾ ਬਣਜਾ ਖਦਿਉ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਹ ਦਿਬੂਤ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਦਿਜਾ ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰਨ ਖਦਿਉ। 7 ਮਮੈਂ ਕਗਈ ਗਲਤ
ਕਨਮ ਨਹਹ ਕਰੀਤਜਾ। ਪਰ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ ਫ਼ੜਨ ਦਿਰੀ ਕਗਖਸਸ ਕਰੀਤਰੀ। ਉਨਨਨ ਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ ਅਕਜਾਰਣ ਹਰੀ
ਫ਼ਸਜਾਉਣ ਦਿਰੀ ਕਗਖਸਸ ਕਰੀਤਰੀ। 8  ਇਸ ਲਈ ਯਹਗਵਜਾਹ,  ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਆਪਣਰੀਆਆ ਚਜਾਲਨ ਖਵਸੱਚ ਫ਼ਸਣ
ਖਦਿਉ, ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਆਪਣਹ ਹਰੀ ਜਜਾਲਨ ਖਵਸੱਚ ਖਡਸੱਗਣ ਖਦਿਉ। ਕਗਈ ਅਣਪਛਜਾਖਣਆ ਖਤਰਜਾ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਫ਼ੜ
ਲਵਹ। 10 ਫ਼ਹਰ ਮਹਰਰੀ ਪਬੂਰਰੀ ਹਸਤਰੀ ਆਖਹਗਰੀ; "ਯਹਗਵਜਾਹ, ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਖਜਹਜਾ ਕਗਈ ਨਹਹ। ਤਸ਼ੁਸਹ ਗਰਰੀਬ
ਲਗਕਨ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਤਲ ਬਚਜਾਉਂਦਿਹ ਹਗ ਜਗ ਡਜਾਢਹ ਹਨ।  ਤਸ਼ੁਸਹ ਡਜਾਖਢਆਆ ਕਗਲਲ ਚਰੀਜ਼ਨ ਖਗਹ ਕਹ ਉਹ ਚਰੀਜ਼ਨ
ਤਸ਼ੁਸਹ ਗਰਰੀਬ ਅਤਹ ਲਜਾਚਜਾਰਨ ਨਬੂਨ ਖਦਿਨਦਿਹ ਹਗ।"

ਜ਼ਬਬੂਰ 36:7-9 ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਖਪਆਰ ਭਰਰੀ ਦਿਯਜਾ ਨਜਾਲਲ ਕਸ਼ੁਝ ਵਰੀ ਅਨਮਗਲ ਨਹਹ। ਲਗਕ ਅਤਹ ਦਿਬੂਤ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ
ਵਸੱਲ ਸਸ਼ੁਰਖਖਆ ਲਈ ਆਉਂਦਿਹ ਹਨ। 8 ਯਹਗਵਜਾਹ, ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਘਰ ਖਵਚਲਰੀਆਆ ਸਸ਼ੁਭ ਚਰੀਜ਼ਨ ਪਜਾਸਲ
ਨਵਹ ਸਕਤਰੀ ਹਜਾਸਲ ਕਰਦਿਹ ਹਨ।  ਤਸ਼ੁਸਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਆਪਣਰੀ ਅਦਿਭਸ਼ੁਤ ਨਦਿਰੀ ਦਿਜਾ ਨਰੀਰ ਪਰੀਣ ਖਦਿਨਦਿਹ
ਹਨ। 9 ਯਹਗਵਜਾਹ,  ਜਰੀਵਨ ਦਿਜਾ ਚਸਮਜਾ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਵਸੱਲਲ ਵਗਦਿਜਾ ਹਵੈ।  ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਚਜਾਨਣ ਖਵਸੱਚ,  ਅਸਹ
ਚਜਾਨਣ ਦਿਹਖਦਿਹ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 37:5 ਯਹਗਵਜਾਹ ਤਹ ਖਨਰਭਰ ਹਗਵਗ, ਅਤਹ ਉਸ ਖਵਸੱਚ ਯਕਰੀਨ ਰਖਗ। ਫ਼ਹਰ ਖਜਹੜਜਾ ਲਗੜਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ,
ਉਹ ਕਰਹਗਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 37:23,24  ਯਹਗਵਜਾਹ ਇਸੱਕ ਖਸਪਜਾਹਰੀ ਦਿਰੀ ਖਧਆਨ ਨਜਾਲ ਤਸ਼ੁਰਨ ਖਵਸੱਚ ਮਦਿਦਿ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ।
ਯਹਗਵਜਾਹ ਉਸਨਬੂਨ ਖਡਸੱਗਣ ਤਲ ਬਚਜਾਉਂਦਿਜਾ ਹਵੈ। 24 ਜਹ ਉਹ ਆਦਿਮਰੀ ਭਸੱਜਦਿਜਾ ਅਤਹ ਆਪਣਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣ
ਉੱਤਹ ਵਜਾਰ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ।  ਤਨ ਯਹਗਵਜਾਹ ਖਸਪਜਾਹਰੀ ਦਿਜਾ ਹਸੱਥ ਫ਼ੜ ਲਮੈਂਦਿਜਾ ਹਵੈ,  ਅਤਹ ਉਸਨਬੂਨ ਖਡਸੱਗਣ ਤਲ
ਬਚਜਾਉਂਦਿਜਾ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 37:40 ਯਹਗਵਜਾਹ ਨਠਕ ਬਨਖਦਿਆਆ ਦਿਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ, ਅਤਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਬਚਜਾਉਂਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਨਠਕ
ਬਨਦਿਹ ਯਹਗਵਜਾਹ ਤਹ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦਿਹ ਹਨ। ਅਤਹ ਉਹ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਨਬੂਨ ਮਨਦਿਹ ਲਗਕਨ ਤਲ ਬਚਜਾਉਂਦਿਜਾ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 39:1  ਮਮੈਂ ਆਖਖਆ, "ਮਮੈਂ ਉਨਨਨ ਗਸੱਲਨ ਦਿਜਾ ਖਧਆਨ ਰਖਨਗਜਾ ਜਗ ਮਮੈਂ ਆਖਨਗਜਾ।  ਮਮੈਂ ਆਪਣਰੀ



ਜ਼ਸ਼ੁਬਜਾਨ ਨਬੂਨ, ਮਵੈਥਲ ਪਜਾਪ ਕਰਜਾਉਣ ਦਿਜਾ ਕਜਾਰਣ ਨਹਹ ਬਣਨ ਦਿਹਵਨਗਜਾ। ਮਮੈਂ ਆਪਣਜਾ ਮਬੂਨਹ ਬਨਦਿ ਰਖਨਗਜਾ
ਜਦਿਲ ਮਮੈਂ ਦਿਸ਼ੁਸਟ ਲਗਕਨ ਦਿਸ਼ੁਆਰਜਾ ਖਘਖਰਆ ਹਗਵਨਗਜਾ।"

ਜ਼ਬਬੂਰ 41:4 ਮਮੈਂ ਆਖਖਆ, "ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਹਰਹ ਉੱਤਹ ਖਮਹਰ ਕਰਗ।  ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਖਵਰਸ਼ੁਸੱਧ ਗਸ਼ੁਨਜਾਹ ਕਰੀਤਜਾ,
ਮਹਰਜਾ ਪਜਾਪ ਮਸ਼ੁਆਫ਼ ਕਰ ਖਦਿਉ ਅਤਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਖਨਰਗਗ ਕਰ ਖਦਿਉ।"

ਜ਼ਬਬੂਰ 42:5,11 ਮਵੈਨਬੂਨ ਇਨਨਜਾ ਉਦਿਜਾਸ ਖਕਉਂ ਹਗਣਜਾ ਚਜਾਹਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ? ਮਵੈਨਬੂਨ ਇਨਨਜਾ ਪਰਹਸਜਾਨ ਖਕਉਂ ਹਗਣਜਾ
ਚਜਾਹਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ? ਮਵੈਨਬੂਨ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਲਈ ਇਨਤਜ਼ਜਾਰ ਕਰਨਜਾ ਚਜਾਹਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਹਜਾਲਹ
ਉਸਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਿਜਾ ਮਮੌਕਜਾ ਖਮਲਹਗਜਾ। ਉਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾ ਲਵਹਗਜਾ। 11 ਮਮੈਂ ਇਨਨਜਾ ਉਦਿਜਾਸ ਖਕਉਂ
ਹਗਵਨ?  ਮਵੈਨਬੂਨ ਇਨਨਜਾ ਪਰਹਸਜਾਨ ਖਕਉਂ ਹਗਣਜਾ ਚਜਾਹਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ?  ਮਵੈਨਬੂਨ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਲਈ
ਉਡਰੀਕਣਜਾ ਚਜਾਹਰੀਦਿਜਾ ਹਵੈ।  ਅਜਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਸਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਿਜਾ ਮਮੌਕਜਾ ਖਮਲਹਗਜਾ।  ਉਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾ
ਲਵਹਗਜਾ। (ਜ਼ਬਬੂਰ 43:5)

ਜ਼ਬਬੂਰ 43:1 ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ, ਇਸੱਕ ਬਨਦਿਜਾ ਹਵੈ, ਖਜਹੜਜਾ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਜਾ ਵਫ਼ਜਾਦਿਜਾਰ ਚਹਲਜਾ ਨਹਹ ਹਵੈ। ਉਹ ਕਪਟਰੀ ਹਵੈ
ਅਤਹ ਉਹ ਝਬੂਠ ਬਗਲਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ, ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਸ ਬਨਦਿਹ ਤਲ ਬਚਜਾਵਹ। ਮਹਰਰੀ ਰਸੱਖਖਆ ਕਰਹ ਅਤਹ
ਸਜਾਬਤ ਕਰ ਦਿਹਵਹ ਖਕ ਮਮੈਂ ਸਹਰੀ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 44:4  ਮਹਰਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਹਰਹ ਪਜਾਤਸਜਾਹ ਹਗ।  ਆਦਿਹਸ ਖਦਿਉ ਅਤਹ ਯਜਾਕਬੂਬ ਦਿਹ ਲਗਕਨ ਦਿਰੀ
ਖਜਸੱਤ ਵਸੱਲ ਅਗਵਜਾਈ ਕਰਗ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 51:4 ਮਮੈਂ ਉਹਰੀ ਗਸੱਲਨ ਕਰੀਤਰੀਆਆ ਖਜਨਨਨ ਨਬੂਨ ਤਸ਼ੁਸਹ ਗਲਤ ਆਖਦਿਹ ਹਲ। ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਤਸ਼ੁਸਹ ਹਰੀ ਹਗ
ਖਜਸਦਿਹ ਖਖਲਜਾਫ਼ ਮਮੈਂ ਗਸ਼ੁਨਜਾਹ ਕਰੀਤਹ ਸਨ।  ਮਮੈਂ ਇਨਨਨ ਗਸੱਲਨ ਨਬੂਨ ਲਗਕਨ ਦਿਹ ਜਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਰੀਕਜਾਰਦਿਜਾ
ਹਨ, ਖਕ ਮਮੈਂ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤਹ ਤਸ਼ੁਸਹ ਸਹਰੀ ਸਰੀ। ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਖਨਰਣਹ ਖਨਰਪਖ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 52:5  ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਤਸ਼ੁਹਜਾਨਬੂਨ ਸਦਿਜਾ ਲਈ ਬਰਬਜਾਦਿ ਕਰ ਦਿਹਵਹਗਜਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਨਬੂਨ ਫ਼ੜ
ਲਵਹਗਜਾ ਅਤਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਨਬੂਨ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਘਰਨ ਖਵਸੱਚਲ ਖਖਸੱਚ ਲਵਹਗਜਾ,  ਖਜਵਵ ਕਗਈ ਬਨਦਿਜਾ ਪਮੌਦਿਹ ਨਬੂਨ ਜੜਨ ਸਮਹਤ
ਜ਼ਮਰੀਨ ਖਵਸੱਚਲ ਪਸ਼ੁਸੱਟਦਿਜਾ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 54:7  ਖਕਉਂ?  ਖਕਉਂਖਕ ਤਸ਼ੁਸਹ ਹਰੀ ਮਵੈਨਬੂਨ ਮਹਰਰੀਆਆ ਸਜਾਰਰੀਆਆ ਮਸ਼ੁਸਰੀਬਤਨ ਤਲ ਬਚਜਾਇਆ।  ਮਮੈਂ
ਆਪਖਣਆ ਵਵੈਰਰੀਆਆ ਨਬੂਨ ਹਜਾਰਖਦਿਆਆ ਦਿਹਖਖਆ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 55:18 ਮਮੈਂ ਬਹਸ਼ੁਤ ਲੜਜਾਈਆਆ ਖਵਸੱਚ ਲਖੜਆ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਠ ਸਦਿਜਾ ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾਇਆ ਹਵੈ



ਅਤਹ ਸਸ਼ੁਰਖਖਅਤ ਵਜਾਪਸ ਖਲਆਆਦਿਜਾ ਹਵੈ।
ਜ਼ਬਬੂਰ 59:2  ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਕਗਲਲ ਬਚਜਾਉ ਖਜਹੜਹ ਮਨਦਿਹ ਕਜਾਰਹ ਕਰਦਿਹ ਹਨ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਕਜਾਤਲਨ

ਕਗਲਲ ਬਚਜਾਉ।
ਜ਼ਬਬੂਰ 60:12  ਖਸਰਫ਼ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਹਰੀ ਸਜਾਨਬੂਨ ਮਜ਼ਬਬੂਤ ਬਣਜਾ ਸਕਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਖਸਰਫ਼ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਹਰੀ ਸਜਾਡਹ

ਵਵੈਖਰਆਆ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾ ਸਕਦਿਜਾ ਹਵੈ।
ਜ਼ਬਬੂਰ 63:11  ਪਰ ਰਜਾਜਜਾ ਆਪਣਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਜਾਲ ਖਸ਼ੁਸ ਹਗਵਹਗਜਾ।  ਅਤਹ ਖਜਨਨਨ ਲਗਕਨ ਨਠ ਉਸਦਿਜਾ

ਹਸ਼ੁਕਮ ਮਨਨਣ ਤਲ ਇਨਕਜਾਰ ਕਰੀਤਜਾ ਸਰੀ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਕਰਨਗਹ। ਖਕਉਂ? ਖਕਉਂਖਕ, ਉਸਨਠ
ਉਨਨਨ ਸਜਾਰਹ ਝਬੂਖਠਆਆ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾ ਖਦਿਸੱਤਜਾ ਹਵੈ। 

ਜ਼ਬਬੂਰ 66:3 ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਬੂਨ ਆਖਗ ਉਸਦਿਹ ਕਨਮ ਇਨਨਠ ਅਦਿਭਸ਼ੁਤ ਹਨ। ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਸਕਤਰੀ
ਬਹਸ਼ੁਤ ਮਹਜਾਨ ਹਵੈ, ਤਸ਼ੁਹਜਾਦਿਹ ਵਵੈਰਰੀ ਝਸ਼ੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਪਜਾਸਲ ਭਵੈਭਰੀਤ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 68:6 ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਇਕਸੱਲਹ ਬਨਖਦਿਆਆ ਨਬੂਨ ਘਰ ਖਦਿਨਦਿਜਾ ਹਵੈ, ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਆਪਣਹ ਬਨਖਦਿਆਆ ਨਬੂਨ ਕਵੈਦਿ ਤਲ
ਅਜ਼ਜਾਦਿ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਉਹ ਬਹਸ਼ੁਤ ਖਸ਼ੁਸ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਕ ਖਜਹੜਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਹ ਖਖਲਜਾਫ਼ ਹਗ ਜਨਦਿਹ
ਹਨ, ਗਰਮ ਜਹਲਨ ਖਵਸੱਚ ਡਕਕਹ ਰਖਹਣਗਹ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 68:35  ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਆਪਣਹ ਮਨਦਿਰ ਖਵਸੱਚ ਅਦਿਭਸ਼ੁਤ ਲਸੱਗਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਇਸਰਜਾਏਲ ਦਿਜਾ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ
ਆਪਣਹ ਲਗਕਨ ਨਬੂਨ ਮਜ਼ਬਬੂਤ ਅਤਹ ਸਕਤਰੀ ਖਦਿਨਦਿਜਾ ਹਵੈ, ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਕਰਗ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 70:1 ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ, ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਚਜਾਉ। ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਛਹਤਰੀ ਕਰਗ ਅਤਹ ਮਹਰਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਗ।
ਜ਼ਬਬੂਰ 71:4,13  ਮਹਰਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਸ਼ੁਰਹ ਬਨਖਦਿਆਆ ਤਲ ਬਚਜਾਉ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਜ਼ਜਾਲਮ ਬਦਿ ਲਗਕਨ ਤਲ

ਬਚਜਾਉ। 13 ਮਹਰਹ ਵਵੈਰਰੀਆਆ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾ ਖਦਿਉ, ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਪਬੂਰਰੀ ਤਰਨਨ ਤਬਜਾਹ ਕਰ ਖਦਿਉ। ਉਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਦਿਸ਼ੁਸੱਖ
ਦਿਹਣ ਦਿਰੀ ਕਗਖਸਸ ਕਰ ਰਹਹ ਹਨ। ਮਵੈਨਬੂਨ ਆਸ ਹਵੈ ਉਹ ਸਰਮ ਅਤਹ ਬਹਇਸੱਜ਼ਤਰੀ ਮਖਹਸਬੂਸ ਕਰਨਗਹ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 72:12 ਸਜਾਡਜਾ ਰਜਾਜਜਾ ਬਹਸਹਜਾਖਰਆਆ ਦਿਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ। ਸਜਾਡਜਾ ਰਜਾਜਜਾ ਗਰਰੀਬ ਬਹਸਹਜਾਰਹ
ਲਗਕਨ ਦਿਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 76:12  ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਵਸੱਡਹ ਆਗਬੂਆਆ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾ ਖਦਿਨਦਿਜਾ ਹਵੈ;  ਅਤਹ ਧਰਤਰੀ ਦਿਹ ਸਜਾਰਹ ਰਜਾਜਹ ਉਸਤਲ
ਡਰਦਿਹ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 79:9 ਸਜਾਡਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਅਤਹ ਮਸ਼ੁਕਤਰੀਦਿਜਾਤਜਾ,  ਸਜਾਡਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਗ।  ਸਜਾਡਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰ।



ਸਜਾਨਬੂਨ ਬਚਜਾਉ। ਇਸ ਨਜਾਲ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਜਾ ਨਜਾਮ ਮਖਹਮਜਾਮਈ ਹਗਵਹਗਜਾ। ਆਪਣਹ ਨਜਾਮ ਦਿਹ ਚਨਗਹ ਲਈ ਸਜਾਡਹ
ਪਜਾਪਨ ਨਬੂਨ ਢਜਾਹ ਖਦਿਉ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 86:17  ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ,  ਇਹ ਦਿਰਸਜਾਉਣ ਲਈ ਸਨਕਹਤ ਖਦਿਉ ਖਕ ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਹਰਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ
ਕਰਲਗਹ।  ਇਸ ਨਜਾਲ ਪਤਜਾ ਚਸੱਲਹਗਜਾ ਖਕ ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਹਰਰੀ ਅਰਦਿਜਾਸ ਸਸ਼ੁਣ ਲਈ ਅਤਹ ਇਹ ਵਰੀ ਖਕ ਤਸ਼ੁਸਹ
ਮਹਰਰੀ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਕਰਲਗਹ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 91:14,15 ਯਹਗਵਜਾਹ ਆਖਦਿਹ ਹਨ, "ਜਹ ਕਗਈ ਮਹਰਹ ਉੱਪਰ ਭਰਗਸਜਾ ਕਰਦਿਜਾ ਹਵੈ ਮਮੈਂ ਉਸਨਬੂਨ ਬਚਜਾ
ਲਵਨਗਜਾ। ਮਮੈਂ ਆਪਣਹ ਪਵੈਰਗਕਜਾਰਨ ਨਬੂਨ ਬਚਜਾਵਨਗਜਾ ਖਜਹੜਹ ਮਹਰਹ ਨਜਾਮ ਦਿਰੀ ਉਪਜਾਸਨਜਾ ਕਰਦਿਹ ਹਨ। 15

ਮਹਰਹ ਪਵੈਰਗਕਜਾਰ ਮਵੈਨਬੂਨ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਲਈ ਪਸ਼ੁਕਜਾਰਨਗਹ,  ਅਤਹ ਮਮੈਂ ਉਨਨਨ ਦਿਰੀ ਪਸ਼ੁਕਜਾਰ ਸਸ਼ੁਣਨਗਜਾ।  ਜਦਿਲ ਵਰੀ
ਉਨਨਨ ਉੱਤਹ ਮਸ਼ੁਸਰੀਬਤ ਆਵਹਗਰੀ ਮਮੈਂ ਉਨਨਨ ਦਿਹ ਅਨਗ-ਸਨਗ ਹਗਵਨਗਜਾ। ਮਮੈਂ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਬਚਜਾ ਲਵਨਗਜਾ ਅਤਹ
ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਮਜਾਨ ਦਿਹਵਨਗਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 92:11  ਮਮੈਂ ਆਪਣਹ ਚਜਾਰ-ਚਸ਼ੁਫ਼ਹਰਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਬੂਨ ਦਿਹਖਦਿਜਾ ਹਨ।  ਉਹ ਮਗਟਹ ਝਗਖਟਆਆ ਵਰਗਹ ਮਹਰਹ
ਉੱਤਹ ਹਮਲਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹਨ।  ਮਮੈਂ ਉਹ ਸਸ਼ੁਣ ਖਰਹਜਾ ਹਨ ਜਗ ਉਹ ਮਹਰਹ ਬਜਾਰਹ ਆਖ ਰਹਹ
ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 103:10  ਅਸਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਹ ਖਵਰਸ਼ੁਸੱਧ ਗਸ਼ੁਨਜਾਹ ਕਰੀਤਹ ਪਰ ਉਸਨਠ ਸਜਾਨਬੂਨ ਦਿਨਡ ਨਹਹ ਖਦਿਸੱਤਜਾ
ਖਜਸਦਿਹ ਅਸਹ ਅਖਧਕਜਾਰਰੀ ਸਨ। 

ਜ਼ਬਬੂਰ 104:9  ਖਕਉਂਖਕ ਤਸ਼ੁਸਹ ਸਮਸ਼ੁਨਦਿਰਨ ਲਈ ਹਦਿਦ੍ਦ ਖਨਸਖਚਤ ਕਰ ਖਦਿਸੱਤਰੀ ਹਵੈ,  ਪਜਾਣਰੀ ਧਰਤ ਨਬੂਨ
ਕਸੱਜਣ ਲਈ ਫ਼ਹਰ ਕਦਿਹ ਵਰੀ ਨਹਹ ਚਢਹਗਜਾ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 107:6 ਫ਼ਹਰ ਉਨਨਨ ਨਠ ਯਹਗਵਜਾਹ ਕਗਲ ਸਹਜਾਇਤਜਾ ਲਈ ਪਸ਼ੁਕਜਾਰ ਕਰੀਤਰੀ। ਅਤਹ ਉਸਨਠ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ
ਮਸ਼ੁਸਰੀਬਤਜਾ ਤਲ ਬਚਜਾ ਖਲਆ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 118:10,12 ਅਨਠਕਨ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਠ ਮਵੈਨਬੂਨ ਘਹਰ ਖਲਆ ਸਰੀ। ਪਰ ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਰੀ ਸਕਤਰੀ ਨਜਾਲ ਮਮੈਂ
ਆਪਣਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਬੂਨ ਹਰਜਾ ਖਦਿਸੱਤਜਾ। 12 ਮਵੈਨਬੂਨ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਨ ਨਠ ਮਧਬੂ ਮਖਰੀਆਆ ਵਨਗ ਘਹਖਰਆ। ਪਰ ਛਹਤਰੀ
ਹਰੀ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਦਿਰੀ ਝਜਾੜਰੀ ਵਨਗ ਉਹ ਭਸਮ ਹਗ ਗਏ। ਮਮੈਂ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਰੀ ਸਕਤਰੀ ਨਜਾਲ
ਹਰਜਾਇਆ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 121:7,8  ਯਹਗਵਜਾਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਨਬੂਨ ਹਰ ਖਤਰਹ ਕਗਲਲ ਬਚਜਾਵਹਗਜਾ।  ਯਹਗਵਜਾਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਆਤਮਜਾ ਨਬੂਨ



ਬਚਜਾਵਹਗਜਾ। 8 ਆਉਣ ਜਜਾਣ ਵਹਲਹ ਯਹਗਵਜਾਹ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਮਦਿਦਿ ਕਰਹਗਜਾ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਹਸ਼ੁਣ ਅਤਹ ਸਦਿਜਾ ਹਰੀ
ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਮਦਿਦਿ ਕਰਹਗਜਾ। 

ਜ਼ਬਬੂਰ 138:3 ਹਹ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ, ਮਮੈਂ ਤਵੈਨਬੂਨ ਮਦਿਦਿ ਲਈ ਪਸ਼ੁਕਜਾਖਰਆ। ਅਤਹ ਤਸ਼ੁਸਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਉੱਤਰ ਖਦਿਸੱਤਜਾ! ਤਸ਼ੁਸਹ
ਮਵੈਨਬੂਨ ਸਕਤਰੀ ਖਦਿਸੱਤਰੀ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 140:1,4,5 ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਵੈਨਬੂਨ ਮਨਦਿਹ ਲਗਕਨ ਪਜਾਸਲ ਬਚਜਾਉ। ਜ਼ਜਾਲਮ ਲਗਕਨ ਤਲ ਮਹਰਰੀ ਰਸੱਖਖਆ ਕਰਗ।
4 ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਵੈਨਬੂਨ ਬਦਿ ਲਗਕਨ ਤਲ ਬਚਜਾਉ। ਜ਼ਜਾਲਮ ਲਗਕਨ ਤਲ ਮਹਰਰੀ ਰਸੱਖਖਆ ਕਰਗ। ਉਹ ਲਗਕ ਮਹਰਜਾ
ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰਦਿਹ ਹਨ ਅਤਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਦਿਸ਼ੁਸੱਖ ਦਿਹਣ ਦਿਰੀ ਕਗਖਸਸ ਕਰਦਿਹ ਹਨ। 5 ਉਹ ਗਸ਼ੁਮਜਾਨਰੀ ਲਗਕ ਮਹਰਹ ਲਈ
ਫ਼ਆਦਿਹ ਲਜਾਉਂਦਿਹ ਹਨ। ਉਹ ਮਵੈਨਬੂਨ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਜਜਾਲ ਲਜਾਉਂਦਿਹ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਰਹ ਰਜਾਹ ਖਵਸੱਚ ਫ਼ਆਦਿਜਾ ਲਜਾਉਂਦਿਹ
ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 142:6  ਯਹਗਵਜਾਹ,  ਮਹਰਰੀ ਅਰਦਿਜਾਸ ਕਰਗ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਰੀ ਬਹਸ਼ੁਤ ਲਗੜ ਹਵੈ।  ਮਵੈਨਬੂਨ ਲਗਕਨ ਕਗਲਗ
ਬਚਜਾਉ ਖਜਹੜਹ ਮਹਰਜਾ ਖਪਸੱਛਜਾ ਕਰ ਰਹਹ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਕ ਮਹਰਹ ਕਗਲਲ ਤਜਾਕਤਵਰ ਹਨ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 143:9 ਯਹਗਵਜਾਹ, ਮਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਜਾਡਹ ਕਗਲ ਸਸ਼ੁਰਖਖਆ ਲਈ ਆਇਆ ਹਨ, ਮਵੈਨਬੂਨ ਮਹਰਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਜਾ ਕਗਲਲ
ਬਚਜਾਉ। 

ਜ਼ਬਬੂਰ 147:14 ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਠ ਸਜਾਡਹ ਦਿਹਸ ਖਵਸੱਚ ਅਮਨ ਖਲਆਆਦਿਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਜਾਡਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਜਾ ਯਸ਼ੁਧ
ਖਵਸੱਚ ਸਜਾਡਜਾ ਅਨਜਾਜ਼ ਨਹਹ ਲਸ਼ੁਖਟਆ ਅਤਹ ਤਹਰਹ ਕਗਲ ਭਗਜਨ ਲਈ ਬਹਸ਼ੁਤ ਅਨਜਾਜ਼ ਹਵੈ।

ਜ਼ਬਬੂਰ 149:6-9  ਲਗਕਨ ਨਬੂਨ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਦਿਹ ਨਜਾਹਰਹ ਮਜਾਰਨ ਖਦਿਉ।  ਅਤਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ
ਆਪਣਰੀਆ ਤਲਵਜਾਰਜਾ ਆਪਣਹ ਹਸੱਥਨ ਖਵਸੱਚ ਲਵੈ ਲਵੈਣ ਖਦਿਉ। 7 ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਆਪਣਹ ਦਿਸ਼ੁਸਮਣਜਾ ਨਬੂਨ ਦਿਨਡ
ਦਿਹਣ ਖਦਿਉ।  ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਉਨਨਨ ਲਗਕਨ ਨਬੂਨ ਦਿਨਡ ਦਿਹਣ ਲਈ ਜਜਾਣ ਖਦਿਉ। 8  ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਹ ਬਨਦਿਹ ਉਨਨਨ
ਰਜਾਖਜਆ ਅਤਹ ਮਹਸੱਤਵਪਬੂਰਣ ਲਗਕਜਾ ਦਿਹ ਜ਼ਆਜ਼ਰੀਰਜਾ ਪਜਾ ਦਿਹਣਗਹ। 9 ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਹ ਬਨਦਿਹ ਉਨਨਨ ਨਬੂਨ ਦਿਨਡ
ਦਿਹਣਗਹ ਖਜਵਵ ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਨਠ ਆਦਿਹਸ ਖਦਿਸੱਤਜਾ ਸਰੀ। ਪਰਮਹਸਸ਼ੁਰ ਦਿਹ ਸਜਾਰਹ ਪਵੈਰਗਕਜਾਰ ਉਸਦਿਜਾ ਆਦਿਰ
ਕਰਨਗਹ। ਯਹਗਵਜਾਹ ਦਿਰੀ ਉਸਤਖਤ ਕਰਗ।
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