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ਲਯਣਭਾਰਾ ਦੇ ਫ ੁੱ ਏ 

1 

ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਫਚਨ ਸਦੀਲੀ ਹ ੈਅਤੇ ਫਦਕਰਆ ਨਹੀਂ? 
(ਸ ਯੁੱ ਕਐਅਤ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 8:40 * .... ਹਾਂ ਾਹ ਭਯ ਈ ਹੈ ਪ ੁੱ ਰਾਂ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ ਏਯ ਯ ਸਾਡ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਸ਼ਫਦ ਸਦਾ ਰਈ 
ਸਥਾਕਤ ਏੀਤੇ  ਹਨ.  
ਮੂਹੰਨਾ 1: 1 * ..... ਸ਼ ਯੂ ਕਲਚ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ.  
1 ਤਯਸ 23: 1 * .... ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅੰਸ਼ਏ ਤਯ ਤ ੇਜਨਭੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਫੀਜਾਂ ਦ ਆਯਾ ਨਹੀਂ ਸੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਫਚਨ 
ਦੇ ਜ਼ਯੀ ਦੈਾ ਹ ੰ ਦ ੇਹ ਜ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤ ੇਸਥਾਤ ਹੈ.  
.............................................................................................................................. .............................................  
ਮੂਨਾਹ 64:10 * .. .. ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇਸ ਦ ਨੀਆ ਂਦੇ ਜੀਲਨ ਕਲਚ ਅਤ ੇਬਕਲੁੱ ਐ ਕਲਚ ਇਏ ਚੰੀ ਖ਼ਫਯ ਹੈ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ 
ਸ਼ਫਦ ਫਦਰਦ ੇਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਫਹ ਤ ਸਪਰਤਾ ਹੈ.  
29:50 ਸ *. ਅਸੀਂ ਭਾਭਰਾ ਨਹੀਂ ਫਦਰਦ ੇਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨ ਏਯਾਂ 'ਤੇ ਅਕਤਆਚਾਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦ ੇ.  

ਨ ਟ: ਇਸਰਾਭੀ ਟਹਸਟ੍ਯੀ ਟਵੱਚ, ਇਸ ਟਵਸ਼ 'ਤ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦ ਧਾਯਟਭਕ ਟਵਯਧੀ ਟਵਚਾਯ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ' ਤ 
ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦਾ ਘਯਰੂ ਮੁੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ. ਟਵਵਾਦ 'ਤ ਇਸ ਸਵਾਰ ਨੰੂ "ਨਾਂਹ" ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸਨੰੂ "ਹਾਂ" ਟਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ. ਫਹੁਤ ਭੁਸਰਭਾਨ ਅੱਜ "ਹਾਂ" ਕਟਹੰਦ ਹਨ.  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਫਾਈਫਰ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਹ?ੈ (ਤਯਾਤ, ਜ਼ਫੂਯ ਅਤ ੇ
ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 4:15 * .... ਇਹ ੁੱਰਾਂ  ਸਤਏਾਂ ਕਲੁੱਚ ਸ ੁੱ ਯਕਐਅਤ ਅਤੇ ਆਯਾਭ ਦਣੇ ਰਈ ਕਰਐੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ. ਇਹ ੁੱਰਾਂ 
 ਸਤਏਾਂ ਕਲੁੱਚ ਕਰਐੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 37:14 * .... ਜੇਏਯ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਆਣ-ੇਆ ਨੰੂ ਨਫੀ ਸਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਏ ਉਸ ਏਰ ਆਤਭਏ 
ਦਾਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਸਭਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਏ ਜ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਰਐ ਕਯਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰਬ ੂਦਾ ਹ ਏਭ ਹੈ.  
............................................................................................................................. ...................................................................................................... .............................  

ਨਹ 136: 4 * .... ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਤੂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਏਤਾਫ ਕਜਸ ਫਾਯੇ ਉਸ ਨੇ ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ 
( ਅੰਤ ਕਲੁੱਚ, ਇਸ ਨੰੂ ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਧਯਭ ਦ ੇਅੁੱੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬੇਕਜਆ ਸੀ, ਜ ਕਏ ਸਬ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਹੈ.  
ਅੰਏਫੂਟ 46:29 

.... ਅਤੇ ਆਐ, "ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਯੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਾਂ ਜ ਸਾਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਜ ਕਏਤਾਫ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤ ੇਆ ਕਡੁੱਦ ੇਹਨ,  

ਸ਼ੂਯੀ15:42 * .... ਅਤ ੇਏਹ, ਭੈਨੰੂ ਉਸ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਤੇ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਫਾਯ ੇਏਈ ਚਯਚਾ ਨਹੀਂ ਕਭਰਦੀ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਮਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਯੀ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ ਹਲਾਕਰਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਤਯ ਤ ੇ
ਫਾਈਫਰ ਕਲਚ ਕਫਆਨ ਏਯਨਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 1: 3. 2 * .... 1 ਤਾਂ ਕਪਯ ਮਹੂਦੀ ਦੀ ੰਬੀਯਤਾ ਏੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ੰ ਨਤ ਦਾ ਏੀ ਪਾਇਦਾ ਹੈ? 2 ਹਯ ਢੰ ਨਾਰ 
ਫਹ ਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਏਯਏੇ ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਫਚਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਸੀ.  
ਯਭੀਆਂ 4: 9 * . ਉਹ ਇਜ਼ਯਾਈਰੀਆਂ ਹਨ, ੂਜਾ ਏਯਨ ਦਾ ਹੁੱ ਏ, ਭਕਹਭਾ, ਦਇਆ, ਏਾਨੰੂਨ, ੂਜਾ ਅਤੇ ਲਾਅਦਾ.  
............................................................................................................................. ...............................................................................  
ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ 27: 29 * .... ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਹਾਏ ਅਤ ੇਮਾਏੂਫ ਨੰੂ ਸੌਂ ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਣ ੇਕਨਆਕਣਆਂ ਕਲੁੱਚ 

ਇੁੱਏ ਨਫੀ ਅਤ ੇਇੁੱਏ ਕਏਤਾਫ ਫਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆ ਕਲੁੱਚ ਉਤਯਾਕਧਏਾਯੀਆਂ ਫਣਾਇਆ ਅਤ ੇਬਕਲੁੱ ਐ ਕਲੁੱਚ 
ਉਹ ਧਯਭੀਆਂ ਕਲੁੱਚ ਯਕਹਣ.ੇ  
ਅਣ-ਸ਼ਰੇਣੀ 16: 45 * .... ਅਸੀਂ ਇਸ  ਸਤਏ ਨੰੂ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ,  ਸਤਏਾਂ ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਨੰੂ 
ਫਖ਼ਕਸ਼ਆ ਅਤੇ ਨੇਏੀ ਕਦੁੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਚੰਕਆਈਆਂ ਨੰੂ ਫਐਕਸ਼ਆ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਫਾਈਫਰ ਦੇ ਨਫੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱ ਸ਼ਟ ਚਭਤਏਾਯ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੇਕਜਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 2:10 * .... ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਅਤੇ ਤੇਯੀ ਦਾਦੀ, ਭੇਯੇ ਕਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਏੰਭ ਜ ਕਏ ਭੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਕਭਸਯ ਕਲੁੱਚ 
ਏੀਤਾ ਹ,ੈ ਸ ਕਣਆ ਹਲੇਾ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ ਕਏ ਭੈਂ ਰਬੂ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 11:14 * .... ਭੇਯੇ ਏਾਯਜਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਭੇਯੇ ਤ ੇਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 4: 2 * .... ਅਤ ੇਨਾਰ ਹੀ ਰਭਸੇ਼ਯ ਆਣੇ ਸਾਦ ੇਚਭਤਏਾਯਾਂ ਅਤੇ ਅਚਯਜ ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਲਾਹੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਅਤੇ ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੇ ਕਚੰਨਹ  ਦ ਆਯਾ.  
............................................................................................................................. ................................................................................  
ਅਰ-ਫਏਯਾ 92: 2 * .... ਅਤੇ ਭਸੂਾ ਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਹਭਣੇ ਏੀਤੇ  ਚਭਤਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਰਆ  

ਇਭਯਾਨ 49: 3 * ... ਅਤੇ ਅੰਨਹੇ  ਅਤੇ ਅਫਯਾ ਨੰੂ ਸਾਪ ਸ ਥਯਾ ਫਣਾ ਅਤ ੇਭੈਂ ਭ ਯਕਦਆਂ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਹ ਏਭ ਦ ਆਯਾ 
ਭ ਯਕਦਆਂ ਕਲੁੱਚ ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਤ ਸੀਂ ਐਾਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਜ ਲੀ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਯ ਕਲੁੱਚ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਦੇ ਹ ਭੈਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਏਕਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹ, ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ੁੱਰਾਂ ਕਲਚ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ  
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 183: 3 * .... ( ਨਫੀ!)  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਣੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਕਏਤਾਫਾਂ (ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ) ਦੇ ਬੇਦ-ਬਾਲ ਅਤੇ ਬਟਏਣ ਤੋਂ 
ਸ ਯੁੱ ਕਐਆ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ  

ਜ਼ਫੂਯ 6:12. 7 * .... ਮਹਲਾਹ ਦਾ ਫਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ. ਚਾਂਦੀ ਕਜਹੜੀ ਬਠਠੀ ਕਲੁੱ ਚ ਫਣਾਈ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁੱ ਤ 
ਲਾਯੀ ਸਾਫ਼ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ. ... ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਸ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ ਫਚਾੇ.  
ਮਸਾਮਾਹ 24:14 ਅਤੇ 26. 27 * .... 24 ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਇਸ ੁੱਰ ਦੀ ਸਹ ੰ  ਐਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਜ ਏ ਝ ਭੈਂ 
ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਯੂਯ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ ਭੈਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਲਾਂਾ ਕਜਲੇਂ ਭੈਂ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹਾਂ. .. 26 ਇਹ ਸਾਯਾ ਸੰਸਾਯ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਾਯੇ ਦਸੇ਼ਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਹੈ. * .... 27 ਕਏਉਂਕਏ ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਰਬੂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ. ਏਣ ਇਸ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਏਯੇਾ? ਅਤ ੇਕਏਸ 
ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੱਥ ਯਏ ਕਰਆ ਹ,ੈ ਏਣ ਉਸ ਨੰੂ ਯਏ ਦੇਲੇਾ? .  

ਭੁੱਤੀ 35:24 * .... ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਹਟ ਜਾਲੇੀ, ਯ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦ ਏਦ ੇਲੀ ਥੁੱ ਏਣ ੇਨਹੀਂ.  
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ੁੱਥਯ 9:15

* .... ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਹਾਂ.  
ਹਪਤਾ 3:37 ਅਤ ੇ7 * .... ਕਪਯ ਾਠਏ (ਏ ਯਾਨ) ੜਹ ੇਅਤ ੇਹਯ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਯਕਹਭੀ ਨਾਰ ਫਚਾ ਕਰਆ.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਫਰਕਹਭੰਡ ਦੀ ਕਯਲਯਤਨ ਅਤੇ ਬਟਏਣ ਤੋਂ "ਸ ਯੁੱ ਕਐਆ ਦੇ ਮ" 
ਹੈ? (ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ)  
ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ  

ਮਸਾਮਾਹ 9:46. 10 * .... ਭੈਂ ਯੁੱ ਫ ਹਾਂ ... ਭੇਯਾ ਅਹ ਦਾ ਸਥਾਤ ਹ ਜਾਲੇਾ ਅਤ ੇਭੈਂ ਆਣੀ ੂਯੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯਾਂਾ.  
ਭਯਏ ਸ 24:12 .... ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਤੁੱਥ ਦੇ ਏਾਯਨ ਏ ਯਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਕਏ ਕਏਤਾਫ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਜਾਂ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ?  
ਰੂਏਾ 33:21 .... ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਹਟ ਜਾਲੇੀ, ਯ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦ ਏਦ ੇਲੀ ਥੁੱ ਏਣੇ ਨਹੀਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 35:10 * .... (ਅਤੇ ਕਲੁੱਤਯ ਕਏਤਾਫ ਫ ੁੱ ਏ ਏਯਨਾ ਸੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ).  
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ਅਰਾਨਾਭ 115: 6 * .... ਇਹ ਉਸ ਦੀ ੁੱਰ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ  
ਮੂਨਾਹ 64:10 * .... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਫਦਰਦ ੇਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਫਹ ਤ ਸਪਰਤਾ ਹੈ  
ਅਰ -26: 72. 28 * .... ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਫੀ ਕਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸੰਦ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅੁੱੇ ਅਤੇ ਕੁੱ ਛੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੈੈੱਟ 
ਏਯਦਾ ਹ ੈਇਸ ਰਈ ਕਏ ਉਹ ਜਾਣ ਰੈਣ ਕਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਰਬੂ ਦਾ ਸੰਦਸੇ਼ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਬੂਤਾਂ, ਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀਆਂ ਭੂਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੂਰ ਸ਼ਏਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅਸਰੀ ਾਠਾਂ ਦੇ ਭੂਰ ਾਠ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਅਤੇ ਫਦਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਲੇਾ? (ਹਯ 
ਸ਼ਫਦ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ  

ਮਸਾਮਾਹ 11:55 * .... ਉਸੇ ਤਯਹਾਂ ਹੀ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦ ਭੇਯੇ ਭੂੰ ਹ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਨਏਰਣ ੇਉਹ ਲਾਸ ਭੇਯੇ ਏਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 
ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਜ ਚਾਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਅਤ ੇਕਜਸ ਰਈ ਭੈਂ ਏੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਹ ਤ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਹਲੇਾ.  
ਰੂਏਾ 17:16 * .... ਯ ਸਲਯ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦ ੇਏਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.  
................................................................................................. ............................................................................................................  
ਅਰ-ਹੁੱਜ 52:22 ....

 ਤੇ ਕਪਯ ਜਦ ਭੈਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱ ੇਯਸੂਰ ਅਤੇ ਨਫੀ, ਨਾ ਬੇਕਜਆ ਹੈ, (ਇਸ ਨੰੂ ਹਾਰ ਹੀ ਸੀ) ਉਸ ਨੰੂ 
ਏਈ ਾ ਏਯਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਇੁੱਛਾ ਕਲਚ ਦਐਰ ਸੀ. ਇਸ ਰਈ, ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਸ਼ਤੈਾਨ) ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਹੈ. ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਕਚੰਨਹ  ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ. ਅਤ ੇਅੁੱਰਹਾ ਜਾਣ ਅਤ ੇਫ ੁੱ ਧੀਭਾਨ ਹੈ  
(3) ਅਤੇ 7 * ਕਪਯ, ਏ ਯਾਨ ਨੰੂ ੜਹਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ੇਹਯ ਸ਼ਤੈਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਯਕਹਭੀ ਨਾਰ ਫਚਾ ਕਰਆ.  
ਅਰ-ਹੁੱਜ 44:69. 47 ਅਤ ੇ51 * .... ਜੇ ਇਹ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਹੈ ... ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸੁੱਜਾ ਹੁੱਥ ਪੜ 
ਰਲਾਂ ੇ... ਕਪਯ ਉਹ ਆਣੀ ਫਯਾਹਟ ਨੰੂ ਏੁੱ ਟ ਦੇਲੇੀ ... ਤਦ ਤ ਹਾਡ ੇਕਲੁੱਚੋਂ ਏ ਝ (ਸਾਡੇ) ਏਈ ਲੀ ਇਸ ਨੰੂ ਯਏ ਨਹੀਂ 
ਸਏਦਾ ਸੀ ... 51 : ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਇਹ ਫੇਏਾਯ ਹੈ.  
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ਏੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦ ਆਯਾ ਏ ਯਾਹੇ ੈਣ ਲਾਰੇ ਜਾਂ ਏ ਯਾਹੇ ੈਣ ਏਯਏੇ, ਭਕਐਏ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀਆਂ 
ਲਾਰੀਆ ਂਕਏਤਾਫਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਭ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ?ੈ (ਕਏਯਾ ਏਯਏੇ ਕਧਆਨ ਕਦ)  
ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ  

ਤੀਤ ਸ 10: 1. 11 * .... 10 ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏ ਫਦੀ ਏਯਨ ਅਤੇ ਫੇਈਭਾਨੀ ਏਯਦੇ ਹਨ. 11 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂੰ ਹ ਫੰਦ 
ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਏ ਭ ਸੀਫਤ ਰਈ ਅਸਧਾਯਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸਐਾ ਏੇ ਯ ਦੇ ਯ ਨੰੂ ਤਫਾਹ ਏਯ ਕਦੰਦੇ ਹਨ.  
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 78: 3 * . ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਏ ਝ ਅਕਜਹੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱਐਯੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਕਲਚ ਕਏਤਾਫ ੜਹਦ ੇਹਨ, 

ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਸਭਝ ਸਏ ਕਏ ਉਹ ਕਏਤਾਫ ਤੋਂ ਹਨ, ਯ ਉਹ ਕਏਤਾਫਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯ ਉਹ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਯ ਇਹ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਝੂਠ ਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦ ੇਹਨ.  
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ਕਜਹੜ ੇਰਏ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਏ ਫਾਈਫਰ ਫਦਰ ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾੜ ਈ ਹੈ, ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ 
ਸ਼ਏਤੀ ਅਤੇ ਾਤਯ ਦਇਆਲਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਚਦੇ ਹ ਕਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਜਾਂ ਇਹ ਕਏ ਫਾਈਫਰ ਫਦਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਯੇ ਏ ਝ ਲੀ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ (ਅਰ-ਆਰਭ, ਅ-ਯਕਹਭਾਨ, 

ਕਅਯ-ਯਕਹਭਾਨ, ਅਰ-ਏਾਕਦਯ)  
ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 24:14 ਅਤੇ 27 .... 24 ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਇਸ ੁੱਰ ਦੀ ਸਹ ੰ  ਐਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਜ ਏ ਝ ਭੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦੀ 
ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਯੂਯ ਹਲੇਾ, ਅਤ ੇਭੈਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤ ੇਆਲਾਂਾ ਕਜਲੇਂ ਭੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ. 27 ਕਏਉਂਕਏ ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਰਬ ੂਚਾਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ. ਏਣ ਇਸ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਏਯੇਾ? ਅਤੇ ਕਏਸ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੱਥ ਯਏ ਕਰਆ ਹੈ, ਏਣ ਉਸ ਨੰੂ ਯਏ ਦੇਲੇਾ? .  

ਇਫਯਾਨੀਆਂ 12: 4. 13 * .... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਫਚਨ ਜੀਲੰਤ ਅਤੇ ਰਬਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਲਾਯ ਦ ੇਦ ਤਖ਼ਤੀਆਂ 
ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਏੇ ੁੱਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨਾ ਅਤ ੇਫੰਦ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੀਆ ਂਸਚਾਂ 
ਅਤੇ ਇਯਾਕਦਆ ਂਨੰੂ ਯਐਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਲ ਤੋਂ ਏ ਝ ਲੀ ਨਹੀਂ ਰ ਏਾਉਂਦਾ, ਯ ਕਜਹੜੀਆਂ ਅੁੱ ਐਾਂ ਅਸੀਂ ਏੰਭ ਏਯ 
ਯਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਬ ਏ ਝ ਐ ੁੱ ਰਹਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਯਅੰਦਾਜ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

................................................................................................................................................................................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 20: 2, 255 * .... ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਅੁੱਰਹਾ ਸਬ ਏ ਝ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹੈ : ਯਭਾਤਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ੂਜਾ ਦ ੇਮ 
ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜ ਸਦਾ ਰਈ ਜੀਉਂਦਾ ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਕਹੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ ੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਯਾਜ (ਕਆਨ ਅਤੇ ਕਆਨ) 
ਸਲਯ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਏਸੇ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਕਐਆ ਏਯਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭ ਸ਼ਏਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੁੱਏ 
ਭਹਾਨ ਰਕਤਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਹੈ.  
ਅੰਨਾਸ 158: 4 * .... ਅਤ ੇਅੁੱਰਾ ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਲਾਨ ਹੈ.  
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10. ਏੀ ਉਹ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਏ ਫਾਈਫਰ ਫਦਰ ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾੜ ਚ ੁੱ ਏੀ ਹੈ, ਏੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ 

ਸਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਨਾਰ ਮ ੁੱ ਧ ਕਜੁੱ ਤਣ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਦੇਣ 
ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਹਣਾ ੈ ਕਯਹਾ ਹੈ? (ਅਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਰ-ਭ ਰਏਹ, ਅਰ ਜਫਦਯ, ਅਰ-ਭ ਤਾਕਦਯ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 7:94. 9 .... 8 ਹੇ ਭੇਯੇ ਰਏ! ਜ਼ਯਾ ਸਚ ਹੇ ਭੂਯਐ! ਤ ਸੀਂ ਏਦੋਂ ਸਭਝ ਸਏੇ? 9 ਏੀ ਉਹ ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਦੀ 
ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਸ ਣਦਾ ਕਜਸ ਨੇ ਦਾਨ ਕਦੁੱ ਤਾ? ਅੁੱਐ ਦੇਐ ਯਹੇ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਏਣ ਨਹੀਂ ਦੇਐ ਸਏਦਾ?  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 12: 4. 13 * .... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਹਯ ਦ-ਕਤੁੱ ਐੀ ਤਰਲਾਯ ਨਾਰੋਂ ਕਜੰਦਾ ਅਤ ੇਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ 
ਅਤੇ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਲਾਂ ਤੋਂ ਏ ਝ ਲੀ ਰ ਏਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  

.................................................................................................................................................................................. 
ਮੂਨਾਹ 21:10 * .... ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਣੀ ਫਾਯੇ ਸਚਣਾ ਸ਼ ਯੂ ਏਯਦੇ ਹਨ. ... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਤੂ ਕਰਐਦੇ ਹਨ ਕਏ 
ਤ ਸੀਂ ਏੀ ਏਯੇ.  
ਅਰ-ਹਜ 9:15 * .... ਲਾਏਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਈ ਚੇਤ ੇਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਐਣ ਲਾਰੇ ਹਾਂ.  
ਏੂਚ 5: 20 ਅਤ ੇ51. 52 * .... (ਅਯਥਾਤ ਲਾਕਹ ਯੂ), ਜ ਫਹਾਦਯ ਕਲਅਏਤੀ ਹੈ ਜ ਕਸੰਾਸਣ ਤੇ ਫੈਠਾ ਹੈ. ਕਹਰੇ 
ਾਯਟੀਆਂ ਦਾ ਏੀ ਭਾਭਰਾ ਹ,ੈ ਕਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਯੇ ਰਬੂ ਦਾ ਕਆਨ ਹੈ ( ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ ਕਰਕਐਆ ਕਆ ਹੈ)? ਭੇਯਾ 
ਭਾਰਏ ਲੇਐਣ ਜਾਂ ਬ ਰਾ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ.  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਏਰ ਆਣੀਆਂ ਰੇਕਯਤ ਕਏਤਾਫਾਂ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਭਆਯਾਂ ਹਨ ਜ ਏ ਝ ਦੀ ਯੁੱ ਕਐਆ 
ਏਯਨ ਰਈ ਨਹੀਂ ਹਨ? (ਅਰ-ਅਦਾਰ, ਅਰ-ਹੈਡੀ, ਅਰ-ਊਕਭਭ, ਅਰ-ਭਾਇਆਤ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 6:12. 7 * .... 6 ਮਹਲਾਹ ਦਾ ਫਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ. ਚਾਂਦੀ ਕਜਹੜੀ ਬਠਠੀ ਕਲੁੱ ਚ ਫਣਾਈ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁੱ ਤ 
ਲਾਯੀ ਸਾਫ਼ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ. 7 ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਸ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ ਫਚਾੇ.  
ਰੂਏਾ 33:21 .... ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਹਟ ਜਾਲੇੀ, ਯ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦ ਏਦ ੇਲੀ ਥੁੱ ਏਣੇ ਨਹੀਂ.  

............................................................................................................................................................................... 
ਨਏਾਯਾ 111: 9 * .... ਇਹ ਤਯਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਰ ਅਤ ੇਏ ਯਾਨ ਕਲਚ ਇਏ ਲਾਅਦਾ ਹੈ. ਏਣ ਇਸ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਏਣ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਲਾਅਦੇ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਹੈ?  

ਹ ੁੱ ਡ 57:11 * .... ਭੇਯਾ ਭਾਰਏ ਹਯ ਚੀਜ ਤੇ ਕਨਾਹ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹੈ.  
ਅਫਯਾਹਾਭ 47:14 * .... ਇਹ ਨਾ ਸਚ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਜ ਉਹ ਆਣੇ ਦਤੂ ਨਾਰ ਲਾਅਦਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਏਯੇਾ.  
ਅਰ-ਹੁੱਜ 47:22 .... ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਦ ੇਲੀ ਆਣੇ ਲਾਅਦ ੇਦਾ ਕਲਯਧ ਏਦ ੇਨਹੀਂ ਏਯੇਾ  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਫਚਨ ਫਦਰ ਏੇ ਸਯਲ ਕਲਆਏ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਕਨਆਂ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਕਦਨ ਸਾਯੇ 
ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਕਨਯਣਾ ਏਯੇਾ? (ਅਰ-ਹਏੀਭ, ਅਰ-ਹੁੱਏ, ਅਰ-ਹਾਕਪਜ਼, ਅਰ-ਹੈਸਫ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 48:12 * .... ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਜ ਭੈਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਉਹ 
ਅਯਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਜਸ ਨੇ ਆਐਯੀ ਕਦਨ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾ ਕਰਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਦਸ਼ੀ ਹਲੇਾ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 12:20 .... ਕਪਯ ਭੈਂ ਸਾਯੇ ਲੁੱ ਡੇ ਆਦਭੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਕਸੰਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਭਣੇ ਐਰਤਾ ਦੇਕਐਆ ਅਤੇ 
ਕਏਤਾਫ ਐ ੁੱ ਰਹ ਈ. ਕਪਯ ਇਏ ਹਯ ਕਏਤਾਫ ਐਰਹੀ ਈ, ਕਜਸ ਕਲਚ ਜੀਲਨ ਦੀ  ਸਤਏ ਅਤੇ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲਚ ਕਰਐੀਆ ਂ

ਈਆਂ ਤਯੀਕਏਆਂ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਭਯਦਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਏੰਭਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਕਨਯਣਾ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ.  
................................................................................................................................................................................. 

ਅਰ-ਹਜ 9:15. 10 * .... ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਏਾਂ ਸਾਭਹਣ ੇ
ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਸੰਦੇਸ਼ਲਾਹਏ ਬੇਜੇ.  
ਰ ਜ਼ੀਭੇਯ 69: 39. 70 * .... ਅਤੇ  ਸਤਏ ਯੁੱ ਐੀ ਜਾਲੇੀ, ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਅਤ ੇਲਾਹ ਆਉਣ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ 
ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਅਕਨਆਂ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ. ਅਤੇ ਕਜਹੜਾ ਕਲਅਏਤੀ ਇਹ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 
ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹ ੰਦਾ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈਕਏ ਉਸ ਨੇ ਏੀ ਏੀਤਾ ਹੈ.  
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ਏੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਨੰੂ ਕਏਤਾਫ ਦ ੇਇੁੱਏ ਕਹੁੱ ਸ ੇਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱਤੀ ਈ ਹੈ, ਯ ਏੀ ਕਲੁੱ ਤਯ ਕਏਤਾਫ 
ਦੇ ਕਏਸ ੇਹਯ ਕਹੁੱ ਸ ੇਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 
* 27:20 ਏਯਤੁੱਫ. ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਇੁੱਛਾਲਾਂ ਰਟ ਏਯਨ ਤੋਂ ਕਝਜਕਏਆ ਨਹੀਂ.  
2 ਤੀਤ ਸ 16: 3 * .... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ਆਯਾ ਰੇਕਯਤ ਹਯ ਇੁੱਏ ਥੀ ਕਲੁੱ ਚ ਕਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਰਜ਼ਾਭ ਅਤੇ ਯਲੁੱਈ ਅਤੇ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਕਲੁੱ ਚ 
ਕਸਐਰਾਈ ਰਈ ਰਾਬਏਾਯੀ ਹੈ.  

.......................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 85: 2 * .... ਇਹ ਏੀ ਹੈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ  ਸਤਏ ਦੀਆਂ ਏ ਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਕਲਚਾਯਦੇ ਹ, ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਕਏਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯਦੇ ਹ?  
ਅਰ-ਫੈਏਯਾ 136: 2 ਅਤੇ 285 * .... ਅਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ ਕਏਤਾਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ (ਥੀ 
ਕਲੁੱ ਚ) ) ਅਫਯਾਹਾਭ ਅਤੇ ਇਸਭਾਰ, ਇਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮਾਏਫੂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਤਯਾਕਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਏਰ ਬੇਕਜਆ ਕਆ ਅਤੇ ਜ ਭੂਸਾ ਅਤੇ 
ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਨੇ ਆਣੇ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸਾਯ ੇਕਲਸ਼ਲਾਸ ਕਲੁੱ ਚ) ਕਰਆਇਆ) .. ਸਾਯ ੇਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ 
ਕਲੁੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਤਏਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ੈਯਏਾਯਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਯੁੱ ਐਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ), ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਏਸੇ ਲੀ 
Messenger ਕਲੁੱ ਚ ਏਈ ਪਯਏ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ.  
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 84: 3 ਅਤੇ 119 * .... ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਕਏਸੇ ਕਲੁੱ ਚ ਏਈ ਪਯਏ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ. ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਸਾਯੇ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹ. 

  

14 
ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਕਏ ਅੁੱਜ ਦੇ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬ ਅਰ ਕਏਏ ਕਏਤਾਫਾਂ ੜਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ 
ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬਕੇਜਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 15: 4. 16 .... ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਏਯ. ਉਹਨਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਯ ਕਚਤ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਤ ਹਾਡੀ ਤਯੁੱਏੀ ਸਾਕਯਆਂ ਤੇ ਲੇਐੀ ਜਾ ਸਏੇ. 
16 ਆਣੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਤੋਂ ਖ਼ਫਯਦਾਯ ਯਹ. ਇਨਹ ਾਂ ੁੱਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਰ  ਕਏਉਂਕਏ ਅਕਜਹਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸ ਣਨ ਲਾਕਰਆਂ 
ਦੀ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹਲੇੀ.  
2 ਕਤਭਕਥਉਸ 15: 2. ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਰਭੇਸ਼ਯ ਦੇ ਸਾਹਭਣੇ ਰਪ ੁੱਰਤ ਏਯਨ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਅਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਅਕਜਹੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਦੇ ਤਯ 
ਤੇ ੇਸ਼ ਏਯ ਕਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਯਕਭੰਦਾ ਹਣਾ ਜਯੂਯੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਸੁੱਚ ਦੇ ਫਚਨ ਨਾਰ ਸਹੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ.  

......................................................................... ........................................................................... ....................................................................................... ............................ 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 79: 3 ਨਹੀਂ, ਯ ਤ ਸੀਂ (ਫ ੁੱ ਝ ਲਐੇ) ਏਕਹੰਦੇ ਹ, "ਹੇ ਕਏਤਾਫ ਦੇ ਰਏ!" ਇਏ ਅਕਧਆਏ ਹਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤ ਸੀਂ (-ਭ ਹੰਭਦ 
ਸਾਕਹਫ) ਫਣ, ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਏਤਾਫ ੜਹਦੇ ਹ.  
ਨ ਟ੍: ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦ ਟਵਸ਼ਵਾਸੀ ਟਜਹੜ ਇਸ ਟਵੱਚ ਮਕੀਨ ਯੱਖਦ ਹਨ, ਸ਼ਫਦਾਂ ਅਤ ਅੱਖਯਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕਤ ਟਭਰਦਾ ਹ ਟਕ ਤਯਾਤ, 

ਜ਼ਫੂਯ, ਇੰਜੀਰ, 90% ਕਯਦ ਹਨ, ਜਦਟਕ ਕੁਯਾਨ ਟਸਯਪ 10% ਹ .ਟਫਟਰ: 783,137 ਅੱਖਯ 3, 566,480  
ਕੁਯਾਨ: 77,934 ਅੱਖਯ 326,048 ਸ਼ਫਦ 
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਫਚਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਕਏਸੇ ਰਈ ਆਣੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਕਲਚ "ਫਯਏਤ" 
ਦੀ ਫ ਕਨਆਦੀ ਸਕਥਤੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਉਦੇਸ਼ਏ ਦੀ ਥੀ 26:11. 27 * .... 26 ਦੇਐ, ਭੈਂ ਅੁੱਜ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱ ੇਫਐਕਸ਼ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਯਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐਾਂਾ. 27 

ਦੇਐ, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਮਹਲਾਹ ਆਣੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆ ਭੰਨਦੇ ਹ ਕਜਹੜਾ ਭੈਂ ਅੁੱਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ.  
ਏੂਚ 13:28 * .... ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮਹਲਾਹ ਆਣੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਹ ਏਭਾਂ ਨੰੂ ਭੰਨ  ੇਕਜਹੜੇ ਭੈਂ ਅੁੱਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਨਾਰ ਯੁੱ ਕਐਆ ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਲਾਸ ਆ ਜਾਲੋਂੇ ਯ ਤ ਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਯੇੇ ਯ ਕਸਯ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ 
ਯਹੇਾ.  
Excl. 19:30 * .... ਅੁੱਜ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ, ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਲਾਹੀ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਜੀਲਨ ਅਤੇ 
ਭਤ, ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱੇ ਫਯਏਤ ਅਤ ੇਸਯਾ ਫਐਕਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਸਦਾ ਰਈ ਜੀਉਂਦੇ ਯਹ ਅਤੇ ਆਣੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਦ ੇ
ਹ.  

............................................................................................................................... .................................................. 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 2: 2. 4 * .... 2 : ਇਸ ਕਏਤਾਫ (ਏ ਯਾਨ) ਕਲੁੱਚ ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸ਼ਫਦ ਯਭਾਤਭਾ ਹੈ) 
ਡਯ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ. 3 : ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਅਣਦਲੇ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਯੁੱ ਐਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਆਰਤਾ ਨਾਰ ਆਣੀਆਂ ਰਾਯਥਨਾਲਾਂ 
ਕਫਤਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਐਯਚ ਏਯਦੇ ਹਾਂ. 4 : ਅਤੇ ਉਹ ਫ ੁੱ ਏ ਕਜਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤ ੇ
ਕਏਤਾਫ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੁੱ ੇਆਈ ਹ ੈ( (ਭੈਕਸਜ) ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਯਆਂ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ ਅਤੇ ਆਉਣ 
ਲਾਰੇ ਸਭੇਂ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ. 5 ਇਹ ਆਣੇ ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਨਯਦੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜ ਸਪਰ ਹਨ.  

16 

ਏੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਾਈਫਰ ਨੰੂ ੜਹਨ ਅਤੇ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏੀਤਾ ਹ,ੈ ਏੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੇ 
ਆ ਨੰੂ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਸਭਕਝਆ? (ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਕਮਯਕਭਮਾਹ 3:11 * . ਉਸ ਆਦਭੀ ਉੱਤੇ ਸਯਾ ਕਦ ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਇਏਯਾਯ ਦ ੇਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸ ਣਦਾ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 25:12. 29 

* 

.... 25 ਸਾਲਧਾਨ ਯਹ! ਇਹ ਏਕਹਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਨਾ ਏਯ . 29 ਕਏਉਂਕਏ ਸਾਡਾ ਯਭਸੇ਼ ਯ 
ਫਰਦੀ ਅੁੱ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 36: 7 ਅਤੇ 40. 49 

* 

.... 36 : ਅਤ ੇਉਹ ਰਏ ਜ ਸਾਡ ੇਅਮਾਤ (ਸਫਤੂ, ਰਭਾਣਾਂ, ਸ਼ਫਦਾਲਰੀਾਾਾਂ, ਾਠਾਂ, ਕਚੰਨਹ , 
ਐ ਰਾਸੇ ਆਕਦ) ਨੰੂ ਨਏਾਯਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਏਯਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ ਇਸ ਕਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਸਣ ਦਾ ਏੰਭ 
ਏਯਦੇ ਹਨ. : ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਾਊ (ਝੂਕਠਆਂ), ਸਫੂਤ, ਸ਼ਫਦਾਲਰੀ, ਾਠ, ਸੰਏੇਤ, ਐ ਰਾਸੇ ਆਕਦ ਦੀ ਕਨੰਦਾ ਏੀਤੀ ਸੀ. 
ਸਲਯ ਦੇ ਦਯਲਾਜੇ਼ ਆਣ ੇਰਈ ਨਹੀਂ ਐਰਹੇ ਜਾਣ,ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਪਯਦਸ ਕਲਚ ਦਾਖ਼ਰ ਹਣੇ : ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ 
(ਹੇਠਾਂ) ਸ਼ਲਾਨਨਾ (ਅੁੱ) ਨਯਏ ਦਾ ਹਲੇਾ ...  
ਏਹਾਲਤ 46:29. 47 

* 

46 : 47 ਅਤੇ ਉਹ ਰਏ ਜ ਸਾਡੇ ਅਮ ੁੱ ਧ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਾ ਏਯਦੇ ਹ (ਸਫੂਤਾਂ, ਰਭਾਣਾਂ, 
ਸ਼ਫਦਾਲਰੀ, ਾਠ, ਕਨਸ਼ਾਨੀ, ਐ ਰਾਸੇ ਆਕਦ) 
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ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਕਲੁੱ ਤਯ ਨਫੀ ਦੀ ਥੀ ਦਾ ਅੰਤ ਯਏਾਸ਼ ਦੀ 
ਥੀ ਦੇ ਅਐੀਯ ਨੰੂ ਸਭਾਤ ਹ ਕਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 18:22. 19 
* 

.... 18 ਭੈਂ ਇਸ  ਸਤਏ ਦੀ ਅੰਭ ਲਾਏ ਦੀ ਅਲਾਜ਼ ਸ ਣਦਾ ਹਾਂ, ਜ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਉਸ 
ਕਲੁੱਚ ਜੀਲਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਫਾਦ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਕਲੁੱਚ ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹਇਆ ਹੈ. . 19 ਅਤ ੇਜੇਏਯ ਕਏਸੇ 
ਨੇ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਦੀ ਇਸ  ਸਤਏ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਏਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਜੀਲਨ ਦੇ ਯ ੁੱ ਐ ਅਤ ੇ
ਕਲੁੱ ਤਯ ਸ਼ਕਹਯ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹਟਾ ਦੇਲੇਾ, ਕਜਸ ਦਾ ਕਜ਼ਏਯ ਇਸ ਕਏਤਾਫ ਕਲੁੱਚ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 19: 3. 20 

* 

.... 19 : ਧਯਭ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇਨੇੜੇ ਇਸਰਾਭ ਅਤੇ ਧਯਭ ਹੈ, ਜ ਕਆਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਅਤੇ ਜ 
ਲੀ ਅੁੱਰਹਾ ਦੇ ਕਚੰਨਹ  ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਏਤਾਫ ਅੁੱਰਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਏ ਹੈ ਅਤ ੇਕਪਯ ਅੁੱਰਹਾ ਏਾਹਰੀ-
ਏਭਾਊਆਂ ਅਤੇ ਕਹਸਾਫ-ਕਏਤਾਫ ਹੈ. ਹਾਂ .0 ਜੇ ਇਹ ਰਏ ਇਸਰਾਭ ਕਰਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈ ਏਯ.  
  

18 

ਏ ਯਾਨ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭੰਨਣ ਰਈ, ਏੀ ਇਹ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਇਕਤਹਾਕਸਏ 
 ਸਤਏ ਦੀ ਇਏਸ ਯਤਾ ਕਲੁੱਚ ਹਲੇ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਕਹਰੀ ਲਾਯ ਫਾਈਫਰ ਕਲੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਰ ਹਣਾ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 32:14. 33 
* 

.... 32 ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਦ ੇਆਤਭ ੇਨਫੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. 33 ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਨੀ ਹੈ. ਚਯਚਾਂ ਕਲਚ ਸਾਯੇ ਚਯਚਾਂ ਲਾਂ.  
ਰਾਤੀਆਂ 8: 1 

* 

.... ਯ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਲਯ ਕਲਚ ਏਈ ਦਤੂ, ਇਸ ਚੰੀ ਖ਼ਫਯ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ ਕਣਆ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਏਈ ਚੰੀ ਖ਼ਫਯ ਕਭਰੀ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਧੰਨਲਾਦੀ ਹ.  
2 ਮੂਹੰਨਾ 9: 1 

* 

.... ਕਜਹੜਾ ਲੀ ਅੁੱ ੇਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਸੀਹ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਰਦਾ ਉਹ ਯਭਸੇ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ 
ਜ ਇਸ ਕਸੁੱ ਕਐਆ 'ਤੇ ਕਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਾ ਅਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ................................................................. .............. 
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 85: 3 

* 

.... ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਇਸਰਾਭ ਦ ੇਇਰਾਲਾ ਕਏਸੇ ਹਯ ਧਯਭ ਦਾ ਅਕਧਨ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 
ਤੋਂ ਏਦੇ ਲੀ ਸਲੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਲਅਏਤੀ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਸਭੇਂ ਕਲੁੱ ਚ ਹਾਯਨ ਲਾਕਰਆਂ ਕਲੁੱਚ ਸ਼ਾਭਰ 
ਹਣੇ.  
ਅਰ-ਅਹਜੈ਼ਫ 40: 33 

* 

.... ਭ ਹੰਭਦ ਸਾਕਹਫ ਤ ਹਾਡੇ ਕਏਸੇ ਲੀ ਆਦਭੀ ਦਾ ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੰਦਸੇ਼ 
ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਦੇ ਨਫੀ ਅਤ ੇਯਭਾਤਭਾ ਸਬ ਏ ਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. 
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ਏੀ ਏ ਯਾਨ ਕਲਚ ਏਈ ਏੁੱਟੜੰਥੀ ਫਰਹਭ ਅਤ ੇਇਕਤਹਾਸਏ ਅਸੁੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜ ਕਏ 
ਫਾਈਫਰ ਕਲਚ ਕਭਰੀਆਂ ੁੱ ਰਾਂ ਦੇ ਕਫਰਏ ਰ ਉਰਟ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਮੂਹੰਨਾ 22: 2. 24 
* 

.... 23 ਏਈ ਲੀ  ੁੱ ਤਯ ਕਜਸਨੰੂ  ੁੱ ਤਯ ਨਹੀਂ ਹੈ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਏਯ ਕਦੰਦਾ ਹੈ. 24 ਜ ਤੂੰ  ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ 
ਸ ਕਣਆ ਹੈ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚ ਅਜੇ ਲੀ ਹੈ. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਕਣਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਕਲੁੱ ਚ ਯਕਹੰਦੇ ਹ ਤਾਂ 
ਤ ਸੀਂ  ੁੱ ਤਯ ਅਤੇ ਕਤਾ ਕਲੁੱਚ ਲੀ ਯਹੇ.  
2 ਮੂਹੰਨਾ 9: 1 

* 

.... ਕਜਹੜਾ ਅੁੱ ੇਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਸੀਹ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਉੱਤ ੇਨਹੀਂ ਐੜਾ ਯਕਹੰਦਾ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਸ਼ੂਯ 196: 26 197 
* 

.... 196 : ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਕਹਰੀ ਲਾਯ ਨਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲੁੱਚ ਕਰਐੀ ਈ ਹੈ : 

ਏੀ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਇਸਯਾਰ ਦ ੇਰਏ ਇਸ ਫਾਯੇ ਜਾਣਦ ੇਹਨ?  

ਅਕਧਆਇ 43:41 
* 

.... ਉਹੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਏਹਾ ਕਆ ਹੈ, ਜ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਸੀ.  
ਅਰ- ਸ਼ਯੀਮਾਹ 15: 42 

* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਏਕਹਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਉਸ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਕਜਸਨੰੂ ਅੁੱਰਹਾ ਨੇ 

ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ ... ਸਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਏਈ ਲੀ ਚਯਚਾ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ.  
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ਏੀ ਏ ਯਾਨ ਕਲਚ "ਆਤਭਾ ਦਾ ਕਨਯਦੇਸ਼ਏ" ਜਾਂ "ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ" ਦੀ ਧਾਯਨਾ ਇਸ 
ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਹ ੈਕਜਲੇਂ ਕਏ ਫਾਈਫਰ ਕਲਚ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

2 ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏੀਆਂ 16: 3 
* 

.... ਹਯ ਇੁੱਏ ਆਇਤ ਜ ਯਭੇਸ਼ਯ ਦ ਆਯਾ ਰੇਕਯਤ ਹੈ ਉਹ ਲੀ ਕਸੁੱ ਕਐਆ, ਇਰਜ਼ਾਭ ਅਤ ੇ

ਯਲੁੱਈ ਅਤ ੇਧਾਯਕਭਏਤਾ ਕਲੁੱਚ ਕਸਐਰਾਈ ਰਈ ਰਾਬਏਾਯੀ ਹੈ.  
2 ਤਯਸ 20: 1. 21 

* 

.... 20 ਅਤ ੇਸਬ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਤਾ ਹੈ ਕਏ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਦੀ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਦੀ 
ਅਲੁੱ ਕਆ ਨੇ ਕਏਸੇ ਦਾ ਕਨੈੱਜੀ ਅਕਧਏਾਯ ਨਹੀਂ ਫਦਕਰਆ. 21 ਕਏਉਂਕਏ ਏਈ ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ 
ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ, ਯ ਰਏ ਕਲੁੱਤਯ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਰਕਹਯ ਦੇ ਏਾਯਨ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯਦ ੇਹ ੰ ਦੇ 
ਸਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅੁੱਰ-ਕਨਸਾ 163: 4 

* 

.... (-ਭ ਹਾਭਾਨ). ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਨ ਭਾਇਸ਼ ਦ ੇਤਯ ਤੇ ਬਕੇਜਆ ਹੈ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਨੂਹ ਅਤੇ ਦਤੂਾਂ ਨੰੂ 
ਬੇਕਜਆ ਕਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਮਸੂ ਅਤੇ ਸ ਰੇਭਾਨ ਨੰੂ ਲੀ ... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਜ਼ਫੂਯ ਲੀ ਫਣਾਇਆ  

ਅਰ-ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 19: 6 ਅਤ ੇ93 * .... 19: ਆਐ: ਯੁੱਫ ਭੇਯੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਕਲੁੱ ਚ ਲਾਹ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਏ ਯਾਨ ਭੇਯੇ ਰਈ 

ਰਟ ਹਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਕਜਸਨੰੂ ਤ ਸੀਂ ਹ ੰ ਚ ਸਏਦੇ ਹ. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਦੀ  ਸ਼ਟੀ ਏਯਦੇ ਹ ... 93 
: ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਇੁੱਏ ਝੂਠ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਨਾਰੋਂ ਕਜਆਦਾ ਫੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਏਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਭੈਨੰੂ ਦੁੱ ਸ ਕਦ ਕਏ ਯਏਾਸ਼ 
ਦੀ ਥੀ ਭੇਯੇ ਉੱਤ ੇਆ ਈ ਹੈ, ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਉਸ ਨੰੂ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਆ ਹੈ  
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ਏੀ ਮਹੂਦੀ ਅਤ ੇਈਸਾਈ ਏ ਯਨ ਇੁੱ ਏ ਲਕਹਭਾਂ-ਬਯਭ ਲਾਰੀ ਕਏਤਾਫ ਲਜੋਂ ਸਲੀਏਾਯ 
ਏਯਨ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 20:18. 22 
* 

.... 20 ਯ ਨਫੀ, ਜ ਕਏ ਕਨਏੰਭਾ ਹੈ, ਭੇਯੇ ਨਾਭ ਕਲੁੱਚ ਏ ਝ ਅਕਜਹਾ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਉਸਨੰੂ ਹ ਏਭ 
ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਏ ਉਹ ਕਏਸੇ ਹਯ ਦੇਲਤ ੇਨੰੂ ਏਕਹਣਾ ਜਾਂ ਏਕਹਣਾ ਨਾ ਏਯ,ੇ ਤਾਂ ਕਏ ਨਫੀ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਲ.ੇ 22 ਜਦੋਂ ਨਫੀ 
ਮਹਲਾਹ ਦੇ ਨਾਭ ਕਲੁੱਚ ਏ ਝ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨ ਸਾਯ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਲਾਯਦਾ ਜਾਂ ੂਯਾ ਨਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਯ.  
ਮਸਾਮਾਹ 20: 8 * .... ਏਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਲਾਹੀ ਤ ੇਦੇਐ. ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਅਨ ਸਾਯ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੇਯ 
ਨਹੀਂ ਹਣੇ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਫਨਾਭ 82: 4 

* 

.... ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਏ ਯਾਨ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦ?ੇ ਜੇ ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਯ ਏਈ ਹਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਚ 
ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਅੰਤਯ ਹਣ.ੇ  
ਸਭਾਂ ਸੀਭਾ 196: 26 197 

* 

.... 196 : ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਕਹਰੀ ਲਾਯ ਨਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲੁੱਚ ਕਰਐੀ ਈ ਹੈ 
: ਏੀ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਰਏ ਇਸ ਫਾਯੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?  
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22. ਅਰ-ਅਹੀਭਾ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਬੇਜਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਏੀ ਉਹ ਏਦੇ ਆਣੀਆ ਂਏ ਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ 
ਯੁੱ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਭਕਹਸਸੂ ਏਯੇਾ? (ਯੁੱਦ ਜਾਂ ਸਹੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 34:89 
* 

. ਭੈਂ ਆਣਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ ਤੜ ਕਦਆਂਾ. ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਆਣਾ ਭੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਫਦਰੋਂੇ.  
ਰੂਏਾ 17:16 

* 

.... ਯ ਸਲਯ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦ ੇਏਾਨੰੂਨ ਦ ੇਸ਼ਫਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.  
ਮੂਹੰਨਾ 35:10 

* 

.... ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਜ ਲੀ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ ਫਚਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਕਏਤਾਫ ਦੇ ਰਈ ਅਮ ਹ 
ਸਏਦਾ ਹੈ) ਰਈ ਸੰਬਲ ਨਹੀ ਹੈ."  

........................................ .................................. .......................... .......................................................... ..................... 
ਅਰ-ਫਏਯਾ 106: 2 

* 

.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਲਤਾ ਨੰੂ ਯੁੱਦ ਜਾਂ ਅਸਲੀਏਾਯ ਏਯਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਫਹਤਯ ਜਾਂ ਸਭਾਨ 
ਆਇਤਾਂ ਬੇਜਦ ੇਹਾਂ. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਏ ਰਭੇਸ਼ਯ ਸਬ ਏ ਝ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹੈ?  

ਅਰਯਾਡ 39:13 
* 

. ਯਭਾਤਭਾ ਕਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸੰਦ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰ ਸੁੱਚ ਦੀ 
ਕਏਤਾਫ ਹ ੈ 
ਫੀਸ  101 :16  

* 

.... ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੁੱਏ ਆਇਤ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਆਇਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਫਦਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਏੀ 
ਬੇਜਦਾ ਹੈ.  
ਰ, ਇਸਯਾਰ 86:17 

* 

. ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਲਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਕਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਅਸੀਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਬੇਜਦੇ ਹਾਂ. ..  
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ਜੇ ਏ ਯਾਨ "ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ" ਅਤੇ ਭਨਜ਼ਯੂਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਯਧਾਰਆੂਂ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਏੀ ਇਹ 
ਇਏ ਚੰੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਏ ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਲੁੱ ਰੋਂ ਆਇਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 30:14 
* 

.... ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਫਹ ਤੀ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯਾਂਾ ਕਏਉਂਕਏ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਕਸਯ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕਲੁੱ ਚ ਏ ਝ ਨਹੀਂ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3: 4. 4 

* 

.... 3. ਅਤ ੇਜੇਏਯ ਸਾਡੀ ਚੰੀ ਖ਼ਫਯ ਛਾੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... 4. ਉਨਹ ਾਂ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਰਈ ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਅੰਨਹ ਾ ਏਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਰਈ ਭਸੀਹ ਦੀ ਭਕਹਭਾ ਦੀ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਜ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ 
ਦੀ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਹਨ.  
ਅਰਪਹਾਹ 2: 1 

* 

.... ਸਾਯੇ ਰਭਾਤਭਾ ਯਭਾਤਭਾ, ਸਾਯੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ ਆਭੀ ਹੈ.  
ਜਨਾਸ 37:10 

* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਏ ਯਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਏਈ ਹਯ ਇਸ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਫਣਾ ਸਏਦਾ 
ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁੱਏੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਇਹ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਸ ਆਭੀ ਦ ਆਯਾ ਰਟ ਏੀਤੀ ਈ ਹੈ.  
ਅਰ ਅਹਏਫ਼ 29:46. 30 

* 

.... 29 : ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਜੀਨਾਂ ਨੰੂ ਆਏਯਕਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏ ਯਾਨ ਸ ਣੇ ... 
30 : (ਫ ੁੱ ਏ) ਇਹ  ਸ਼ਟੀ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈ ਕਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ (ਸੁੱਚਾ) ( ਧਯਭ) ਅਤ ੇਕਸੁੱ ਧੇ ਭਾਯ.  
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ਏੀ ਇਏ ਫਰਹਭ ਕਏਤਾਫ ਕਲਚ ਇਹ ਰੜ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਇਸ ੁੱਰ ਦਾ ਇਨਏਾਯ 
ਏਯਦਾ ਹੈ ਕਏ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਦ ਨੀਆਂ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 15: 7. 20 
* 

.... 15. ਝੂਠੇ ਨਫੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਯਦਾਯ ਯਹ ... ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰ ਦ ਆਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯੇ.  
ਮੂਹੰਨਾ 44: 8. 49 

* 

.... 44. ਤ ਸੀਂ ਆਣ ੇਕਤਾ ਹਾਫਰ ਤੋਂ ਹ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਕਤਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ. ਉਹ ਸ਼ ਯੂਆਤ ਤੋਂ ਐੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਤ ੇਏਾਇਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏਉਂਕਏ ਇਸ ਕਲਚ ਸੁੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ... 46. ਏਣ 
ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੁੱਏ ਾ ਏਯਦਾ ਹ?ੈ  

........................................ .................................. .......................... ............................................. .................................. 
ਨਾਹਰ 98:16 

* 

.... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਏ ਯਾਨ ੜਹਦ ੇਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਰ ਨਾਹ ਰੈਂਦੇ ਹ.  
ਸੇਫਾ 8:34 ਅਤੇ 46 

* 

.... 8 : ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਝੂਠ ਫਕਰਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਏਭਰੀ ਹੈ ... 46. ਤ ਹਾਡਾ 
ਸਯਰਸਤ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਉਹ ਤਸੀਕਹਆਂ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਕਸਯਪ ਇਏ ਚਤੇਾਲਨੀ ਦੇਣ ਲਾਰਾ ਹੈ.  
ਤਸਲੀਯ 22:81 ਅਤ ੇ25 

* 

.... 22. ਅਤ ੇ(ਪਰਾਈ ਲਾਰਲ) ਤ ਹਾਡੇ ਅਨ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ... 25. ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਤੈਾਨ 
ਦਾ ਫਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
ਨ ਟ੍: ਭੁਹੰਭਦ ਅਕਸਯ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦ ਸਨ ਟਕ ਉਸ ਕਰ ਫਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: 6:15 7, 70:23, 36:37, 14:44, 50:51. 52, 

51:68. ਯੁੱਫ ਅਤ ੇ 
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ਯੁੱਫ ਅਤੇ ਅੁੱਰਹਾ 
25 

ਮਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਸਾਯੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਨ ਕਏ ਏੇਲਰ ਇੁੱ ਏ ਹੀ "ਯਭੇਸ਼ਯ ਹੈ"  
ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 4: 6 
* 

.... ਹੇ ਇਸਯਾਰ! ਸਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਸਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਹੈ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4: 4. 6 

* 

.... 4. ਇਏ ਹੈ .5. ਏੀ ਕਸਯਪ ਇਏ ਹੀ ਹੈ? 6. ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਕਤਾ ਇੁੱਏ ਹਨ. ਏੀ ਇਹ 
ਹੈ?  

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 5: 2. 6 
* 

.... ਕਏਉਂ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਇਏ ਹੈ ...  
ਜੇਭਸ 19: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਇਏ ਕਜਹਾ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਫਏਯਾਹ 163: 2 
* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਹ,ੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਹਯ ਏਈ ਦੇਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਕਦਆਰੂ ਹੈ.  
ਹਯ ਕਏਤੇ 87: 4 ਅਤ ੇ171 

* 

87 ਉਸ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਯ ਏਈ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਯਭਾਤਭਾ). ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਇਏ 
ਇਏ ਯੁੱਫ ਹੈ.  
ਕਹਰਾਂ ਹੀ 73: 5 

* 

.... ਇਹ ਦੇਲਤਾ ਇਏਤਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ੂਜਾ ਦੇ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
ਹਯ ਕਏਤੇ 22:16 ਅਤੇ 51 

* 

.... 22. ਤੇਯਾ ਯੁੱਫ ਏੇਲਰ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੀ ਹੈ ... 51. ਦ ਦੇਲਤ ੇਨਾ ਫਣਾ  

ਅਰ ਏਾਸਸ 70:28 
* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਲਾ ਹਯ ਏਈ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
ਹਭੇਸ਼ਾ 1: 112 

* 

.... ਏਹ ਕਏ ਇਏ (ਲਾਕਹ ਯੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਅੁੱਰਹਾ ਹੈ (ਇਏ).  
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26. ਕਜ਼ਆਦਾਤਯ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ  ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਅਸਟ੍ਟ੍ ਨਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਏ ਯਾਨ ਕਲੁੱ ਚ ਾ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ਣਾਂ ਨਾਰ ਸਕਹਭਤ ਹਨ ਜ ਫਾਈਫਰ ਕਲੁੱ ਚ ਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? (ਅਸਭਾ ਅਰ-
ਹਸਨ)  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 28:40 
* 

.... ਏੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਾ ਨਹੀਂ? ਏੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕਏ ਸਦਾ ਰਈ ਰਬ ੂਯਭੇਸ਼ਯ ਦਾ 
ਕਸਯਜਣਹਾਯ ਥੁੱਏ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਈ ਯਲਾਹ ਨਹੀਂ? ਉਸਦੀ ਕਸਆਣ ਦੂਯੋਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.  
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 255: 2 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ਯ ਉਸ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਦੇ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸਦਾ ਯਾਜ ਆਏਾਸ਼ ਅਤ ੇ
ਧਯਤੀ ਦਾ ਯਾਜ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਕਐਆ ਏਯਨਾ ਭ ਸ਼ਕਏਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕਦਆਰੂ ਹੈ.  
ਅਰਸਾਯ 23:59 

* 

.... ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦ ੇਏਰ ਹਯ ਏਈ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਾਜਾ (ਅਸਰ) ਸ਼ ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ 
(ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱ ਕਐਅਏ, ਸਯਲਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਅੁੱਤ ਭਹਾਨ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ 
ਨਾਰ ਸੰਤ ਯੁੱ ਐਦੇ ਹਨ. 
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ਏੀ ਫਾਈਫਰ '' ਯਭੇਸ਼ ਯ '' ਅਤੇ ਏ ਯਾਨ ਦੇ ' ਅੱਰਹਾ ' ਇਏਭਾਤਯ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 14: 3 
* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਭੂਸਾ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਜ ਹਾਂ ਭੈਂ ਹਾਂ." ਇਸ ਰਈ ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਐ ਕਏ ਭੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਬਕੇਜਆ ਹੈ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 20: 5 

* 

.... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਰੀਅਤ ਕਲਚ ਹਾਂ- ਉਸਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ. ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਹਭੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਹੈ.  
2 ਮੂਹੰਨਾ 9: 1 

* 

.... ਜ ਏਈ ਅੁੱੇ ਚੁੱਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਸੁੱ ਕਐਆਲਾਂ ਤੇ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਯਕਹੰਦਾ, ਉਸ ਏਰ ਯਭੇਸ਼ ਯ 
ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜ ਇਸ ਕਸੁੱ ਕਐਆ 'ਤੇ ਕਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਾ ਅਤ ੇ ੁੱ ਤਯ ਲੀ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................ ... 
46:29 Ankabut 

* 

. ਅਤੇ ਕਏਤਾਫ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਨਾਰ ਕਲਲਾਦ ਨਾ ਏਯ, ਯ ਇੁੱਏ ਢੰ ਨਾਰ ਹੈ ਜ ਚੰਾ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਕਜਹੜੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ਫੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਆਐਦੇ ਹਨ: "ਜ ਕਏਤਾਫ ਸਾਡ ੇਤ ੇਆ ਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜ ੇਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਬਨਾਂ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡਾ ਹੀ ਇੁੱਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਤੀ 
ਆਕਆਏਾਯ ਹਾਂ.  
Saaffafat 126: 37 

* 

.... (ਬਾਲ) ਯਭਾਤਭਾ, ਤ ਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਅਰੇ ਭਾਤਾ-ਕਤਾ ਦਾ ਸ ਆਭੀ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਸਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਕਦੁੱ ਐ ਨਾਭ 'ਮਸਾਮਾਹ' ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 15: 3 
* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਡੇ  ਯਕਐਆਂ ਦੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਅਫਯਾਹਾਭ ਦਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਇਸਹਾਏ ਦਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਅਤ ੇ
ਮਾਏੂਫ ਦਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਆ ਕਯਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਭੇਯਾ ਨਾਭ ਸਦਾ ਰਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈਂ ਇਸਨੰੂ ੀੜਹੀ ੀੜਹੀਆਂ ਕਲੁੱ ਚ 
ਦੁੱ ਸਾਂਾ.  
ਮਸਾਮਾਹ 4:26 

* 

.... ਇਸ ਰਈ, ਮਹਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ, ਕਏਉਂ ਕਏ ਮਹਲਾਹ ਇੁੱਏ ਸਦੀਲੀ ਚਟਾਨ ਹੈ.  
ਮੂਹੰਨਾ 58: 8 

* 

.... ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੁੱਚ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ. ਅਫਯਾਹਾਭ ਦੇ ਜਨਭ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ, ਭੈਂ ਹਾਂ.  
........................................ .................................. .......................... ................................................. ..............................  
ਲਯਣਭਾਰਾ 180: 7 

* 

.... ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਸਾਯੇ ਨਾਭ ਚੰੇ ਹਨ. ਇਸ ਰਈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਲੁੱਚੋਂ ਫ ਰਾ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਕਦਉ ਕਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਤਯ' ਤੇ ਚਣ ਏਯਦੇ ਹਨ.  
ਰ, ਇਸਯਾਰ 110: 17 

*. ਤ ਸੀਂ ਅੁੱਰਹਾ ਨੰੂ (ਨਾਭ ਦ ਆਯਾ) ਜਾਂ ਸਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਰਾਬਏਾਯੀ, ਸਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਕਦਆਰੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਏਕਹੰਦੇ ਹ. 
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ਏੀ ਰੇਕਯਤ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ "ਤਯਸ" ਫਾਯ ੇਛਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਅਰ-ਏ ਦ ਸ)  
ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 3: 6 
* 

.... ਏ ਦ ਸ ਏ ਦ ਸ ਏ ਡ ਸ ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਰਭੇਸ਼ਯ ਹੈ.  
ਮਸਾਮਾਹ 25:40 

* 

.... ਉਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਭਨੰੂੈ ਏੀ ਦੁੱ ਸੇ? ਅਤ ੇਭੈਨੰੂ ਏੀ ਸੰਦ ਹੈ  
ਮਸਾਮਾਹ 15:57 

* 

.... ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ੇਉੱਚੇ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਰਈ, ਅਤ ੇਅਦਾਦ ਅਫਦ, ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਏਾਡਸ ਹੈ, ਲੁੱਰ 
ਸਥਾਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ, "ਭੈਂ ਉੱਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲੁੱ ਤਯ ਥਾਂ ਤੇ ਯਕਹ ਕਯਹਾ ਹਾਂ."  
ਮੂਹੰਨਾ 11:17 

* 

.... ਭੈਂ ਤ ਹਾਡ ੇਏਰ ਆਲਾਂਾ ਭੇਯੇ ਕਤਾ ਜੀ! !  

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 8: 4 

*. ਏੁੱਦੂ ਏੁੱਦ ੂਏੁੱਦੂ ਰਬੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................ ... 

ਅਰਸਾਯ 23:59 
* 

.... ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦ ੇਏਰ ਹਯ ਏਈ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਾਜਾ (ਅਸਰ) ਸ਼ ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ 
(ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱ ਕਐਅਏ, ਸਯਲਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਅੁੱਤ ਭਹਾਨ.  
ਸ਼ ੁੱ ਏਯਲਾਯ 1:62

* 

.... ਸਲਯ ਕਲਚ ਅਤੇ ਜ ਲੀ ਧਯਤੀ ਕਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਬ ਏ ਝ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਕਹਭਾ ਏਯਦਾ ਹੈ, 

ਕਲੁੱਤਯ  ਯਐ ਦਾ ਯਾਜਾ ਫ ੁੱ ਧੀਭਾਨ ਹ ੈ 

ਨ ਟ੍ ਇਹ ਦਰੀਰ ਕੁਯਾਨ 'ਤ ਟਸਯਪ ਦ ਵਾਯੀ ਆ ਗਈ ਹ, ਯ ਇਹ ਫਾਈਫਰ ਟਵੱਚ 
450 ਵਾਯ ਾਇਆ ਟਗਆ ਹ.  
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ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਚਕਯੁੱ ਤਯ ਕਲਚ, ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਨੰੂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ "ਕਤਾ" ਕਏਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 16:63 
* 

.... ਫੇਸ਼ਏ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਤਾ ਹ. ਰਬੂ ਸਾਡਾ ਕਤਾ ਅਤੇ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ ਹੈ.  
ਭੁੱਤੀ 45: 5 ਅਤੇ 48 

* 

.... 45. ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਤ ਹਾਡੇ ਕਤਾ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਸਲਯ ਕਲਚ ਹੈ ... 48. ਕਜਲੇਂ ਤ ਹਾਡਾ ਸਲਯੀ 
ਕਤਾ ਸੰੂਯਣ ਹ ੈ 
ਮੂਹੰਨਾ 41: 8 

* 

.... ਸਾਡਾ ਕਤਾ ਸਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ਯ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਪੂਡ 101: 6 
* 

.... ਉਹ ਆਏਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਯਤੀ ਦਾ ਕਸਯਜਣਹਾਯ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਏਥੇ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਤਨੀ ਉਥ ੇ
ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਅਤ ੇਉਸਨੇ ਸਬ ਏ ਝ ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਯ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ  
ਅਰਪਾਏਾਨ 2:25 

* 

.... ਅਤ ੇਕਜਸ ਨੇ ਇੁੱਏ  ੁੱ ਤਯ ਨਹੀਂ ਫਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਏਰ ਯਾਜ ਕਲੁੱਚ ਏਈ ਕਹੁੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਕਜਸ ਨੇ ਸਬ ਏ ਝ ਫਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਪਯ ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਏ ਝ ਹੁੱਦ ਤਏ ਹੈ.  
ਅਰਜਫਯਾ 3:72 

* 

.... ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਰਬ ੂਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਫਹ ਤ ਭਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੁੱਚੇ 
ਯੁੱ ਐਦਾ ਹ ੈ
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਨਭਯ ਹੈ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਚਕਯੁੱ ਤਯ ਦਾ ਏੀ ਬਾਲ ਹੈ? (ਅਰ-ਭ ਫਾਯਏ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 5: 101 
* 

. ਭੈਂ ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ ਕਨਭਯ ਕਦਰ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਏਯਾਂਾ  
ਏਹਾਉਤਾਂ 16: 6 

* 

.... ਏ ਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਹਨ ਜ ਰਬ ੂਨੰੂ ਨਫ਼ਯਤ ਏਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਭਯ ਹਨ  

ਮਸਾਮਾਹ 15:57 
* 

.... ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਜ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇਉੱਚਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਫਦਾਰ ਅਦਾਦ ਤਏ ਏਾਇਭ ਹ,ੈ ਕਜਸਦਾ ਨਾਭ 
ੈਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ, "ਭੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਂ ਕਲੁੱਤਯ ਸਥਾਨ ਤ ੇਅਤ ੇਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਇੁੱਏ ਡੁੱਡੂ ਦੇ ਨਾਰ ਯਕਹੰਦਾ ਹਾਂ."  
1 ਮੂਹੰਨਾ 16: 2 

* 

.... ਅਤੇ ਝਰੀ ਦਾ ਜੀਲਨ ਕਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰਸਾਯ 23:59 

* 

.... ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦ ੇਏਰ ਹਯ ਏਈ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਾਜਾ (ਅਸਰ) ਸ਼ ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ 
(ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱ ਕਐਅਏ, ਸਯਲਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਅੁੱਤ ਭਹਾਨ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ 
ਨਾਰ ਸੰਤ ਯੁੱ ਐਦੇ ਹਨ.  
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ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾਲਾਂ ਕਲਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹ,ੈ ਏੀ 
ਯੁੱ ਫ ਨੰੂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ "ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ" ਕਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 3:43 ਅਤੇ 11 
* 

.... 3. ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਇਸਯਾਰ ਦਾ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ ਹਾਂ. ਭੈਂ ਮਹਲਾਹ ਹਾਂ ਅਤ ੇਫਚਾਉਣ 
ਲਾਰਾ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ  
ਹਸ਼ੇਆ 4:13 

* 

.... ਭੈਂ ਕਭਸਯ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹਾਂ. ਕਏਉਂਕਏ ਇੁੱਥੇ ਏਈ ਹਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਨੰੂ ਫਚਾ.  
ਰੂਏਾ 11: 2 

* 

.... ਅੁੱਜ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਕਹਯ ਭਸੀਹ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ੈ 
ਤੀਤ ਸ 4: 1 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ਯ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਤੋਂ ਫਐਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜਾਯੀ ਯਹੀ ਹੈ.  
ਤੀਤ ਸ 10: 2. 13 

* 

.... .... ਸਾਡਾ ਕਆਯਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸਬ ਏ ਝ ... 13. ਰਬੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤ ੇਰਬੂ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ  
ਮਹੂਕਦਮਾ 25: 1 

* 

.... ਕਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ  
ਨ ਟ੍: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ "ਯੱਫ ਦਾ ਭੁਕਤੀਦਾਤਾ" ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 39 ਵਾਯ ਾਇਆ ਟਗਆ ਹ, ਯ ਉਹ ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ 
ਨਹੀਂ ਹ. 
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ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਾਨੰੂ ਅਰ ਕਏਏ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਸੁੱ ਦਦਾ ਹੈ, ਏੀ ਉਹ ਏਦੇ ਲੀ "ਉਸ ਕਲੁੱ ਚ" ਸੁੱ ਸ਼ਟ 
ਤਯ ਤੇ ਫਰਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 26: 1 
* 

.... ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਸਾਨੰੂ ਆਣੀ ਤਸਲੀਯ ਸਾਡੇ ਕਚੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਉਤਤ 6:11. 7 

* 

.... 6. ਅਤੇ ਰਬੂ ਨੇ ਕਏਹਾ ... 7.ਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲਾਂੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲੁੱਚ ਇੁੱਏ ਪਯਏ 
ਏਯਾਂ ੇ 

ਮਸਾਮਾਹ 8: 6 
* 

.... ਇਸ ਸਭੇਂ ਭੈਂ ਮਹਲਾਹ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ਸ ਣੀ, ਕਜਸਨੇ ਆਕਐਆ, "ਏਣ ਭੈਨੰੂ ਅਤ ੇਏਣ ਬੇਜੇਾ?" ਕਪਯ ਭੈਂ 
ਕਏਹਾ ਕਏ ਭੈਂ ਭੈਨੰੂ ਬੇਜਣ ਜਾ ਕਯਹਾ ਹਾਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 11:17 

* 

.... ਅਤੇ ਭਨੰੂੈ ਤ ਹਾਡੇ ਲੁੱਰ ਆਉਣ ਕਯਹਾ ਹੈ. ਹੇ ਭੇਯੇ ਕਤਾ! ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਭ ਦੇ ਨਾਭ ਯਾਹੀਂ, ਕਜਸ ਨੇ ਭਨੰੂੈ 
ਭਾਫ਼ ਏੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯੇਾ ਕਏ ਉਹ ਸਾਡ ੇਕਲੁੱਚੋਂ ਇੁੱਏ ਹਨ.  

........................................ .................................. .......................... .......................................................................... ..... 
Excl. 57:56. 59, 64, 69 ਅਤੇ 72 

* 

.... 57. ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ (ਕਹਰੀ ਲਾਯ) ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਪਯ ਤ ਸੀਂ ਸੁੱਚਾਈ ਨੰੂ ਕਏਉਂ 
ਨਹੀਂ ਸਭਝਦੇ ਹ? 58. ਭੈਨੰੂ ਦੁੱ ਸ, ਤ ਸੀਂ ਯਬ ਕਲਚ ਜ ਏ ੁੱ ਤ ੇਕਦੰਦੇ ਹ, ਭੈਨੰੂ ਦੁੱ ਸ. 59. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਦਭੀ ਫਣਾਉਂਦੇ 
ਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਫਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?  
ਅੁੱਰਾਸ 23:76 

* 

.... ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਫਣਾਉਂਦੇ ਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਫਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ? 
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ਏੀ "ਕਤਰਏ" ਕਲਚਾਯਧਾਯਾ ਨੰੂ ਭਾਨਤਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਈ ਹੈ? (ਕਤਾ,  ੁੱ ਤਯ ਅਤੇ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 6:11. 7 
* 

.... 6. ਅਤੇ ਰਬ ੂਨੇ ਕਏਹਾ ... 7. ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲਾਂੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜੀਲਨ ਕਲੁੱਚ ਇੁੱਏ ਪਯਏ 
ਏਯਾਂੇ.  
ਭੁੱਤੀ 19:28. 20 

* 

.... ਕਮਸੂ ਨੇ ਆ ਏੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏੀਤੀ ਅਤੇ ਕਏਹਾ: "ਜਾ ਅਤੇ ਜਾ ਅਤੇ ਸਾਯੀਆਂ ਏਭਾਂ ਨੰੂ ਚੇਰੇ 
ਫਣਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਤਾ ਅਤੇ  ੁੱ ਤਰ ਅਤ ੇਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ੇਨਾਭ ਏਯਏੇ ਫਕਤਸਭਾ ਕਦ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4: 4. 6 

* 

.... .... ਇਏ ਸਯੀਯ ਹੈ ਅਤੇ ਇਏ ਯੂਹ ਹੈ ... 5. ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਹੈ 6. ਅਤੇ ਸਬ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ 
ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਯ ਹੈ ... ਏੀ ਇਹ ਹੈ?  
........................................ .................................. .......................... ............................................................ ...................  
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 64: 3 

* 

.... ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਾਰ ਏ ਝ ਲੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਏਯ.  
ਕਨਸਾ 171: 4 

* 

... ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਯ ਏ ਝ ਨਾ ਫਰ. ਕਮਸੂ ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਸੀ (ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਹੀਂ, ਨਾ 
ਹੀ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਸਨ), ਰਭੇਸ਼ਯ ਦਾ ਯਸੂਰ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ ... ਅਤ ੇ(ਇਹ ਨਾ ਏਹ) ਕਏ (ਕਤੰਨ) ਕਤੰਨ (ਇਸ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਤੋਂ) ਠਕਹਯ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਕਫਹਤਯ ਹੈ. ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਇਏਭਾਤਯ ਯਭੇਸ਼ਯ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦ ੇ
ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਰਈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹੈ.  
ਅਰ-ਏਾਇਦਾ 72: 5. 73 

* 

.... 72. ਉਹ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਹਨ ਜ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਭਕਯਮਭ (ਕਮਸ)ੂ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ 
ਭਸੀਹਾ ਹਨ ... 73. ਯੁੱਫ ਕਤੰਨਾਂ ਕਲਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹੈ. 
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਨੇ ਏਦੇ ਲੀ ਏਈ ਰਤ ੁੱਰ ਏਯ ਏੇ ਕਮਸੂ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ ਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਏੀ ਕਮਸੂ 
ਏ ਝ ਗ਼ਰਤ ਨੰੂ ਛ ਾਉਣ ਰਈ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਨੰੂ ਝਠੂ ਫਰ ਸਏਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ  

ਮੂਹੰਨਾ 46: 8 
* 

.... ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਣ ਾ ਏਯਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਭੈਂ ਸੁੱਚ ਫਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ 'ਤੇ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਏਯਦ?ੇ  

ਤੀਤ ਸ 2: 1 
* 

.... ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਫਾਯੇ, ਜ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਲਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਝੂਠ ਫਰ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ.  
1 ਤਯਸ 21: 2. 23 

* 

.... 21. ਕਏਉਂਕਏ ਭਸੀਹ ਨੇ ਲੀ ... 22. ਉਸ ਨੇ ਾ ਏੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੂੰ ਹੋਂ ਏਈ ਬਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ 
ਕਭਕਰਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ- Ma'ida 116: 5 

* 

.... ਅਤੇ (ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ ਲੀ) ਜਦੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਹੇਾ, "ਹੇ ਕਮਸੂ! ਭਕਯਮਭ!" ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਭੈਨੰੂ ਅਤ ੇਭੇਯੀ ਭਾਂ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਏਯਨ ਰਈ ਏਕਹੰਦ ੇਹ? ਉਹ ਏਕਹਣੇ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹ  ਹ, 
ਭੈਂ ਏਦੋਂ ਕਏਹਾ ਸੀ ਕਏ ਭੈਂ ਅਕਜਹਾ ਏ ਝ ਏਹਾਂਾ ਜ ਭੇਯੇ ਏਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕਏਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਾ ਹਲੇਾ ( 
ਕਏਉਂਕਏ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭੇਯੇ ਕਦਰ ਕਲਚ ਏੀ ਹੈ ਅਤ ੇਭੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕਏ ਤ ਹਾਡੀ ਜ਼ਭੀਯ ਏੀ ਹੈ.  
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ਏੀ ਸਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਸਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਦੇ ਲੀ ਆਣੀ ਸ਼ਏਤੀ 
ਕਦਐਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਛਾ ਛੁੱ ਡ ਕਦੰਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 21:13 
* 

.... ਅਤੇ ਥੰਭਹਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਯਾਤ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਲੇੀ ਨੰੂ ਯਸਤਾ ਕਦਐਾਉਣ ਰਈ ਅਤੇ ਯਾਤ ਨੰੂ ਯਸ਼ਨੀ ਏਯਨ ਰਈ, ਭੈਂ ਅੁੱ 
ਦੇ ਥੰਭਹ ਕਲੁੱ ਚ ਕਆ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੁੱੇ ਤ ਕਯਆ ਤਾਂ ਕਏ ਉਹ ਕਦਨ ਯਾਤ ਦਹਾਂ ਾਸੇ ਤ ਯ ਸਏਣ.  
ਏੂਚ 9:16. 10 

* 

.... 9. ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਯੂਨ ਨੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੀ ਸਾਯੀ ਏਰੀਕਸਮਾ ਨੰੂ ਦੁੱ ਕਸਆ ... 10. ਉਹ ਉਜਾੜ ਲੁੱਰ 
ਦੇਐ ਯਹੇ ਸਨ ਅਤ ੇਫੁੱਦਰਾਂ ਕਲਚ ਰਬੂ ਦੀ ਭਕਹਭਾ ਲੇਐਦੇ ਸਨ.  
1 ਸਭੂਰ 16:12 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਹ ਣ ਤ ਸੀਂ ਠਕਹਯ ਜਾ ਅਤੇ ਭਹਾਨ ਏੰਭ ਲੁੱਰ ਦੇਐ ਕਜਸ ਨੰੂ ਰਬੂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਐਾਂ ਦੇ 
ਸਾਭਹਣ ੇਏਯੇਾ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰਾਨਭ 37: 6. 38 

* 

. 37.aur ਦਾ ਏਕਹਣਾ ਹੈ, 'ਕਏ ਉਸ ਰਬ ੂਨੇ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਰੈ ਏੇ ਨਹੀ ਹੈ. ਏਹ: ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਚੰਨਹ  ਨੰੂ 
ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮ ਹ,ੈ ਯ ਕਜ਼ਆਦਾਤਯ ਰਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. 38 ਅਸੀਂ ਕਏਤਾਫ ਕਲਚ ਕਏਸੇ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਈ ਨਹੀਂ ਭੰੀ.  
ਏੂਚ 30: 9. 31 

* 

.... 30. ਯੁੱ ਐੇ .31. ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈਲਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ. 



f 

37 

ਏੀ ਯੁੱਫ ਨੇ ਏਦੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਰਏਾਂ ਰਈ ਸੁੱਸ਼ਟ ਯੂ ਕਲੁੱ ਚ ਦਯਸਾਇਆ ਹੈ? (ਭਾਕਹਯ 
ਜਾਂ ਜਜ਼ਫਾਤੀ ਤਯ 'ਤੇ ਅੱਰਹਾ )  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 11:33 ਅਤ ੇ18. 23 
* 

.... 11. ਅਤ ੇਕਜਲੇਂ ਇਏ ਕਲਅਏਤੀ ਆਣੇ ਦਸਤ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਕਜਲੇਂ 
ਰਬੂ ਫਦਰ ਦੇਲੇਾ. 18 ਕਪਯ ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਤਨੰੂੈ ਯਤਾ ਏਯਾਂਾ." 23. ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਭਨੰੂੈ ਲੇਐੇ ਯ ਭੇਯਾ ਭੂੰ ਹ 
ਨਹੀਂ ਕਦਐਾਲੇਾ.  
ਕਣਤੀ 7:12 .8 

* 

.... 7. ਭੇਯਾ ਸਲੇਏ ਭੂਸਾ. 8 ਭੈਂ ਇਸ ਫਾਯੇ ਆਭ ਤਯ ਤ ੇੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ, ਯ  ਤ ਅਤ ੇਸੁੱਸ਼ਟ 
ਯੂ ਕਲੁੱਚ ਇਹ ਰਬੂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਇਏ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਫੇਨਾਭ 103: 6 

* 

.... (ਇਹ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਸਏਦਾ.  
Al-Baqara 143: 7 

* 

.... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਤੇ ਹ ੰ ਕਚਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਬੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏੀਤੀ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਹੇ ਰਬੂ! ਭੈਨੰੂ ਕਦਐਾਲ ਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡਾ ਭਾਰਏ ਹਾਂ." ਲੇਐ ਤੇਯੇ ਸ ਆਭੀ ਨੇ ਕਏਹਾ ਸੀ, "ਤੂੰ  ਭੈਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਦੇਐ ਸਏੇਂਾ."  
ਹਜ 63:22 

* 

........ ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਅੁੱਰਾ ਸਬ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ, ਸਯਫ-ਕਸਆਣਾ ਹੈ.  
Luqman 16:31 

* 

.... ਏਈ ਸ਼ੁੱ ਏ ਨਹੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਇੁੱਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਹੈ (ਅਤੇ).  
ਕਧਆਨ ਕਦ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਹਯ ਟਰਖਤਾਂ: ਉਤਤ 7:12. 9; 1:18. 33; 22:32. 30; ਕੂਚ 2: 3. 17: 4; ਕੂਚ 9:24. 
11; ਕੂਚ 14:31. 15; ਅੱਮੂਫ 38. 42.  

38 
ਏੀ ਯੁੱਫ ਨੇ ਆਣੇ ਕਰਐਤੀ ਯੀਤ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱਜ ਦੇ ਦਯ ਕਲਚ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਕਸੁੱ ਧੇ ਤਯ ਤੇ 
ਫਕਰਆ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮਰ, 28: 2 

* ... ਅਤੇ ਕਪਯ ਭੈਨੰੂ ਸਾਯੇ ਸਯੀਯ ਅਤ ੇਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਆਮਜਨ ਬੇਜੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਐਾਨਦਾਨ gy.tmhary 

 ਯਾਣੇ ਸ ਨੇ ਅੰਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਏ ਜਲਾਨ ਆਦਭੀ ਦੇ ਦਯਸ਼ਨ ਲੇਐਣੇ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 1:14. 4, 24. 31 

* 

.... 1. ਧੀਯਜ ਅਤੇ ਇੁੱਛਾ ਦੇ ਕਲਕਦਆਯਥੀ ਅਕਧਆਤਕਭਏ ਤਹਫ਼ ੇਲੀ. ਐਾਸ ਤਯ ਤ,ੇ ਅੰਭ 
ਲਾਏ .4 ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਅੰਭ ਲਾਏ ਫਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਯਚ ਨੰੂ ... 24. ਯ ਜੇ ਸਾਯੇ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਏਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਲੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਯ ਏਈ ਉਸਨੰੂ ਮਏੀਨ ਕਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਯੇ ਇਸ ਦ ਆਯਾ 
ਕਨਯਧਾਯਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ. ਰੈ ਜਾਲੇਾ 31 ਤ ਸੀਂ ਸਾਯੇ ਇਏ-ਇਏ ਏਯਏੇ ਅੰਭ ਲਾਏ ਏਯ ਸਏਦ ੇਹ, ਤਾਂਕਏ ਹਯ ਏਈ ਕਸੁੱ ਐ 
ਰਲੇ ਅਤ ੇਸਾਕਯਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਏਯੇ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਏੂਚ 31: 9 

* 

.... ਅਤ ੇਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਦ ਆਯਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ.  
Shoora 51:42 

* 

... ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਰੇਯਣਾ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਰਈ ਸੰਬਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਹੈ, ਯ ( ) ਕਏਸੇ 
ਦੂਤ ਨੰੂ ਜਾਂ ਯਦ ੇਦ ੇਕੁੱ ਛ ੇਬੇਜਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਰ 
ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ. ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਉਹ ਸਯਫ-ਕਸਆਣੇ, ਸਯਫ-ਕਸਆਣ,ੇ  
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ਏੀ ਫੇਅੰਤ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸੀਭਤ ਕਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਕਯਸ਼ਤੇ ਯੁੱ ਐਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਆਦਭੀ ਨੰੂ "ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਰ" ਸੁੱ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਹਸ਼ੇਆ 10: 1 
* 

.... ਅਤੇ ਕਜੁੱਥ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ ਕਆ ਸੀ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ ਰਏ ਨਹੀਂ ਹ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਜੀਕਲਤ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਏਹਾ 
ਜਾਲੇਾ.  
ਰਾਤੀਆਂ 6: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਏ ਤ ਸੀਂ  ੁੱਤਯ ਹ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕਲਚ ਾ 
ਕਦੁੱ ਤਾ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 1: 3. 2 

* 

.... 1. ਕਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਕਏੰਨਾ ਕਆਯ ਏੀਤਾ ਹੈ ਕਏ ਸਾਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਏਹਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .... ਅਜੀਜ਼! ਸਾਨੰੂ ਤਾ ਹੈ ਕਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਐਾਈ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਲੀ ਇਹ ਸੰਦ ਆਲੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਭਾਕਮਦ 18: 5 

* 

... .... ਮਹੂਦੀ ਅਤ ੇਈਸਾਈ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਅਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਹਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ 
ਕਆਯਾ.  
ਨ ਟ: ਜਦੋਂ ਕੁਯਾਨ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦਾ ਹ ਟਕ ਇਨਸਾਨ ਯੱਫ ਦ ੁੱ ਤਯ ਫਣ ਸਕਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਭਸ਼ਯੁ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 
ਆਟਖਆ ਹ ਟਕ ਆਦਭੀ ਫਹਤੁ ਨੇੜ ਹ: ਇਨਪਯਸਭੈਂਟ੍ ਭਟਹੰਗਾਈ 24: 8; ਯੇਂਜ 90:11 ਅਤ 92;  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਕਆਯ ਫੇਹਸ਼ ਹ?ੈ (ਦਸਤਾਨਾ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆ ਂ8: 5 
* 

.... ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸਾਡ ੇਰਈ ਆਣੇ ਕਆਯ ਦੀ ਬਰਾਈ ਦਾ ਰਟਾਲਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਾੀ ਸਾਂ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 8: 4. 10 

* 

.... 8. ਕਆਯ 9.9 ਹੈ. ਯਭਸੇ਼ ਯ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਜ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾ ਰੁੱ ਦਾ ਹੈ ਕਏ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਆਣੇ ਇਏਰ ਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆਂ ਕਲਚ ੁੱ ਕਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਏਾਯਨ ਯਕਹ ਸਏੀ .10.10 
ਭੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦ ੇਹਾਂ, ਯ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ  ੁੱ ਤਯ 
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਰਈ ਆਣੇ ਾਾਂ ਦੀ ਕਸਯਜਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਬਕੇਜਆ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 195: 2 ਅਤੇ 276 

* 

.... 195. ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਅੁੱਰਾ ਚੰਾ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ. 276. ਅਤੇ 
ਅੁੱਰਹਾ ਕਏਸੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ.  
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 57: 3 ਅਤ ੇ159 

* 

... 57. ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ... 159. ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਜ ਬਯਸਾ ਏਯਦੇ ਹਨ.  
ਨਾਹਸ 107: 4 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਐੈਨ ਅਤ ੇ ਨਾਹਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ.  
ਹਭੇਸ਼ਾ 45:30 

* 

.... ਅਸਰ ਕਲੁੱਚ ਉਹ infidels ਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਹੈ 



f 

41 

ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਆਣੇ ਸੇਲਏਾਂ ਜਾਂ ਨ ਏਯਾਂ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 15:15 
* 

.... ਹ ਣ ਤੋਂ, ਭੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਨ ਏਯ ਨਹੀਂ ਫ ਰਾਲਾਂਾ ਕਏਉਂਕਏ ਨ ਏਯ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਏ ਉਸਦੀ ਏੀ 
ਭਾਰਏੀ ਹ,ੈ ਯ ਭੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇੁੱਏ ਕਭੁੱ ਤਯ ਆਕਐਆ ਹੈ.  
1 ਤਯਸ 5: 2 ਅਤੇ 9. 10 

* 

.... 5. ਤ ਸੀਂ ਜੀਕਲਤ ੁੱਥਯ ਲਯਾ ਯੂਹਾਨੀ ਯ ਫਣਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਕਏ ਜਾਜਏਾਂ ਦਾ ਕਲੁੱ ਤਯ 
ੰਕਡਆ ਂਅਕਧਆਤਕਭਏ ਫਰੀਆਂ ਕਰਆ ਸਏਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦ ੇਜ਼ਯੀ ਰਭੇਸ਼ਯ ਦੇ ਆਰੇ ਦ ਆਰੇ ਭਸ਼ਹੂਯ 
ਹਨ. ਯ ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਤਜਯਫੇਏਾਯ ੀੜਹੀ ਹ. ਸੰਯਦਾਇਏ  ਜਾਯੀਆਂ ਕਲੁੱਤਯ ਯਾਸ਼ਟਯ ਅਤੇ ਉਹ ਏਭ ਕਜਸ ਦੀ 
ਕਲਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ ਹੈ ... 10. ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਉਭਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯ ਹ ਣ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਏਭ ਹ ਣ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................. .................................. 
83:38 AM 

* 

. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਕਜਹੜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਸ਼ ੁੱ ਧ  ਰਾਭ ਹਨ.  
Zumar 16:39 

* 

. ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਕਦਰੋਂ ਗ਼ੈਯ-ਮਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ੂਜਾ 
ਏਯ ਸਏ?ੇ  

ਸ਼ੇਐ 19:42 
* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਣੇ ਸੇਲਏਾਂ ਤ ੇਕਭਹਯਫਾਨ ਹੈ.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਰਏਾਂ ਦੀ ਕਏਯਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਕਯਆਂ ਨੰੂ ਏ ਝ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭਯਏ ਸ 14:12 
* 

.... ਹੇ  ਯੂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹ ਅਤੇ ਕਏਸੇ ਦੀ ਲੀ ਯਲਾਹ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ 
ਕਏਸੇ ਆਦਭੀ ਦੇ ਹੁੱ ਏ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਹ.  
ਰਾਤੀਆਂ 28: 3 

* 

.... ਏਈ ਮਹੂਦੀ ਜਾਂ ਮੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਏਈ  ਰਾਭ ਭ ਫ਼ਤ ਨਹੀਂ. ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ 
ਸਾਯੇ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਕਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ9: 6 

* 

.... ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਦਲਾਂ ਦ ੇਭਾਰਏ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਦਨ  ਸਲਯ ਕਲਚ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਕਏਸੇ ਦਾ ਲੀ ਸਭਯਥਨ ਨਹੀਂ 
ਏਯਦਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
165: 6 

* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ ਤ ਸੀਂ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਉ-ਕਲਹਾਯ ਏੀਤਾ ਅਤੇ ਇੁੱਏ ਦੂਜੇ ਤ ੇੁੱ ਧਯ ਉਬਾਕਯਆ.  
71:16 ਅਤੇ 75 

* 

.... 71. ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਦੂਸਕਯਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਏਈ ਯਕਹਤ ਫਖ਼ਸ਼ ... 75. ਤਾਂ ਕਪਯ ਇਹ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਹਨ?  

ਅਰ ਅਹਜੈ਼ਫ 50:33 
* 

.... ਹੇ ਨਫੀ! ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਸ਼ਯਧਾੂਯਲ ਏੀਤੀ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ ਸੀਂ ਭਹਯ ਕਦੁੱਤੀ 
ਹੈ. ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਸਬ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਹ,ੈ ਸਾਯੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਨਹੀਂ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਐਾਸ ਏਯਏੇ ਏ ਝ ਅਯਾਧੀਆਂ ਨਾਰ ਨਫ਼ਯਤ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚੋਂ 
ਏ ਝ ਨੰੂ ਨਯਏ ਕਲਚ ਬੇਜਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਹਜ਼ਏੀਰ 23:18 ਅਤੇ 32 
* 

.... 23. ਏੀ ਭੇਯੇ ਏਰ ਇੁੱਏ ਐ ਸ਼ਹਾਰ ਭਤ ਹੈ? 32. ਭਯੇ ਹ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਐ ਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ. ਨੰੂ ਲਾਸ ਆ ਦਾ ਬਜਨ ਅਤ ੇਰਾਈਲ ਏਯ.  
2 ਤਯਸ 9: 3 

* 

.... ਰਬੂ ਆਣੇ ਲਾਅਦੇ ਕਲੁੱ ਚ ਦੇਯੀ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ, ਕਜੰਨਾ ਕਚਯ ਏ ਝ ਰਏ ਸਭਝਦ ੇਹਨ, ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ 

ਕਦਰਾਸਾ ਲੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਏਉਕਏ ਏਈ ਲੀ ਭਯਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ, ਯ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਸਾਯੇ ਤਫਾ ਏਯੇ  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰੀਡਾ 41: 5 
* 

.... ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਦਰਾਂ ਨੰੂ ਯੁੱ ਫ ਕਲੁੱ ਤਯ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ.  
ਅਨ ਲਾਦ 179: 7 

* 

.... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਯਏ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਹੈ ... ਉਹ ਸ਼ੂ ਲਯੇ 
ਹਨ, ਯ ਉਹ ਲੀ ਬਟਏ ਯਹੇ ਹਨ.  
ਕਫਰਏ ਰ 55: 9 

* 

.... ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਲਨ ਕਲੁੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਦਲੇੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਭਾਲਾਂ ਰੰ ਜਾਣੀਆ,ਂ ਤਦ ਉਹ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਹਨ.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ "ਬਰਾਈ" ਅਤੇ "ਫਦੀ" ਦਾ ਕਸਯਜਣਹਾਯ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਕਏਕਯਆਲਾਂ ਰਈ 
ਕਜੰ਼ਭੇਲਾਯ ਹੈ? (ਚੰੇ ਅਤੇ ਭਾੜੇ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਮਯਕਭਮਾਹ 11:29 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਣੇ ਕਲਚਾਯਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਯੁੱਐਦਾ ਹਾਂ, ਰਬੂ ਆਐਦਾ ਹ,ੈ ਸ ਯੁੱ ਕਐਆ ਦ ੇ
ਕਲਚਾਯ.  
ਮਾਏੂਫ 13: 1 

* 

.... ਜਦੋਂ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਯਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਐ ਕਏ ਇਹ ਸ ਣ ਕਏ ਭੈਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਲੁੱਰੋਂ 
ਹੈ. ਭੈਂ ਇਹ ਸਬ ੁੱਰਾਂ ਲਾਯਨ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ.  

........................................ .................................. .......................... ............................... ................................................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 26: 2 

* 

.... ਉਹ (ਅੁੱਰਾਹ) ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਏ ਯਾਹੇ ੈ   
ਕਨਸਾ 7: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਜੇ ਏਈ ਆਲ,ੇ ਤਦ .... ਏਹ: "ਸਬ ਅੁੱਰਹਾ ਹੈ."  
ਅਰੀਡੇ 14: 5 

* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਅਸੀਂ ਭਸੀਹੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਸੀ  ਨਯ-ਉਥਾਨ 
ਤੁੱਏ ਈਯਐਾ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਐ ਨੰੂ ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ .  
ਅਰਫਾਨੀਆ 35:21 

* 

.... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਭਾਇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਤਯ ਤੇ ਕਐਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਭਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਏਯਦ ੇਹਾਂ.  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਟਜੱਥ ਯਭਸ਼ਯੁ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰੂ ਕਯਨ ਰਈ ਅਸਧਾਯਨਤਾਵਾਂ (ਗਯ-
ਨੈਟਤਕ ਫੁਯਾਈਆਂ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦੰਦਾ ਹ: ਮਸਾਮਾਹ 7:45, ਟਮਯਟਭਮਾਹ 6: 4 ਅਤ ਆਭਸ 6: 3. ਯ ਸ਼ਤਾਨ 
ਨੰੂ ਫੁਯਾਈ ਦਾ ਟਸਯਜਣਹਾਯ ਭੰਟਨਆ ਟਗਆ ਹ: ਮਹੰੂਨਾ 44: 8, 1 ਮਹੰੂਨਾ 8: 3.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਨੰੂ "ਠੁੱ " ਜਾਂ "ਸਾਕਜ਼ਸ਼" (ਭਏਾਯਹ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

Habibaqq 13: 1 
* 

.... ਤ ਹਾਡੀਆ ਂਅੁੱਐਾਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹਨ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਫ ਯਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਐ ਸਏਦ ੇਅਤੇ ਗ਼ਯੀਫ ਰਕਏਯਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਐ 
ਸਏਦੇ.  
ਭੈਏ 1: 2 

* 

.... ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇਹ ਫਹ ਤ ਫ ਯਾ ਹਲੇਾ ਜ ਸ਼ਯਾਯਤ ਏਯਨ ਦੀਆਂ ਮਜਨਾਲਾਂ ਫਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਜੇ 'ਤੇ 
ਸ਼ਯਭ ਦੇ ਰਈ ਮਜਨਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਏਯਦ ੇਹਨ.  
ਜ਼ਏਯਮਾਹ 17: 8 

* 

.... ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਬਯਾ ਦੇ ਕਐਰਾਫ਼ ਏਈ ਫ ਯਾ ਕਲਹਾਯ ਏਯਦੇ ਹ. ਯ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਏਰੋਂ ਦੂਯ ਸ ੁੱ ਟ ਦੇਲ. 
ਭੈਂ ਇਹ ੁੱਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਬਡ਼ਏਾਉਣ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹਾਂ.  

........................................ .................................. .......................... .................................................................. ............. 
ਇਭਯਾਨ 54: 3 

* 

.... ਅਤ ੇਉਹ (ਇੁੱਏ ਮਹੂਦੀ ਮਹੂਦੀ ਹਕਤਆ ਦੇ ਇੁੱਏ ਮਹੂਦੀ) ਏ ਯਾਹੇ ੈ ਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ 
ਲੀ ਅਯਾਧ (ਕਮਸ ੂਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ) ਕਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਇੁੱਏ ਦੇਣ ਲਾਰਾ ਹੈ.  
ਅਰਾਉਂਸ 42:13 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਸਬ ਤੋਂ ਜਾਕਣਆ-ਛਾਕਣਆ ਹੈ.  
Naml 50:27 

* 

. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੁੱਏ ਚਾਰ ਚਰਾ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਏ ਝ ਲੀ ਤਾ ਨਾ ਸੀ.  
ਸੂਚਨਾ: ਫਾਈਫਰ ਧਖਾਧੜੀ 'ਅਤ' ਫਦੀ 'ਫਦੀ ਦ ਤਯ ਤ ਦਟਖਆ ਯਹ ਹਨ, ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਹ, ਨਾ ਟਕ 
ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਟਸਹਯਾ ਹ: ਹਵਾਰਾ ਉਤਤ 1: 3, ਅਸਤਯ 25: 9, ਜ਼ਫੂਯ 11:21, ਜ਼ਫੂਯ 4:36, ਕਹਾਉਤਾਂ 30: 1, 

2 ਕੁਟਯੰਥੀਆਂ 13:11. 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 11: 6, 1 ਤਯਸ 8: 5. 9, 2 ਮੂਹੰਨਾ 7: 1.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਲੁੱ ਐਯੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਨਫ਼ਯਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਯਤ ਰਈ ਕਜੰ਼ਭੇਲਾਯ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਮਯਕਭਮਾਹ 11:29 
* 

....  

Habibaqq 13: 1 
* 

.... ਤ ਹਾਡੀਆ ਂਅੁੱਐਾਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹਨ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਫ ਯਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਐ ਸਏਦ ੇਅਤੇ ਗ਼ਯੀਫ ਰਕਏਯਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਐ 
ਸਏਦੇ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 10: 2 

* 

.... ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕਲੁੱਚ (ਫੇਲਫ਼ਾਈ) ਯ ਸੀ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯ ਬੈੜਾ ਫਣਾ 
ਕਦੁੱ ਤਾ.  
ਕਨਸਾ 88: 4 

* 

.... ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਰੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ ਕਜਸਨੰੂ ਅੁੱਰਹਾ ਨੇ ਏ ਯਾਹੇ ਾਇਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਜ ਲੀ 
ਅੁੱਰਹਾ ਯਾਹਤ ਹ ੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਏਦੇ ਲੀ ਉਸ ਰਈ ਏਈ ਯਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਬੇਾ.  
ਅਰੀਡੇ 14: 5 

* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਅਸੀਂ ਭਸੀਹੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਆਣ ੇਅੰਕਤਰਭ ਸਭੇਂ ਤੁੱ ਏ ਈਯਐਾ ਅਤ ੇ
ਭ ਦੂਯ ਏਯਦ ੇਹਾਂ.  
ਅਰੀਡੇ 64: 5 

* 

.... ਅਤੇ ਮਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੇਈਭਾਨ ਅਤੇ ਕਨਯਦਈ ਕਦਨ ਰਈ ਅਰੁੱ  ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ.  
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ਏੀ ਇਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਭੰਤਲ ਏ ਝ ਆਦਭੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਨੰੂ ਉਏਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਏ ਯਾਹੇ ਾਉਣਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 11:18. 14 
* 

.... [ ਕਏਉਂਕਏ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ  ਆਚ ਕਆ ਅਤੇ ਰੁੱ ਬ ਕਰਆ . ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚੋਂ ਇਏ ਨੰੂ ਬਟਏਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ. ਇਸੇ ਤਯਹਾਂ, ਤ ਹਾਡਾ ਸਲਯੀ ਕਤਾ ਇਨਹ ਾਂ ਛਟ ੇਫੁੱ ਕਚਆਂ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਏਸ ੇਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਯਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ.  
1 ਕਤਭਕਥਉਸ 3: 2. 4 

* 

.... 3. ਸਾਡੇ ਕਆਯੇ ਯਭਾਤਭਾ 4. ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਹਯ ਏਈ ਫਚ ਜਾਲੇ ਅਤ ੇਸੁੱਚਾਈ ਤੁੱਏ 
ਹ ੰ ਚ ਜਾਲੇ.  

........................................ .................................. .......................... ....................................... ........................................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 7: 2, 15 ਅਤੇ 26 

* 

.... 7. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਆਣੇ ਕਦਰਾਂ ਅਤ ੇਏੰਨਾਂ ਨੰੂ ਭ ਹਯ ਰਾਈ ਹੈ . ਯਭਾਤਭਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਹੁੱ ਸਦਾ ਹੈ (ਏਟੀ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਤਏਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਫ ਯਾਈਆਂ ਅੁੱ ਕਲਚ ਲ ਯਹੀਆ ਂ
ਹਨ . 26 ਇਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ  ਭਯਾਹ ਏਯਦਾ ਹੈ .  

ਨੀਸਾ 119: 4 
* 

.... ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ੰ ਭਯਾਹ ਏਯ ਦਲੇੇਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੰਨਲਾਦ ਦੇਲੇਾ .  
186: 7 

* ਦੇ ਸੰਫੰਧ ਕਲਚ .... ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਰਈ ਏਈ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਅੁੱਰਹਾ ਏ ਯਾਹੇ ੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਏ ਯਾਹੇ ਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਕਏ ਉਹ ਆਣੇ ਅਯਾਧ ਕਲਚ ਕਜ਼ੁੱਦੀ ਹ ਸਏਦੇ ਹਨ .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਬੂਕਭਏਾ ਅਤ ੇਯਲੁੱਈ ਦਾ ਭਤਰਫ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨ ਕਚਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਣਤੀ 19:23 
* 

.... ਉਸ ਨੇ ਜ ਏ ਝ ਕਏਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਏਯਨ ਕਦ? ਜਾਂ ਏੀ ਉਹ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਏਕਹੰਦਾ?  
ਜ਼ਫੂਯ 90: 119 

* 

. ਤ ਹਾਡੀ ਲਫ਼ਾਦਾਯੀ ਲਾਸ ਕੁੱ ਛ ੇਹੈ  
ਭਰਾਏੀ 6: 3 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਫਦਰ ਕਯਹਾ ਹਾਂ.  
2 ਕਤਭਕਥਉਸ 13: 2 

* 

.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੇਫ਼ਾ ਹ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਾਦਾਯ ਹਲੇਾ ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਐ ਦ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਨਹੀਂ 
ਏਯ ਸਏਦਾ.  
ਟਾਈਟਸ 2: 1 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏੀ ਹੈ ਜ ਝੂਠ ਫਰ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ?  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਹੂਡ 106: 11. 107 
* 

.... 106. ਇਸ ਰਈ, ਕਜਹੜੇ ਦ ਐੀ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਯਏ ਕਲਚ ਯੁੱ ਕਐਆ ਜਾਲੇਾ (107) ਅਤੇ ਅਏਾਸ਼ 
ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਰਈ, ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਸ ਆਭੀ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਅਨ ਸਾਯ ਕਜੰਨੇ ਭਯਜ਼ੀ ਯਕਹਣ.ੇ ਦਯਅਸਰ, ਆਣੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਏ 
ਉਹ ਏੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈ.  

ਹਾਜ 14:22 
* 

.... ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਹ ਏਯਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ.  
8:35 fater 

* 

. ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ, ਅੁੱਰਹਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਯਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਭਨਜ਼ਯੂ ਏਯਦਾ 
ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਭਾਯਦਾ ਹ.ੈ  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਬੂਕਭਏਾ ਅਤ ੇਯਲੁੱਈ ਦਾ ਭਤਰਫ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨ ਕਚਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 2:20. 5 
* 

.... 2. ਮਹਲਾਹ, ਤ ਹਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ . ਭੈਂ ਹਾਂ 3. ਭਯੇੇ ਸਾਹਭਣ ੇੈਯ-ਦੇਲਕਤਆ ਂਦੀ ਆਕਆ ਨਾ ਭੰਨ . 5. ਉਨਹ ਾਂ 
ਅੁੱੇ ਭੁੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯ, ਕਏਉਂ ਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹਾਂ .  
ਉਦੇਸ਼ਏ ਦੀ ਥੀ 7: 5. 9 

* 

.... 7. ਭੇਯੇ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਕਏਸੇ ਹਯ ਦੇਲਤ ੇਦੀ ੁੱਰ ਨਾ ਏਯ. 9.9 ਉਨਹ ਾਂ ਅੁੱ ੇਭੁੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਏ, 

ਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯ, ਕਏਉਂ ਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹਾਂ .  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 8:22. 9 

* 

.... 8. ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਕਦਐਾਇਆ, ਯ ਭੈਂ ਉਸਦ ੇੈਯਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁੱਥਾ ਟੇਕਏਆ. 
9. ਉਸ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਕਏਹਾ, ਕਧਆਨ ਯੁੱਐ! ਇਹ ਨਾ ਏਯ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਬੈਣਾਂ-ਬਯਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀ ਸਲੇਾ ਏਯਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ 
ਕਜਹੜੇ ਇਸ ਕਏਤਾਫ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦੇ ਹਨ ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਰਾਸਕਚਤ ਏਯ  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਯਰੇ ਹ ਏਭ ਯਾਹੀਂ ਇਹ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਕਏ ਸਾਯੇ ਦਤੂ 
"ਆਦਭ ਦੇ ਅੁੱ ੇ ਝ ਏ" ਜਾਣ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 12:14. 14 
* 

.... 12. ਜਲੇਦੀ ਦੇ ਚਭਏਦ ੇਤਾਯੇ ਅਏਾਸ਼ੋਂ ਕਏਲੇਂ ਕਡੁੱ  ਸਨ? ! 13. ਜੇ ਤੂੰ  ਆਣੇ ਭਨ ਕਲੁੱਚ 
ਏਕਹੰਦਾ ਹੈਂ ਕਏ ਭੈਂ ਅਏਾਸ਼ ਤੀਏ ਚਰੀ ਜਾਲਾਂਾ, ਭੈਂ ਆਣੇ ਤਐਤ ਤੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਤਾਕਯਆਂ ਉੱਯ ਉਠਾਲਾਂਾ . ਭੈਂ ਸਯਫ 
ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਲਯਾ ਹਲਾਂਾ.  
ਕਹਜ਼ਏੀਰ 11:28. 19 

* 

.... 15. ਤ ਸੀਂ ਹਯ ਯਜ਼ ਆਣੇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਸੰੂਯਨ ਸੀ. ਕਜੰਨੀ ਦੇਯ ਤੁੱਏ ਤ ਸੀਂ ਆਣ ੇ
ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ  ੁੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. 17. ਸਯਕਲਕਸਜ਼ ਹ ਸਏਦਾ ਹੈ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਭਦਦ ਦੀ ਕਦਰ ਜ ਯੇ ਸ ੰ ਦਯਤਾ ਉਠਾਇਆ 
ਕਆ ਸੀ, ਤੂੰ  ਆਣੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਏਾਯਨ ਆਣੇ ਕਸਆਣ ਨੰੂ ਖ਼ਯਾਫ ਏਯਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................... ................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 31: 2. 34 

* 

.... 34 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਆਦਭ ਅੁੱੇ ਭੁੱਥਾ ਟੇਏਣ ਰਈ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱਤਾ, ਉਹ ਸਲੇਯ ਨੰੂ 
ਕਡੁੱ , ਯ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਏਾਯ ਏੀਤਾ .  
ਅਰਾਸਯਾ 61:17 65 

* 

.... 61. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਆਦਭ ਰਈ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਯਤਾ," ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਭੁੱ ਥਾ ਟੇਕਏਆ, ਯ ਇਫਰੀਸ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ  
ਕਭੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਹ ੈ."  
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ਏੀ "ਕਲੁੱ ਤਰ ਆਤਭਾ" ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ (ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 7: 139 
* 

. ਭੈਂ ਕਏੁੱ ਥੇ ਛੁੱ ਡਾਂ? ਜਾਂ ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਆਣੀ ਭਜੂਦੀ ਤੋਂ ਬੁੱ ਜਦੇ ਹ?  
ਮੂਹੰਨਾ 23: 4 

* 

. ਯਭਾਤਭਾ ਆਤਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏੁੱਟੜਲਾਦੀ ਅਤ ੇਸੁੱਚੇ ਦੀ ੂਜਾ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 3: 5. 4 

* 

.... 3. ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਕਦਰ ਕਲਚ ਏੀ ਾਇਆ ਹੈ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨਾਰ 
ਝੂਠ ਫਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ... 4. ਤ ਸੀਂ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਝੂਠ ਫਕਰਆ ਸੀ.  

........................................ .................................. .......................... .......................................................................... ..... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 87: 2 ਅਤੇ 253 

* 

. ਅਤ ੇਕਮਸ ੂਨੰੂ ਕਮਸੂ ਦੇ ਕਚੰਨਹ  ਨੰੂ ਐਕਰਹਆ, ਅਤੇ ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ (ਜਫਯਾਰ) ਨਾਰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏੀਤੀ.  
ਅਰੀਡੇ 110: 5 

* 

.... ਹੇ ਕਮਸੂ! ਭਕਯਮਭ! ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ (ੈਫਯੀਰ) ਨਾਰ ਭੇਯੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਂ 
ਤੇ ਭੇਯੀਆ ਂਅਸੀਸਾਂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦੇ ਹਾਂ.  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ 113 ਸਥਾਨ ਹਨ ਟਜੱਥ ਟਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਯੱਫ ਟਕਹਾ ਟਗਆ ਹ.  
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ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਏੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 1: 1. 2 
* 

.... 1. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਅਏਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਯਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ ਯੂ ਕਲੁੱ ਚ ਉਤੰਨ ਏੀਤਾ ... 2. ਅਤ ੇਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 
ਆਤਭਾ ਾਣੀ ਦ ੇਸਭਾਨ ਹਣ ਰਈ ਲਯਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.  
ਅੁੱਮੂਫ 13:26 

* 

.... ਅਸਭਾਨ ਅਸਭਾਨ ਨੰੂ ਲਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.  
ਜਫ 4:33 

* 

. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯੂਹ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਅਤ ੇਸਯਲ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਭਨੰੂੈ ਜੀਲਨ ਰਦਾਨ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ.  
ਜ਼ਫੂਯ 30: 104 

* 

.... ਤ ਸੀਂ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਬੇਜਦ ੇਹ ਅਤ ੇਉਹ ਜਨਭ ਰੈਂਦੇ ਹਨ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰੀਡੇ 110: 5, 116 ਅਤੇ 118 

* 

110. ਹੇ ਕਮਸੂ! ਭਕਯਮਭ! ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ (ਜਫਯਾਰ) ਨਾਰ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਏੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੈਂ ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਭਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ ਏੀਤਾ ਉਹ ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ. ਅਸਰ ਕਲੁੱਚ, ਤ ਸੀਂ ਸਬ ਜਾਣਦੇ ਹ. ਤੂੰ  
ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਹੈਂ.  
ਭਕਯਮਭ 17:19. 19 

* 

.... (ਇਸ ਸਭੇਂ) ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਦੂਤ ਬੇਜੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਨੰੂ ਤੇਯੇ ਰਬੂ ਨੇ ਬਕੇਜਆ ਹੈ." 
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ਏੀ "ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ" ਅਤੇ "ਜਫਯਾਰ" ਦਤੂ ਉਹੀ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 11: 1. 35 
* 

.... 11, ਰਬੂ ਦਾ ਦਤੂ ਅਤਯ ਦੀ ਜਲੇਦੀ ਦੇ ਸੁੱ ਜੇ ਾਸੇ ਐੜਹਾ ਸੀ. ਜ਼ਏਯਮਾਹ! ਡਯ ਨਾ, ਕਏਉਂ ਜ ਤੇਯੀ 
ਰਾਯਥਨਾ ਸ ਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਯਾ  ੁੱ ਤਯ ਅਰੀਸ਼ਾ ਦਾ  ੁੱਤਯ ਹਲੇਾ. ਇਸ ਰਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜਨ ਯੁੱ ਐ .15. ਕਏਉਂਕਏ 
ਉਹ ਰਬੂ ਦ ੇਅੁੱ-ੇਅੁੱੇ ਲਧਦਾ ਜਾਲੇਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੈਅ ਨਾ ੀ ਨਾ ਭੈ ਨਾ ੀ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਆਣੀ ਭਾਂ ਦੀ ਏ ੁੱ ਐ ਨਾਰ 
ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਬਯ ਕਦਆਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 24: 4 

* 

.... ਯਭਾਤਭਾ ਯੂਹ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 87: 2 ਅਤੇ 98 
* 

.... ਅਤੇ ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਕਮਸੂ ਦ ੇਕਚੰਨਹ  ਨੰੂ ਐਰਹ ਕਦ ਅਤੇ ਕਲੁੱ ਤਰ ਆਤਭਾ (ਜਫਯਾਰ) ਦੇ 
ਨਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ. ਅਕਜਹੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਦਾ ਯੁੱਫ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹੈ ਜ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ 
ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਨਫੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਜਫਯਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਏਰ.  
ਨ ਟ: ਇਸਰਾਭ ਟਵੱਚ ਟਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਟਜਟਫਰਰ ਜਂਰ ਦ ਤਯ ਤ ਟਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.  
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ਅਕਲਸ਼ਲਾਸ "ਸ਼ ੁੱ ਧ ਆਤਭਾ" ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਇੁੱ ਏ ਅਣਕਚਤਲੀ ਾ ਏੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 31:12. 32 
* 

.... 31. ਹਯ ਇੁੱਏ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦ ੇਾ ਅਤੇ ਅਣੁੱਤ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ ਯ ਜ ਕਲਅਏਤੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਉਹ ਾੀ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ. 32 ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਏ ਝ ਏਕਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਭਾਫ਼ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਯ ਜ ਏਈ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ੇਕਲਯ ੁੱ ਧ ੁੱਰ ਏਯੇ ਉਸਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ ਯ ਉਹ 
ਭਨ ੁੱ ਐ ਅਕਜਹਾ ਏਯੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 48: 4, 116 ਅਤੇ 168 

* 

.... 48. ਯਭਾਤਭਾ ਉਸ ਾ ਨੰੂ ਭ ਆਪ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ ਕਜਸ ਨਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ... 116. ਯਭਾਤਭਾ ਉਸ ਦੇ ਾ ਨੰੂ ਭ ਆਪ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ ਕਜਸ ਨਾਰ ਕਏਸ ੇਨੰੂ ਉਸ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ 
ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਉਸਨੰੂ ਭ ਆਪ ਏਯ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਾਰ 
ਸਾਂਝਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਹ ਤੋਂ ਦੂਯ ਚਰਾ ਕਆ . ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਾ ਏਯਨ ਲਾਰੇ, ਅੁੱਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ 
ਏਯੇਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈ ਏਯੇਾ . 
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55. ਏੀ ਅਰ ਕਏਏ ਕਏਤਾਫਲਾਂ ਆਤਭਾ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰੇ ਕਧਆਨ ਏੇਂਦਰਤ ਏਯਦੀਆ ਂਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 11: 1 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਭਰਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਏ ਝ ਅਕਧਆਤਕਭਏ ਫਯਏਤਾਂ ਦ ੇਕਦ ਤਾਂ ਜ 
ਤ ਸੀਂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਹ ਜਾ.  
ਯਭੀਆਂ 9: 8 

* 

.... ਯ ਤ ਸੀਂ ਆਤਕਭਏ ਨਹੀਂ ਹ ਯ ਆਤਕਭਏ ਹਨ ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਆਤਭਾ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਚ ਹੈ. 
ਯ ਕਜਸ ਕਲਚ ਭਸੀਹ ਦੀ ਆਤਭਾ ਇਏ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 13: 2. 16 

* 

.... .... 13. ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਫਦਾਂ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਸਭਝਾਉਂਦ ੇਜ ਭਨ ੁੱ ਐੀ 
ਕਆਨ ਸਾਨੰੂ ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯ ਉਹ ਸ਼ਫਦਾਂ ਕਲਚ ਜ ਆਤਭਾ ਅਕਧਆਤਕਭਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰ 
ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ ਏਾਫਰਾ ਏਯਦਾ ਹੈ. 15. ਯ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਭਏ ਫ ਰਾ ਸਬ ਏ ਝ ਹੈ .  

ਮਹੂਦਾਹ 18. 19 
* 

.... 18. ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਐਦ ੇਸਨ ਕਏ ਅੰਤ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਲਚ ਭੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਣਨ ਜਾਲਾਂਾ ਕਜਹੜੇ 
ਆਣੀਆਂ ਇੁੱਛਾਲਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਚੁੱਰਣ.ੇ 19. ਇਹ ਉਹ ਰਏ ਹਨ ਜ ਫ ਯਾਈਆਂ ਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਭਨ ਕਲਕਆਨੀ ਹ ੰਦੇ 
ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਯੂਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ.  
ਅਰਾਸਯਾ 85:17 

* 

.... ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਆਤਭਾ ਫਾਯੇ  ੁੱ ਛਦੇ ਹ. ਆਐ, ਉਹ ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦਾ ਭਾਰਏ ਹੈ .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ "ਕਲੁੱ ਤਰ ਆਤਭਾ" ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਕਲੁੱ ਚ ਲਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯੂਹਾਨੀ 
ਆਸ਼ੀਯਲਾਦ ਨਾਰ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 21:20. 22 
* 

.... 21. ਤਦ ਕਮਸੂ ਨੇ ਭ ੜ ਕਏਹਾ, "ਤ ਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਭਰੇ!" ਕਜਲੇਂ ਕਤਾ ਨੇ ਭਨੰੂੈ ੁੱ ਕਰਆ, ਉਸੇ ਤਯਹਾਂ ਭੈਂ 
ਲੀ ਤੈਨੰੂ ਬੇਜਾਂ. 22. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਜਸਦੂ ਏਯ."  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 8: 1 

* 

.... ਯ ਜਦੋਂ ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਫਚਾ ਰਲੇਾ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਤਾਏਤਲਯ ਹ ਜਾਲੋਂੇ ਅਤ ੇ

ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਨੰੂ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਕਲੁੱਚ ਅਤੇ ਸਾਭਕਯਮਾ ਕਲੁੱਚ, ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦ ੇਏੰਢੇ ਤੀਏ, ਦੇਐ ਸਏੇ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 1:12, 4. 11 ਅਤ ੇ13 

* 

.... 1. ਹੇ ਬਯਾ! ਭੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅਕਧਆਤਕਭਏ ਫਯਏਤਾਂ ਫਾਯੇ ਅਣਜਾਣ 
ਨਾ ਹਲ. 7. ਯ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਯੂਹ ਦੀ ਕਦੁੱ ਐ ਦਾ ਰਾਬ ਹ ੰਦਾ ਹੈ. 13. ਫਕਤਸਭਾ ਇੁੱਏ ਹੀ ਆਤਭਾ ਦ ਆਯਾ ਸਯੀਯ 
ਫਣਨ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਕਆ ਸੀ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਸਾਕਯਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਆਤਭਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਸੀ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਅਟਧਆਤਟਭਕ ਫਖਟਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਜ਼ਕਯ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਟਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਯਨ 
ਰਈ. 
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ਏੀ ਯੂਹਾਨੀ ਤਹਫ਼ੇ ਇੁੱ ਏ ਇਭਾਨਦਾਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਦ ਆਯਾ ਕਦੁੱਤੇ ਜਾ 
ਸਏਦੇ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 14: 4. 15 
* 

.... 14. ਫਜ਼ ਯਾਂ ਦ ਆਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਈ ਫਯਏਤ ਤੋਂ ਨਾਐ ਸ਼ ਨਾ ਹਲ 
ਅਤੇ ਕਜਹੜੀ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਤ ਸੀਂ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਹੈ 15. ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਏਯ. ਉਹਨਾਂ ਕਲੁੱ ਚ 
ਯ ਕਚਤ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਤ ਹਾਡੀ ਤਯੁੱਏੀ ਸਾਕਯਆਂ ਤੇ ਲੇਐੀ ਜਾ ਸਏੇ.  
2 ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏੀਆਂ 6: 1 

* 

.... ਇਸ ਰਈ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਮਾਦ ਕਦਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਅਸੀਸ ਨੰੂ ਚਭਏਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਤ ਹਾਡੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਏਯਏੇ ਹੈ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 1: 6 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਆ ਆਾਂ ਸੰੂਯਨਤਾ ਤੇ ਚੁੱ ਰੀ, ਭਸੀਹ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ 
ਕਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏੇ ਅਤੇ ਭ ਯਦਾ ਏੰਭਾਂ ਤੋਂ ਤਫਾ ਏਯ ਏੇ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 

ਏਯਨ ਰਈ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਨਾਰ ਅਟਧਆਤਟਭਕ ਫਖਟਸ਼ਸਾਂ ਦ ਤਫਾਦਰ ਦਾ ਕਈ ਟਜ਼ਕਯ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ. ਯਭੀਆਂ 11: 1, 2 ਥੱਸਰੁਨੀਕੀਆਂ 8: 2 ਅਤ 1 ਟਤਭਟਥਉਸ 14: 4 ੜਹ. 16.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਮਸੂ ਦੇ ੈਯਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ ਸੀ ਕਏ ਉਹ ਉਹੀ ਏਯਾਭਾਤਾਂ ਏਯ 
ਸਏਦੇ ਹਨ, ਕਲੁੱ ਤਯ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਤਾਏਤ ਨਾਰ ਜ ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਏਯਦੇ ਸਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 17:10 .... ਉਹ ਨੰੂ ਲਾਸ ਆ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, "ਹੇ ਰਬੂ, ਤੇਯੇ ਨਾਭ ਦੇ ਦ ਸ਼ਟ ਆਤਭੇ ਲੀ ਸਾਡੇ 
ਅਧੀਨ ਹਨ.  
ਮੂਹੰਨਾ 12:14 * .... ਭੈਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, ਜ ਕਏ ਭੇਯੇ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਭੇਯੇ 
ਕਜਹੇ ਏੰਭ ਰਈ ਉਹ ਆਣੇ ਹੀ ਅ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲੁੱ ਡੇ-ਲੁੱ ਡੇ ਏੰਭ ਏਯੇਾ, ਯ ਭੈਨੰੂ ਕਤਾ ਏਰ ਜਾ 
ਕਯਹਾ ਹੈ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱ ਫ 8: 6 * .... ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ, ਜ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਕਏਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ 
ਬਯੂਯ ਸੀ, ਲੁੱ ਡੇ ਅਚੰਬੇ ਏੀਤੇ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱ ਫ 6: 8 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਰਏ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਯਸ਼ਨ ਕਲਐਾ ਉਹ ਚਭਤਏਾਯੀ ਤਯੀਏੇ 
ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ਣ ਯਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਦੇਐਦੇ ਹ.  
ਨ ਟ ਏਯ: ਟਮਸੂ ਦ ਫਾਅਦ ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਟਕਸ ਰਈ ਵੀ ਇਕ ਸਸ਼ਟ੍ ਚਭਤਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹ. 
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਏ ਝ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਨੰੂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੇ ਜ਼ਯੀ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਫਰੀਆ ਂਜਾਂ 
ਗ਼ੈਯ-ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਫਰਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 2:14 ਅਤੇ 5 * .... 2. ਕਏਉਂਕਏ ਕਜਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ੁੱ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਫਰ 
ਸਏਦਾ, ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਸ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਉਹ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦ ਆਯਾ 
ਕਲੁੱਤਯ ਸ਼ਏਤੀ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਫਰਦਾ ਹੈ. 5. ਹਾਰਾਂਕਏ ਭੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਸਾਯੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਕਲੁੱਚ ੁੱਰ ਏਯ .  

ਯਭੀਆਂ 26: 8. 27 * .... 26. ਇਸ ਰਈ, ਆਤਭਾ ਸਾਡੀ ਏਭਜ਼ਯੀ ਕਲਚ ਲੀ ਸਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਹੈ, ਕਏਉਂਕਏ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਜਸ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਅਯਦਾਸ ਏਯਦੇ ਹਾਂ, ਯੰਤੂ ਆਤਭਾ ਐ ਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ 
ਨਾਰ ਕਲਨ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਲਆਕਐਆ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ. 27. ਅਤੇ ਕਦਰ ਦਾ ਯੂਯ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਏ 
ਆਤਭਾ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਏੀ ਹ,ੈ ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨ ਸਾਯ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਹੈ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਗਯ-ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵਚ ਫਰਣ ਫਾਯ ਕਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹ.  
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ਏੀ ਦੂਤਾਂ (ਦੂਤਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਤੈਾਨ ਦੇ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਫਣਨ ਕਲਚ ਇਏ ਫ਼ਯਏ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 
* ਭੁੱਤੀ 41:25. ਫ਼ੇਯ ਉਹ ਐੁੱਫੇ ਾਸ ੇਦ ੇਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਐਣੇ, "ਹੇ ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਰਏ, ਇਫਕਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਦੂਤਾਂ ਰਈ 
ਸਦੀਲੀ ਅੁੱ ਕਲੁੱਚ ਭੇਯ ੇਸਾਹਭਣੇ ਜਾਲ."  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9:12 .... ਅਤ ੇਉਹ ਇੁੱਏ ਭਹਾਨ ਰਾਣੀ ਹੈ -  ਯਾਣਾ ਸੁੱ  ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤ ੇਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਸੁੱ ਕਦਆ ਕਆ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਯੀ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ  ਭਯਾਹ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ੇਸ ੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਤੂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਰ ਸਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਜਫਯਾ 1:72. 16 * .... 1. ( ਨਫੀ ਦ ੇ ਰਏ), ਆਐ, "ਭੈਂ ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਹੈ ਕਏ ਕਜੰਨ ਦੇ ਇੁੱਏ ਸਭੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਫਦ 
ਸ ਕਣਆ ਹ,ੈ" ਅਸੀਂ ਇੁੱਏ ਅਜੀਫ ਏ ਯਾਨ ਸ ਕਣਆ ਹ ੈ. " ਜ ਏਈ ਸਾਨੰੂ ਚੰਕਆਈ ਦਾ ਭਾਯ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੁੱਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ਼ ਏਯਦ ੇਹਾਂ. ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਭੇਯੇ ਰਬ ੂ.11 ਨਾਰ ਕਏਸੇ ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਸਫੰਧਤ ਨਹੀ ਏਯੇਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਕਏ ਸਾਡੇ 
ਏਰ ਏ ਝ ਚੰਾ ਅਤ ੇਏ ਝ ਹਯ ਤਯੀਏਾ ਹ ੈਸਾਡੇ ਏਰ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਧਯਭ ਹਨ  
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61 ਏੀ ਇਹ ਸੰਬਲ ਹੈ ਕਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਫਾ ਏਯ ਏੇ ਧਯਭੀ ਫਣ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9:12. 10 * .... 9. ਅਤ ੇਉਹ ਇੁੱਏ ਭਹਾਨ ਰਾਣੀ ਹੈ -  ਯਾਣਾ ਸੁੱ  ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤ ੇਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ 
ਸੁੱ ਕਦਆ ਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਯੀ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ  ਭਯਾਹ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ੇਸ ੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰ ਸਨ. 10. ਫ਼ੇਯ ਭੈਂ ਸਲਯ ਕਲੁੱਚੋਂ ਇੁੱਏ ਉੱਚੀ ਅਲਾਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਆਐਕਦਆਂ ਸ ਕਣਆ, 'ਸਾਡੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ 
ਭ ਏਤੀ ਹ,ੈ ਜ ਕਏ ਯਾਜ ਅਤੇ ਭਸੀਹ ਦੇ ਸੁੱਚ ਉੱਯ ਆਸਥਾਲਾਨ ਹੈ. ਕਏਉਂਕਏ ਸਾਡੇ ਬਯਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ ਰਾਉਣ ਲਾਰੇ ਨੰੂ 
ਫਾਹਯ ਸ ੁੱ ਟ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ. ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਯਾ 208: 2 * . ਅਤੇ ਸ਼ਤੈਾਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯ, ਉਹ ਤ ਹਾਡਾ ਸੁੱਸ਼ਟ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹੈ  
ਮੂਸ ਫ਼ 5:12 * .... ਇਸ ਕਲਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਕਏ ਸ਼ਤਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਏ ਐ ੁੱ ਰਹਾ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹੈ .  

ਅੁੱਧ 36:43. 39 * .... 36. ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਅੁੱਐ ਨਾਰ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਲੇਐਦਾ ਹ,ੈ ਤਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੁੱਏ ਸ਼ਤੈਾਨ ਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਕਪਯ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ  ਨਾਹ ਏੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਕਦਨ ਭ ਨਾਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਏਯ 
ਸਏਦ,ੇ ਕਏ ਤ ਸੀਂ (ਸਾਯੇ) ਸਜ਼ਾ ਕਲੁੱਚ ਕਹੁੱ ਸਾ ਰਲ .  
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ਏੀ ਇਹ ਸੰਬਲ ਹ ੈਕਏ ਏ ਝ "ਸ਼ਾਇਮਣ" ਤਫਾ ਏਯਨ ਅਤੇ ਧਯਭੀ ਫਣਨ ਰਈ (ਕਜੁੱ ਨਾਂ)  
ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਮਹੂਦਾਹ 6. 7 * .... 6. ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਸਯਏਾਯ ਨਹੀਂ ਫਣਾਈ ਯ ਆਣੇ ਐਾਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਛੁੱਡ 
ਕਦੁੱ ਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਨੇਯੇ ਦ ੇਹਨੇਯੇ ਕਲਚ ਸਦੀਲੀ ਜੇਰਹ ਨੰੂ ਯੁੱ ਕਐਆ. 7. ਅੁੱ ਦੀ ਅੁੱ ਕਲਚ ਪਸ ਜਾਣ ਏਯਏੇ ਜਾਦੇ ਹਨ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰ-ਜਜ਼ੀਯਾ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14 * .... 1. ( ਨਫੀ ਦੇ  ਰਏ) ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ, "ਭੈਨੰੂ ਤਾ ਰੁੱ ਾ ਹੈ ਕਏ ਕਜੰਨ ਦੇ ਇੁੱਏ 
ਸਭੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਸ ਕਣਆ ਹ,ੈ" ਸਾਡੇ ਏਰ ਇੁੱਏ ਅਜੀਫ ਏ ਯਾਨ ਨੇ ਸ ਕਣਆ . ਅਤ ੇਇਹ ਕਏ ਸਾਡੇ ਏਰ ਏ ਝ ਚੰਾ 
ਅਤੇ ਏ ਝ ਹਯ ਤਯੀਏਾ ਹ ੈਸਾਡ ੇਏਰ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਧਯਭ ਹਨ . ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸ ਕਣਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏੀਤਾ. ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਜ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹ ੈਨ ਏਸਾਨ ਜਾਂ ਰਤ ਏੰਭ ਤੋਂ 
ਡਯਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ. ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਏ ਝ ਆਕਆਏਾਯ ਹਨ, ਅਤੇ ਏ ਝ (ਅਣਆਕਆਏਾਯ) ਦਸ਼ੀ ਹਨ. ਕਜਹੜੇ ਰਏ ਭੰਨਦੇ 
ਸਨ ਉਹ ਕਸੁੱ ਧ ੇਯਾਹ ਤ ੇਚਰ  ਸਨ .  
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63 ਏੀ ਇੁੱ ਥੇ ਫਰਕਹਭੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਬੂਤ-ਰੇਤਾਂ ਫਾਯੇ ਆਇਤਾਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 33: 9 .... ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਹਯ ਏੁੱਢ ੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫ ੜ ਫ ੜ ਏੀਤੀ ਅਤ ੇਰਏਾਂ ਨੰੂ ਹੈਯਾਨ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕਏਹਾ 
ਕਏ ਇਹ ਏਦੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ.  
ਭੁੱਤੀ 18:17 * .... ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਝੜਕਏਆ ਅਤੇ ਬੂਤ ਫਾਹਯ ਚਰਾ ਕਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਏ ੜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਕਦਨ ਅਚਾਨਏ 
ਆਣਏੇ ਉਸਦਾ ਚਾ ਾਇਆ.  
ਭਯਏ ਸ 25: 1. 26 * .... 25. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛਕਹਆ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, "ਚ ੁੱ  ਯਹ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਨਏਰ." 26 ਇਸ 
ਰਈ ਅਸ਼ ਧ ਆਤਭਾ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚ ੁੱ ਕਏਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਹਾਨ ਆਲਾਜ਼ ਦ ੇਨਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਫਾਹਯ ਚਰਾ ਕਆ  

ਰੂਏਾ 35: 4, 33: 8 ਅਤੇ 42: 9 * .... 35. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛਕਹਆ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, "ਫੰਦ ਏਯ ਅਤ ੇਇਸ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਨਏਰ." 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਕਲੁੱਚੋਂ ਫਾਹਯ ਕਨਏਕਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁੱ ਧ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਸ ੁੱਟੇ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵੱਚ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ  ਫਦੀ ਕੱਢਣ ਫਾਯ ਕਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹ, ਜਦੋਂ ਟਕ ਫਾਈਫਰ ਟਵੱਚ ਤਫਾਹੀ ਦ ਫਾਯ 
ਟਵੱਚ 89 ਆਇਤਾਂ ਹਨ.  
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ਏੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਧਐਾਧੜੀ ਸ਼ਏਤੀ ਏਭਜ਼ਯ ਜਾਂ ਫੇਅਸਯ ਸਾਫਤ ਹਈ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ  

ਰੂਏਾ 6: 4. ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ: "ਇਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸ਼ ਏਯਾਨੇ ਦੇਲੇਾ, ਕਏਉਂਕਏ ਇਹ ਭੇਯਾ 
ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਭਨੰੂੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਭੈਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ."  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3: 4. 4 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਸਾਡੀ ਚੰੀ ਖ਼ਫਯ ਰ ਏੀ ਹਈ ਹਲੇ. 4. ਉਨਹ ਾਂ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਰਈ 
ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਦ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਅੰਨਹ ਾ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 76: 4 * .... ( ਅਤੇ ਡਯ ਨਾ) ਕਏਉਂਕਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਯਧਾ ਜਨਭ ਰੈਣੀ ਹੈ .  

ਅਫਯਾਹਾਭ 22:14 * .... ਇਸ ਰਈ ਸ਼ਤਾਨ ਏਕਹਣ ੇ..... ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਏਰ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਯ ਏਈ ਦਫਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਂ, 
ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਰਤ ਅਤ ੇਰਤ ਲੁੱਰ ਫ ਰਾਇਆ ਹ ੈ( ਜਰਦੀ ਅਤੇ ਕਨਯਦਸ਼) ਨੇ ਭਨੰੂੈ  ੁੱ ਕਛਆ.  
ਨਾਹਰ 98:16 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਏ ਯਾਨ ੜਹਦ ੇਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਰ ਨਾਹ ਰੈਂਦੇ ਹ .  

ਸੂਯਾ 210: 26 211 * 210 ਅਤੇ ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ .211 ਨੰੂ ਥੁੱ ਰੇ ਨਾ. ਇਹ ਏੰਭ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ 
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਦ ੇ"ਸ਼ਾਸਏ" ਜਾਂ "ਯਾਜਏ ਭਾਯ" ਨੰੂ ਕਲਚਾਯਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 6: 4. ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ: "ਇਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸ਼ ਏਯਾਨੇ ਦੇਲੇਾ, ਕਏਉਂਕਏ ਇਹ ਭੇਯਾ 
ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਭਨੰੂੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਭੈਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ."  
ਮੂਹੰਨਾ 31:12 * .... ਹ ਣ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਕਨਯਣਾ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ. ਹ ਣ ਸੰਸਾਯ ਦ ੇਭ ਐੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਲੇਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 30:14 * .... ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਫਹ ਤੀ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯਾਂਾ ਕਏਉਂਕਏ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਕਸਯ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕਲੁੱ ਚ ਏ ਝ ਨਹੀਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 11:16 * .... ਅਦਾਰਤ ਫਾਯੇ ਕਏਉਂਕਏ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਸ਼ਾਸਏ ਦਸ਼ੀ ਹੈ  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3: 4. 4 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਸਾਡਾ ਸਯਾ ਰ ਕਏਆ ਹਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਭਯ ਚ ੁੱ ਏੇ 
ਹਨ. 4. ਉਨਹ ਾਂ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਰਈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਅੰਨਹ ਾ ਏਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ .  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਏ ਆਯੀ ਦਾ ਜਨਭ ਭਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਏੀਤਾ ਸੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 14: 7 * .... ਯ ਮਹਲਾਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇਲੇਾ. ਲੇਐ, ਇੁੱਏ ਏ ਆਯੀ ਯਬਲਤੀ ਹਲੇੀ ਅਤ ੇ
 ੁੱ ਤਯ ਕਜਉਂਦਾ ਯਹੇਾ ਅਤ ੇਤੂੰ  ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਅੰਭਨੀਅਰ ਯੁੱ ਐੇਂਾ.  
ਭੁੱਤੀ 18: 1 * .... ਹ ਣ ਕਮਸੂ ਦਾ ਜਨਭ ਉਸ ਲਯਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਂ ਭਕਯਮਭ ਦੇ ਨਾਰ ਮੂਸ ਫ਼ ਨਾਰ ਯਕਰਆ 
ਹਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ ਈ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਯਬਲਤੀ ਕਭਰੀ ਸੀ  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................. ..  
ਭੈਯੀ 16:19 22 * .... 16. ਅਤੇ ਇਹ ਲੀ ਭੈਯੀ ਨੰੂ ਕਏਤਾਫ (ਏ ਯਾਨ) ਕਲੁੱਚ ਕਫਆਨ ਏਯਦਾ ਹੈ ... 20. 21. ( ਦੂਤ ਨੇ 
ਕਏਹਾ), "ਤੇਯੇ ਰਬੂ ਨੇ ਕਏਹਾ," ਇਹ ਭੇਯੇ ਰਈ ਆਸਾਨ ਹੈ. "(ਅਤੇ ਭੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਜਸਨੇ ਉਸਨੰੂ ਕਏਹਾ ਹੈ," ਭੇਯੀ ਭਾਤਾ, ਭੈਂ 
ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ . " ਭੈਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਇਹ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਫਣਾਲਾਂਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਏਰੋਂ ਯਕਹਭ 
ਏਯਾਂਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਏੰਭ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਹੈ .  

ਅਰਫਾਨੀਆ 91:21 * .... ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਪੈਰਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਧਯਭੀ 
ਰਏਾਂ ਰਈ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਫਣਾ ਕਦੁੱਤੀ .  
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ਏੀ ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਕਮਸੂ ਾ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਸੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭਯਏ 24: 1 * .... ਹੇ ਕਮਸੂ! ਇਸ ਤਯਹਾਂ .. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਰਾਣੀ  
ਮੂਹੰਨਾ 18: 7 * .... ਯ ਏਈ ਲੀ ਜ ਆਣ ੇਬੇਜਣ ਲਾਰੇ ਦਾ ਸਨਭਾਨ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਏਈ 
ਭ ਸ਼ਕਏਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ.  
ਮੂਹੰਨਾ 46: 8 * .... ਏਣ ਭੈਨੰੂ ਭੇਯੇ ਉੱਤੇ ਾ ਏਯਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਭੈਂ ਸੁੱਚ ਫਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ 'ਤੇ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ?ੇ  

2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 21: 5 * .... ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਾਾਂ ਰਈ ਫਣਾਇਆ .  

1 ਤਯਸ 21: 2. 22 * .... 21. ਕਏਉਂਕਏ ਭਸੀਹ ... 22. ਉਸ ਨੇ ਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਭੂੰ ਹ ਤੋਂ ਏਈ ਲੀ 
ੁੱਰਫਾਤ ਰਾਤ ਏੀਤੀ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 5: 3 * .... ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਕਏ ਭਸੀਹ ਰਏਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਆਇਆ ਸੀ. ਭਸੀਹ ਕਲੁੱਚ ਏਈ 
ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 253: 2 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਸ ੂਨੰੂ ਕਮਸੂ ਦੇ ਫ ੁੱ ਤ ਭਕਯਮਭ ਨੰੂ ਕਚੰਨਹ  ਕਦੁੱ ਤੇ ਅਤ ੇਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏੀਤੀ.  
ਭਕਯਮਭ 19:19 * .... ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਨੰੂ ਤ ਹਾਡ ੇਰਬੂ ਨੰੂ ੁੱ ਕਰਆ ਕਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਏ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਭ ੰ ਡ ੇਨੰੂ 
ਭਾਫ਼ ਏਯ ਦੇਲਾਂ ."  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਏਰ ਉੱਚ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਕਆਨ ਅਤ ੇਕਆਨ ਸੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 4: 9 * . ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਣੇ ਕਲਚਾਯ ਯੁੱ ਐੇ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, "ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਕਦਰਾਂ ਅੰਦਯ ਫ ਯੇ ਕਲਚਾਯ ਕਏਉਂ ਏਯਦ ੇਹ?"  

ਮੂਹੰਨਾ 45: 7. 46 * .... 45. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਸਏੇ? 46 ਉਸ ਆਦਭੀ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਫਦ 
ਏਦੇ ਨਹੀਂ ਫਣਾਇਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 45: 3 48 * ... 45 ਭਸੀਹ (ਅਤੇ ਭਸ਼ਹੂਯ), ਕਮਸੂ ਭਕਯਮਭ (ਭਕਯਮਭ) ਹਲੇਾ ਜ ਦ ਨੀਆ ਦ ੇਸੰਸਾਯ 
ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਅਤੇ ਸੰਸਾਯ ਕਲੁੱਚ ਹਲੇਾ . ਅਤ ੇਉਹ ਕਰਐਣੇ (ੜਹਨ) ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫ ੁੱ ਧ, ਤਯਾਤ ਅਤ ੇਇੰਜੀਰ 
ਕਸਐਾਉਣ ੇ.  

ਅਰਾਉਂਸ 63:43 * .... ਜਦੋਂ ਕਮਸੂ ਨੇ ਏਯਾਭਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੁੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ  ਛਣ ਰੁੱ ੇ, "ਭੈਂ ਕਸਆਹੀ ਦੀ ਇੁੱਏ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚੋਂ, 
ਅਤੇ ਕਏਉਂਕਏ ਏ ਝ ੁੱਰਾਂ ਕਜਸ ਕਲਚ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਯ ਫਣਾ ਯਹੇ ਹ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਭਝ ਸਏਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰਈ ਤੂੰ  ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ 
ਡਯ ਅਤ ੇਭੇਯਾ ਏਕਹਣਾ ਭੰਨ .  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਏਰ ਚਭਤਏਾਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਜੀਲਨ 
ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭਯਏ ਸ 40: 1. 45 * .... 40. ਇੁੱਏ ਹਯ ਆਦਭੀ ਏਢੀ ਨੇ ਕਮਸੂ ਏਰ ਆਏੇ ਉਸ ਅੁੱੇ ਭਥਾ ਟਕੇਏਆ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, "ਜੇ ਤੂੰ  
ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਭਨੰੂੈ ਠੀਏ ਏਯ ਸੁੱਏਦਾ ਹੈ. 41. ਉਸਨੇ ਆਣ ੇਕਚਹਯੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱ ਥ ਪੇਕਯਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਛਕੂਹਆ ਅਤੇ ਕਏਹਾ, ਭੈਂ 
ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਫੰਦੂਏ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਏਯ  
ਭਯਏ ਸ 48: 6 * .... ਉਹ ਝੀਰ ਤ ੇਤ ਕਯਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਏਰ ਆਇਆ.  
ਮੂਹੰਨਾ 14:11. 44 * .... 14. ਕਪਯ ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਏ ਰਾਜ਼ਯ ਦੀ ਭਤ ਹ ਈ ਸੀ. 25. ਕਮਸੂ 
ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਕਜੰ਼ਦੀ." 43 ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਲਾਜ਼ ਕਲਚ ਕਏਹਾ: "ਰਾਜ਼ਯ! 44 ਕਜਹੜਾ ਭਯ ਕਆ ਸੀ 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ੈਯਾਂ ਨਾਰ ਜ ਕੜਆ ਹਇਆ ਸੀ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 45: 3 50 * .... 45. ਕਏਸ ਦਾ ਨਾਭ ਭਸੀਹ ਹਲੇਾ (ਅਤੇ ਭਸ਼ਹੂਯ) ਕਮਸੂ ਨੇ ਇਫਨ ਭਯੀ . ਅਤੇ ਭੈਂ 
ਅੰਨਹ ਾ ਅਤੇ ਕਆਸ ਨੰੂ ਅੰਨਹ ਾ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਭੈਂ ਭ ਯਕਦਆਂ ਨੰੂ ਭ ਯਕਦਆਂ ਦ ੇਅੰਦਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆ ਅਨ ਸਾਯ 
ਯੁੱ ਐ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹ ੈ.  

ਅਰੀਡੇ 110: 5 * .... ਭਾਤਾ ਅਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਅੰਨਹੇ  ਸਨ ਅਤੇ ਭਯੇੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਚੁੱ ਟ ੇਚਟਾਏ ਨੰੂ ਚੰਾ ਅਤੇ ਭਯੇ ਤੁੱ ਏ 
ਫਾਹਯ ਐੜਹਾ (ਏਫਯ ਨੰੂ ਕਜੰਦਾ), ਨਾ ਸੀ.  
ਨ ਟ: ਇੰਜੀਰ ਟਵਚ 37 ਚਭਤਕਾਯ ਹਨ  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਸਾਯੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਅਤੇ ਆਕਆਏਾਯੀਆਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨ 
ਦਾ ਹੁੱ ਏ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 10:23 * . ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਹਾਡਾ ਲਤਨ ਇੁੱਏ ਕਜਹਾ ਹੈ- ਭਸੀਹ  
ਮੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤ ੇ21. 24 * .... 15. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦੇ ਹ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ ਹ ਏਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯੇ. 21. 

ਹੈ, ਜ ਕਏ ਭੇਯੇ ਹ ਏਭ ਏਰ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ, 23. ਜੇ ਏਈ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯੇਾ . ਕਜਹੜਾ ਕਲਅਏਤੀ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਉਹ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਤ ੇਨਹੀਂ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 50: 3 ਅਤੇ 55 * .... 50. ਅਤੇ ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਰਬ ੂਦੀ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਈ ਤੂੰ  
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਡਯ ਅਤ ੇਭੇਯਾ ਹ ਏਭ ਭੰਨ . ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਭੇਂ ਦ ੇਅੰਤ ਤੁੱਏ ਰੈ ਜਾਲਾਂਾ ਜ ਤ ਸੀਂ ਯਕਹੰਦ ੇ
ਹ ... ਅਤੇ ਉਹ ਰਏ ਜ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਰ ਆਉਣ,ੇ ਉਹ ਕਨਯਣੇ ਦੇ ਕਦਨ ਤੁੱਏ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਲੇਾ .  

ਅਰ-ਯਪਾ 61:43 ਅਤ ੇ63 * .... 61. ਅਤੇ ਉਹ ੰਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਰਈ (ਏਕਹਣਾ), ਇਸ ਤ ੇਸ਼ੁੱ ਏ ਨਾ ਏਯ 
ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕੁੱ ਛ ੇਆ. ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਭਾਯ ਹੈ ... 63. ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਕਏਤਾਫ ਕਰਆਇਆ ਹੈ. .. ਇਸ ਰਈ ਤੂੰ  
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਡਯ ਅਤੇ ਭੇਯਾ ਏਕਹਣਾ ਭੰਨ .  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਕਮਸੂ ਨੰੂ "ਭਸੀਹਾ" ਕਏਹਾ ਕਆ ਹ?ੈ (ਕਲਸ਼ੇਸ਼)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 63:26. 64 * .... 63. ਜੇ ਤੂੰ  ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸ. 64 ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਏਹਾ: "ਤੂੰ  ਆੇ ਕਏਹਾ 
ਸੀ !  

ਮੂਹੰਨਾ 41: 1 * .... ਅਸੀਂ ਭਸੀਹ ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਕਰਆ ਹੈ  
ਮੂਹੰਨਾ 25: 4. 26 * .... 25. ਉਸ ਯਤ ਨੇ ਆਕਐਆ, "ਭੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਏ ਭਸੀਹ ਦਾ ਭਸੀਹਾ ਆ ਕਯਹਾ ਹੈ." 26. ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਆਲੇਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਏ ਝ ਦੁੱਸ ਦਲੇਾਂ ੇ. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹਾਂ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 45: 3 * .... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਏ ਖ਼ ਸ਼ ਖ਼ਫਯੀ ਕਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਭਸੀਹ (ਅਤੇ ਭਸ਼ਹੂਯ), 

ਭਕਯਮਭ, ਹਲੇਾ .  

ਅੰਨਾਸ 171: 4. 172 * .... 171. ਭਸੀਹਾ (ਕਮਸੂ) ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਸੀ (ਨਾ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਨਾ ਹੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ 
 ੁੱ ਤਯ), ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਸੂਰ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ. ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਇਸ ੁੱਰ ਦੀ ਏਈ ਯਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ਯ ਦਾ ਨ ਏਯ ਹੈ .  
ਨ ਟ: ਨਵੇਂ ਨੇਭ ਟਵਚ ਸ਼ਫਦ "ਭਸੀਹਾ" ਜਾਂ "ਭਸੀਹ" 558 ਵਾਯ ਵਯਟਤਆ ਟਗਆ ਹ ਅਤ "ਭਸੀਹਾ" ਸ਼ਫਦ ਦਾ 
ਅਯਥ ਕੁਯਆਨ ਟਵਚ ਭਸੀਹ ਦ 10 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਹ.  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਦਾ ਹਲਾਰਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਫਚਨ ਲਜੋਂ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਹ?ੈ 

(ਜਸੇਸ / ਕਰਭਾਨ ਅੱਰਹਾ )  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 1: 1. 3 ਅਤ ੇ14 * .... 1. ਸ਼ ਯੂ ਕਲਚ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ 
ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ. 2. ਇਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਨਾਰ ਸ਼ ਯੂ ਕਲੁੱ ਚ ਸੀ. 3. ਸਬ ਏ ਝ ਇਸ ਦ ਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ, ਅਤ ੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਕਸਯਕਜਆ ਕਆ ਸੀ. 14. ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਕਦਆਰੂ ਸੀ, ਅਤ ੇਕਏਯਾ ਅਤ ੇਸੁੱਚਾਈ ਨਾਰ ਬਯੂਯ 
ਯਹੇ .  

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 13:19. 16 * .... .... 13. ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਨਾਭ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਹੈ. 16. ਕਏੰਜ਼ ਦਾ ਯਾਜਾ ਅਤ ੇ
ਰਾਯਡ ਆਪ ਰਾਯਡਸ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰ ਇਯਭਾਨ 39: 3 * .... (ਜ਼ਏਯਮਾਹ) ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਮੂਹੰਨਾ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ ਖ਼ਫਯੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ 
ਦਾਤ ਹੈ (ਕਮਸ ੂ) ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਏਭ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਯਏਣ ੇ( ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਲਾਹਏ 
ਧਯਭੀ ਕਲੁੱਚ ਹਣ ੇ.  

ਅਰ ਇਭਯਾਨ 45: 3 * .... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੁੱਏ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਭਸੀਹ (ਅਤੇ ਭਸ਼ਹੂਯ) 
ਕਮਸ ੂਭਕਯਮਭ (ਅਤੇ) ਹਲੇਾ ਜ ਦ ਨੀਆਂ ਦ ੇਕਲੁੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਯ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਸਭੇਂ ਕਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣ ੇ



f 

73 

ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਰਭੇਸ਼ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਫਚਨ ਲਜੋਂ ਰਭਸੇ਼ਯ ਦੇ 
ਸਾਹਭਣੇ ਭਜੂਦ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 6: 9 .... ਇਸ ਰਈ, ਇੁੱਏ ਭ ੰ ਡੇ ਸਾਡ ੇਰਈ ਜਨਭ ਕਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਜਾਨਲਯ ਕਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਜ 

ਉਸਦੇ ਭਢ ੇ'ਤੇ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਅਫੀੈਰ ਭ ਕਯਸ਼ਾਦ ਯ ਅਫਦਾਥ ਦ ੇਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਹਜ਼ਾਦਾ ਹਲੇਾ  
ਭੈਏ 2: 5 * .... ਯ ਫੈਤਰਹਭ--ਅਭਯਾਹ, ਬਾਲੇਂ ਤ ਸੀਂ ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਹੀ ਮਹੂਦਾਹ ਕਲਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਨਹੀਂ ਹ, ਕਪਯ ਇਏ 
ਕਲਅਏਤੀ ਤ ਹਾਡ ੇਕਲੁੱਚੋਂ ਫਾਹਯ ਆਲੇਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਸਾਭਹਣੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦਾ ਹਾਏਭ ਹਲੇਾ.ਉਸਦੀ ਉਭਯ ਫ ਢਾੇ ਤੋਂ ਹੈ.  
ਮੂਹੰਨਾ 58: 8 * .... ਕਮਸ ੂਨੇ ਆਕਐਆ, ਭੈਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਏ, ਅਫਯਾਹਾਭ ਦਾ ਜਨਭ ਹਇਆ ਸੀ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 8:13 * .... ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਅੁੱਜ ਦ ੇਫਯਾਫਯ ਹੈ, ਯ ਸਦਾ ਰਈ  

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 1: 1, 8 ਅਤ ੇ17. 18 * .... 1. ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਨੇ ..8 ਦੇ ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ. ਰਬੂ ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜਾ 
ਇਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਹ ੈਅਤ ੇਆਉਣ ਲਾਰਾ, ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਆਐਦਾ ਹੈ, ਭੈਂ ਅਰਫ਼ਾ ਅਤ ੇਭੇਾ ਹਾਂ. ..  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਮ ਹੈ ਕਏ ਰਭਸੇ਼ਯ ਦੇ ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਫਦ ਨੇ ਭਨ ੁੱ ਐੀ ਸਯੀਯ ਨੰੂ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱ ਚ 
ਭਯਦਾਂ ਲਜੋਂ ਕਰਆ ਹ?ੈ (ਏੈਨਲਸ ਜਾਂ ਹਾਰ ਰ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 18: 1. 24 * .... 23. ਦੇਐ, ਏ ਆਯੀ ਯਬਲਤੀ ਹਲੇੀ ਅਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਰੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਨਂ ਆਰ 
ਯੁੱ ਕਐਆ ਜਾਲੇਾ, ਕਜਸਦਾ ਅਨ ਲਾਦ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਏੀਤਾ ਹੈ. .  

ਮੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤ ੇ14 * .... 1. ਸ਼ ਯੂ ਕਲਚ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ .14. ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਕਦਆਰੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਏਯਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ 
ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਯਹ ੇ.  

ਕਫ਼ਕਰੁੱ ੀਆਂ 5: 2. 8 * .... 5. ਭਸੀਹ ਕਮਸ ੂ, 6 ਬਾਲੇਂ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਾਰਤ ਕਲਚ ਸੀ . ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਉਸ ਨੇ 
ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਐਾਰੀ ਏਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਏ ਨ ਏਯ ਫਣ ਕਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਫਣ   
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 3: 1 ਅਤੇ 15 * .... 3. ਤ ਹਾਡੇ ਰਬ ੂਕਮਸ ੂਭਸੀਹ ... 15. ਅਕਦੁੱਐ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਭਾਭਰੇ '.  

1 ਤੀਤ ਸ 16: 3 * .... ਇਹ ਹੈ ਜ ਸਯੀਯ ਕਲੁੱਚ ਰਟ ਹਇਆ ਹੈ .  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰਾਕਡਨ 17: 5 * .... ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਮਏੀਨ ਹੈ ਕਏ ਕਮਸ ੂਨੇ ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਡੀ.ਨ.. ਹਨ ..... ਉਹ 
ਉਹੀ ਏਯਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸਬ ਏ ਝ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ "ਯਭੇਸ਼ ਯ" ਜਾਂ "ਫ ਯਾ" ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤ ੇ14 * .... 1. ਸ਼ ਯੂ ਕਲਚ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ 
ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ. 14. ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਕਦਆਰੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਏਯਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਯਹੇ .  

ਮੂਹੰਨਾ 17: 5. 18 * .... 17. ਯ ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਏ ਭੇਯੇ ਕਤਾ ਹ ਣ ਤੁੱ ਏ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੈਂ ਲੀ ਏੰਭ 
ਏਯਦਾ ਹਾਂ. 18 ... ਰਭੇਸ਼ਯ ਆਣੇ ਕਤਾ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਲਯਕਤਆ.  
ਮੂਹੰਨਾ 25:10. 33 * .... 25. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਲਾਫ ਕਦੁੱ ਤਾ . ਜ ਏਈ ਭੇਯੇ ਕਤਾ ਦ ੇਨਾਭ ਉੱਤੇ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਭੇਯਾ ਲਾਹ ਹੈ. 30 ਭੈਂ ਅਤੇ ਕਤਾ ਇੁੱਏ ਹਾਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 28:20. 29 

* 

.... 28. ਥਭਾ ਨੇ ਕਮਸ ੂਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਹੇ ਭੇਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, 29. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁੱ ਕਸਆ ... 

ਸ਼ ਬਏਾਭਨਾਲਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜ ਕਫਨਾਂ ਸਚ-ੇਸਭਝੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਨ.  
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 8: 2. 9 

* 

.... 8. ਭਸੀਹ ... 9. ਕਏਉਂਕਏ ਬਤੀ ਦ ੇੂਯੇ ੁੱਟ ਕਣਤੀ ਹਭਦਯਦ ਹਨ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰੀਡੇ 17: 5, 72, 75, 116 ਅਤੇ 118 
* 

.... 17. ਉਹ ਕਜਹੜ ੇਮਏੀਨ ਹੈ ਕਏ ਕਮਸੂ ਨੇ ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਹੈ ਕਜਹੜੇ 
ਡੀ.ਨ.. ਹਨ .  

ਯੁੱਐਯ  57:43 . 59 
* 

57 ਭਕਯਮਭ ਦਾ ਫੇਟਾ ... 59 ਉਹ ਸਾਡ ੇ ਰਾਭ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਰਈ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਫਣਾਈ . ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਦਖਾਉਂਦੀ ਹ ਟਕ ਟਮਸੂ "ਯਭਸ਼ਯੁ" ਵਜੋਂ 367 
ਵਾਯ ਆਇਆ ਹ.  

76 

ਏੀ ਇਹ ਭੰਨ ਕਰਆ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਯਕਚਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ9: 3 
* 

.... ਹਯ ਚੀਜ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏੀ ਹੈ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਯਾ ਕਸਯਕਜਆ ਕਆ ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਸਬ ਏ ਝ 
ਫਣਾਇਆ ਹ ੈ 
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 13: 1. 20 

* 

.... .... 13. ਤ ਹਾਡੇ ਕਆਯੇ ਫਟੇ ੇ... 15. ਉਹ ਯਭੇਸ਼ਯ ਦਾ ਏੇਸ ਹੈ . ਉਸ ਏਾਯਣ ਸਬ ਏ ਝ 
ਫਣਾਇਆ ਕਆ ਸੀ. ਸਏਾਈ ਜਾਂ ਧਯਤੀ ਲੇਐ ਜਾਂ ਅਣਕਡੁੱਠ ਏਯ  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 1: 1. 2 ਅਤ ੇ10 12 

* 

.... 1. ਯੁੱਫ ... 2. ਇਸ ਸਭੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਕਲੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਣ ੇ ੁੱ ਤਯ ਯਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕਆਨ 
ਯਾਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਏ ਉਸ ਨੇ ਸਬ ਏ ਝ ਕਲਯਾਸਤ ਕਲੁੱਚ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕਜਸ ਯਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਫਰਕਹਭੰਡ ਦੀ ਯਚਨਾ 
ਏੀਤੀ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 75: 5, 116 ਅਤੇ 118 

* 

.... 75. ਭਸੀਹ ਨੇ ਭਕਯਮਭ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਕਸਯਫ਼ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ .  
ਬੁੱਤਾ 59:43 

* 

.... ਉਹ ਸਾਡੇ  ਰਾਭ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ 
ਰਈ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਫਣਾਈ . 
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ, ਆਦਭੀ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਕਲਚਏਾਯ ਕਸਯਪ ਇਏ ਭੁੱ ਧ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 6:14 
* 

.... ਭੈਂ ਯਾਹ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਲਨ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ, ਏਈ ਲੀ ਭੇਯੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਫੈਯ ਕਤਾ ਏਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 12: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਕਏਸੇ ਲੀ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਕਜਸ ਦ ਆਯਾ ਸਾਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ 
ਦ ਆਯਾ ਸਾਧਨ ਫਚਾ  ਸਨ.  
1 ਕਤਭਕਥਉਸ 5: 2. 6 

* 

.... 5. ਕਏਉਂਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਇਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਆਦਭੀ ਦੇ ਕਲੁੱ ਚਏਾਯ, ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ 
ਦਾ ਇੁੱਏ ਭੁੱ ਧ ਹੈ. 6. ਏਣ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਸਬ ਦੇ ਰਈ ਕਨਸਤਾਯੇ ਦਾ ਦੇ ਕਦੁੱਤਾ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................. .................................. 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 48: 2 

* 

.... ਅਤ ੇਉਸ ਕਦਨ ਨੰੂ ਡਯਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਏਈ ਏੰਭ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਏਈ 

ਕਸਪਾਯਸ਼ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਏਸ ੇਨੰੂ ਕਏਸੇ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਦਾ ਇਨਾਭ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 
ਦੂਸਕਯਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਸਏਦ ੇਹਨ .  

ਮੂਨਾਹ 3:10 
* 

.... ਏਈ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਰ) ਆਣੇ ਕਆਯ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏੀਤੇ ਕਫਨਾਂ ਕਏਸ ੇਦੀ ਕਸਫ਼ਾਯਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ .  
ਭਫਯਾਂ44:39 

* 

.... ਉਹ ਸਾਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਕਲੁੱਚ ਹਨ .  

78 

ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 16:16 
* 

. ਸ਼ਭਊਨ ਤਯਸ ਨੇ ਉੱਤਯ ਕਦੁੱਤਾ, "ਕਜਉਂਦੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਅਐਲਾਉਣ ਲਾਰਾ ਹੈ." .. ਕਮਸੂ ਨੇ 
ਉਸਨੰੂ ਉੱਤਯ ਕਦੁੱਤਾ, "ਤੂੰ  ਧੰਨ ਹੈ ਮੂਨਾਹ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਸ਼ਭਊਨ ."  

ਭਯਏ ਸ 61:14. 62 
* 

.... 61. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਭਸੀਹਾ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਹ? 62. ਕਮਸੂ ਨੇ ਕਏਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੈਂ ਹਾਂ .  
ਰੂਏਾ 32: 1 ਅਤੇ 35 

* 

.... 32. ਉਹ ਫ ੁੱ ਢਾ ਹ ਜਾਲੇਾ ਅਤ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਅਐਲਾਂਾ ਅਤੇ ਉਹ 
ਆਣੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੰੂ ਦ ੇਦੇਲੇਾ. 35 ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਰਟ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਯਛਾਈ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਇੁੱਏ ਯਛਾਲਾਂ ਦੇਲੇਾ. ਅਤੇ ਇਸ ੇਰਈ ਉਹ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ 
ਏਹਾਲੇਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 2: 1. 34 

* 

.... 29. ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਆਣ ੇਏਰ ਆਉਂਕਦਆਂ ਲੇਐਣਾ ..34. ਇਸ ਰਈ ਭੈਂ ਦੇਕਐਆ ਹੈ ਕਏ ਇਹ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... .................................... ........................................... 
ਏੂਚ 30: 9. 31 

* 

.... 30. ਅਤੇ ਭਸੀਹੀ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਏ ਭਸੀਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਹੈ. 31 ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਕਲਦਲਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਭ ਕਸਯਏਸ ਅਤ ੇਭਸੀਹਾ, ਜ ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਸੀ, ਅੁੱਰਾਹ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਸੀ ਕਏ ਉਹ 
ਏੇਲਰ ਯੁੱਫ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਲਾ ਹਯ ਏਈ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤ ੇਉਹ ਉਸ ਨਾਰ ਸੰਤ ਯੁੱ ਐਣ ਲਾਰੇ 
ਸਾਪ ਹਨ . ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ 92 ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚ ਟਮਸੂ ਨੰੂ "ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ੁੱ ਤਯ" ਟਕਹਾ ਟਗਆ ਹ 
ਯ ਇਨਾਭ 101: 6, ਕਟ੍ਨਜ਼ 2:25, ਜ਼ੂਯਪ 81:43 ਅਤ 3:72 ਦ ਇਨਾਭ ਹਨ. 
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ਜਦੋਂ "ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਬਲਾਨ" ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਬਕਤਏ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਲਯਕਤਆ ਕਆ ਹੈ, ਏੀ 
ਇਸਦਾ ਇੁੱਏ ਕਜਨਸੀ ਮਨ ਕਲੁੱ ਚ ਜਨਭੇ ਇੁੱ ਏ ਸਯੀਯਏ  ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਲਯਕਤਆ ਕਆ 
ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 26: 1. 35 
* 

.... 27. ਅਤੇ ਏ ਆਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਭਕਯਮਭ ਸੀ. 35 ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਰਟ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਯਛਾਈ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਇੁੱਏ ਯਛਾਲਾਂ ਦੇਲੇਾ. ਅਤੇ ਇਸ ੇਰਈ ਉਹ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ 
ਏਹਾਲੇਾ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 20: 5 

* 

.... ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭਝ 

ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਏੇ ਕਏ ਜ ਏ ਝ ਸੁੱਚ ਹ ੈਉਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱਚ, 

ਅਸਰੀ ਸੰਸਾਯ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਹਭੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... .................................................................. ............. 

101: 6 
* 

... ( ਉਹ) ਅਏਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਯਤੀ ਦਾ ਕਸਯਜਣਹਾਯ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਏਥੇ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਤਨੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ 
ਹੈ? ਅਤ ੇਉਸਨੇ ਸਬ ਏ ਝ ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਯ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੈ  
ਅਰਜਫਯਾ 3:72 

* 

.... ਯ ਸਾਡੇ ਰਬੂ (ਸ਼ਨ) ਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਫਹ ਤ ਹੀ ਲੁੱ ਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੁੱਏ ਤਨੀ ਹੈ ਤ ੇਨਾ 
ਹੀ ਫੁੱਚੇ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਰਏ ਸੁੱ ਚ-ਭ ੁੱ ਚ ਭਸੀਹੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਏੀ ਉਹ ਆਣੀ ਬਤੀ ਨੰੂ 
ਰਭਾਕਣਏ ਭੰਨਦੇ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 9:28. 10 
* 

.... 9. ਕਮਸੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਭਰੇ ਅਤ ੇਕਏਹਾ, ਸਰਾਭ! ਉਹ ਆ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਏਦਭ ਚ ੁੱ ਏੇ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਭੁੱਥਾ 
ਟੇਕਏਆ. .10. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਡਯ ਨਹੀਂ." ਭੇਯੇ ਬਯਾ ਨੰੂ ਦੁੱ ਸ ਜਾ .  

ਮੂਹੰਨਾ 35: 9. 38 
* 

.... 35. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹ? 38 ਉਸਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਰਬੂ ਕਲੁੱ ਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਂ ਉਸ ਲੁੱਰੋਂ ਝ ਏਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ."  
ਮੂਹੰਨਾ 28:20. 29 

* 

.... 28. ਥਭਾ ਨੇ ਕਮਸ ੂਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਹੇ ਭੇਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, 29. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਤੂੰ  ਸੁੱ ਚ 
ਆਕਐਆ ਹੈ." ਸ਼ ਬਏਾਭਨਾਲਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜ ਕਫਨਾਂ ਸਚੇ-ਸਭਝੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਨ.  
ਕਫ਼ਕਰੁੱ ੀਆਂ 10: 2. 11 

* 

.... 10. ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਹਯ ਏਈ ਕਮਸ ੂਦੇ ਨਾਭ ਉੱਤੇ ਐੜਏਾਇਆ .11. ਹਯ ਬਾਸ਼ਾ ਏਫੂਰ ਏਯਦੀ 
ਹੈ ਕਏ ਕਮਸ ੂਭਸੀਹ ਰਬੂ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 116: 5 ਅਤੇ 118 

* 

116. ਜਦੋਂ ਯੁੱ ਫ ਏਹੇਾ, "ਹੇ ਕਮਸੂ! ਭਕਯਮਭ! ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ 
ਭੈਨੰੂ ਅਤੇ ਭੇਯੀ ਭਾਂ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਏਯਨ ਰਈ ਏਕਹੰਦ ੇਹ? ਉਹ ਏਕਹਣੇ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹ  ਹ, ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਸ਼ਯਭੀਰੀ ਸੀ 
ਤਾਂ ਭੈਂ ਏ ਝ ਏਕਹਣਾ ਚਾਹਾਂਾ ਜ ਭੇਯੇ ਏਰ ਏਈ ਅਕਧਏਾਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ... 118. ਤੂੰ  ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਹੈਂ  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਰਏਾਂ ਦੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭਯਏ ਸ 5: 2. 7 ਅਤੇ 10 11 
* 

.... 5. ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਣੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨੰੂ ਲੇਕਐਆ ਅਤੇ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਆਕਐਆ,  ੁੱ ਤਯ, 

ਤ ਹਾਡੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਹ  ਹਨ 7. ਇਹ ਕਏਉਂ ਕਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਏਣ ਹੈ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਏਯਦਾ 
ਹੈ? 10. ਯ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਕਏ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਏਰ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਹੈ ... 11. ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਏਕਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਣੇ ਚਾਯ ੈਯ ਚੜਹ ਅਤੇ ਆਣ ੇਯ ਚਰੇ ਜਾ.  
ਰੂਏਾ 20: 5 

* 

.... ਉਸਨੇ ਆਣੀ ਕਨਹਚਾ ਲੇਐੀ ਅਤ ੇਕਏਹਾ, "ਹੇ ਭਨ ੁੱ ਐ! ਤ ਹਾਡੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਹ  ਹਨ  

ਰੂਏਾ 48: 7 
* 

.... ਕਫ਼ਯ ਕਮਸ ੂਨੇ ਉਸ ਯਤ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਤੇਯੇ ਾ ਫਐਸ਼ੇ  ਹਨ.  
ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 43:10 

* 

. ਇਸ ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਸਾਯੇ ਨਫੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੀ ਹੈ ਕਏ ਜ ਏਈ ਉਸ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਪੀ ਰਾਤ ਏਯੇਾ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 38:13 

* 

.... ਹੇ ਭੇਯੇ ਬਯਾਲ! ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਕਏ ਇਸ ਦ ਆਯਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਕਸਆ 
ਕਆ ਹੈ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 12: 2 

* 

.... ਤ ਹਾਡੇ ਾਾਂ ਏਯਏੇ ਤ ਹਾਡੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਏੀਤੇ  ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਰਐ ਕਯਹਾ ਹਾਂ  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ ਇਭਯਾਨ, 135: 
3 

*. ਅਤੇ ਯੁੱ ਫ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਯ ਕਏਹੜਾ ਾ ਭਾਫ਼ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹੈ?  

ਅਰੀਡੇ 75: 5 
* 

.... ਭਸੀਹ ਨੇ ਭਕਯਮਭ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਕਸਯਫ਼ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ .  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਨੇ ਭਤ ਅਤੇ ਨਯਏ ਦੇ ਏਕਨਆਂ ਨੰੂ ਯੁੱ ਕਐਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 5:12 
* 

.... ਉਸ ਤੋਂ ਡਯ ਕਜਸ ਏਰ ਭਤ ਦਾ ਨਯਏ ਭਾਯਨ ਦਾ ਕਲਏਰ ਹੈ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 1: 1. 18 

* 

.... 1. ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ ... 8. ਰਬੂ ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਇਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਾਰਾ, ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਆਐਦਾ ਹੈ, ਭੈਂ ਅਰਫ਼ਾ ਅਤ ੇਭੇਾ ਹਾਂ. 14. ਅਤ ੇਉਸਦੀਆ ਂਅੁੱਐਾਂ ਅੁੱ 
ਦੀਆਂ ਰਾਟਾਂ ਲਯੀਆਂ ਸਨ. 17. ਭੈਂ ਕਹਰੀ ਅਤੇ ਆਐਯੀ 18. ਅਤੇ ਜੀ ਭੈਂ ਭਯ ਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹ ਣ! ਭੈਂ ਸਦਾ ਰਈ 
ਜੀਲਾਂਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਏਰ ਭਤ ਅਤ ੇਕਸਆਣ ਦੀ ਏ ੰ ਜੀ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਯਭ 57:43 ਅਤੇ 59 

* 

.... 57. ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱਤਯ (ਕਮਸੂ ) ... 59 ਉਹ ਸਾਡ ੇ ਰਾਭ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੌਂਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਰਈ ਇਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਫਣਾਈ .  
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ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ "ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ" ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 11:43. 13 
* 

.... 11. ਭੈਂ ਮਹਲਾਹ ਹਾਂ ਅਤ ੇਫਚਾਉਣ ਲਾਰਾ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. 13. ਭੈਨੰੂ ਅੁੱਜ am .  

ਰੂਏਾ 11: 2 
* 

. ਅੁੱਜ, ਦਾਊਦ ਦ ੇਸ਼ਕਹਯ ਕਲੁੱਚ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਇੁੱਏ ਕਏਰਾ ਹੈ, ਭਸੀਹ ਭਸੀਹ.  
ਮੂਹੰਨਾ 42: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਏ ਇਹ ਦ ਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਜ਼ ਹੈ  
ਤੀਤ ਸ 4: 1 

* 

.... ਕਤਾ ਯਭੇਸ਼ਯ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਕਆਯੇ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਤੋਂ ਕਭਕਰਆ ਯਕਹਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ  
ਤੀਤ ਸ 4: 3 6 

* 

.... 4. ਸਾਡੇ ਕਆਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐ ਨਾਰ . ਕਜਸਨੰੂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੰੂ ਰੇਯਣਾ ਦ ਆਯਾ ਸਾਡੇ 
ਰਚਾਯ ਏਯਦੇ ਹ ਕਮਸ ੂਭਸੀਹ ਦ ਆਯਾ ਬਕੇਜਆ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 14: 4 

* 

.... ਅਸੀਂ ਲੇਕਐਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਹੈ. ਕਤਾ ਨੇ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਦਾ 
ਰਚਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆ ਂਕਲੁੱਚ ਬੇਕਜਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਨਾਸ 171: 4 

* 

.... ਭਕਯਮਭ ਦਾ  ੁੱਤਯ (ਕਮਸ)ੂ ਨਹੀਂ (ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ) ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਸ਼ਫਦ ਸੀ .  
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ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਨ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਯੁੱ ਐਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਦਾ ਇਏ ਇਏ ਸਯਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 16: 3 ਅਤ ੇ
* 

36 .... 16. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏੀਤਾ ਹੈ ਕਏ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ੇਇਏਰ ਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ 
ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਜ ਕਏ, ਉਸ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਜ ਏਈ ਲੀ ਭਾਯੇ, ਯ ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਰਾਤ ਨਹੀ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. 36. ਜ ਏਈ  ੁੱ ਤਯ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਹੈ. ਯ ਉਹ ਜ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ ਉਸ ਏਰ 
ਜੀਲਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇਾ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਏਰਧ ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਉੱਤ ੇਹਲੇਾ. "  
ਮੂਹੰਨਾ 6:14 

* 

.... ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਕਐਆ ਸੀ, "ਯਸਤਾ, ਸੁੱਚ ਅਤ ੇਜੀਲਨ 我们 的 comes comes 不 comes comes 我."  

ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 10: 4. 12 
* 

.... 10. ਨਾਸਯਤ ਦ ੇਕਮਸ ੂਭਸੀਹ . ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ . ਅਤੇ ਕਏਸ ੇਲੀ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਕਜਸ 
ਦ ਆਯਾ ਸਾਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦ ਆਯਾ ਸਾਧਨ ਫਚਾ  ਸਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 19: 3 ਅਤ ੇ85 

* 

.... 19. ਧਯਭ ਇਸਰਾਭ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਏ ਹੈ .85. ਅਤ ੇਅਨ ਬਲੀ ਨੇ ਇਸਰਾਭ ਦੀ ਫਜਾ 
ਕਏਸੇ ਲੀ ਹਯ ਧਯਭ ਦੀ ਭੰ ਏੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਆਉਣ ਲਾਰੇ 
ਸਭੇਂ ਕਲੁੱ ਚ ਹਾਯਨ ਲਾਕਰਆ ਂਕਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ .  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ 200 ਤੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜ ਟਮਸੂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਦ ਭੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਯਸਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ.  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਦੇ ਰਹੂ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਾਾਂ ਰਈ ਫਰੀਦਾਨ ਦੇ ਤਯ ਤੇ 
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 5:53 12 
* 

.... 5. ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਾਾਂ ਏਾਯਨ ਡ ੁੱ ਫ ਕਆ ਸੀ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਆਣੀ ਸ ਯੁੱ ਕਐਆ ਰਈ 
ਕਸਆਸੀ ਤਯ 'ਤੇ ਸਯਯਭ ਸੀ ਤਾਂ ਜ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੀਏ ਏਯ ਸਏੇ. 6 ... ਰਬੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜ ਫਦੀ ਨੰੂ ਕਰਆਉਣ 
ਰਈ.  
ਮੂਹੰਨਾ 29: 1 

* 

.... ਦੂਜੇ ਕਦਨ, ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣੇ ਏਰ ਫ ਰਾਇਆ ਅਤ ੇਕਏਹਾ, "ਲੇਐ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਰੇਰਾ ਕਜਹੜਾ 
ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਫੂਰਦਾ ਹੈ."  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3:15. 4 

* 

.... 3. ਭਸੀਹ ਸਾਡ ੇਾਾਂ ਰਈ ਸਾਡੇ ਰੰ ਥ ਤੋਂ ਰੇਕਯਤ ਹ ੈ4. ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਕਆ ਅਤ ੇ
ਤੀਸਯੇ ਕਦਨ ਕਏਤਾਫ ਅਨ ਸਾਯ ਉਕਠਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਬਜਨ 164: 6 

* 

.... ਅਤੇ ਜ ਏਈ ਫਦੀ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨ ਏਸਾਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਈ ਹਯ ਕਏਸ ੇਹਯ 
ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਫਝ ਨੰੂ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ .  
ਅਰਾਸਯਾ 15:17 

* 

.... ਅਤ ੇਏਈ ਲੀ ਇੁੱਏ ਹਯ ਦਾ ਫਝ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ.  
Najm 38:53 

* 

. ਕਏ ਏਈ ਲੀ ਹਯ (ਾ) ਦੇ ਫਝ ਨੰੂ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ .  
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ਫਾਈਫਰ ਦ ੇਹਲਾਰੇ ਕਲਚ, ਨਫੀਆ ਂਨੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹਾ (ਕਮਸੂ) ਭਯ ਜਾਲੇਾ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 10:16 
* 

. ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ ਜੀਲਨ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆਂ ਕਲਚ ਯਕਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਕਲੁੱ ਤਯ 
 ਯਐ ਨੰੂ ਕਡੁੱਣ ਕਦ.ੇ  
ਮਸਾਮਾਹ 1:53. 12 

* 

.... 11. ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਗ਼ਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਆ ਹੀ ਚ ੁੱ ਏੇਾ 12. ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਆਣੀ 
ਕਜੰ਼ਦੀ ਰਈ ਨਡਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਾੀਆਂ ਨਾਰ ਕਕਣਆ ਕਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਾ ਏੀਤ ੇਸਨ ਅਤੇ ਾੀਆਂ 
ਨਾਰ ਦਖ਼ਰ ਕਦੁੱਤਾ ਸੀ  
ਦਾਨੀਰ 26: 9 

*. ਅਤ ੇਲੀਹ ਏ  ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਫਾਅਦ, ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਲੇਾ ਅਤੇ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਫਕਚਆ 
ਜਾਲੇਾ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਯਭਾਨ 55: 3 

* 

.... ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਕਮਸ!ੂ ਭੈਨੰੂ ਏਯੇਾ .  
ਭਕਯਮਭ 30:19 ਅਤੇ 33 

* 

.... 30. ਉਸ ਨੇ ਭਨੰੂੈ ਇਏ ਕਏਤਾਫ ਕਦੁੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਏ ਨਫੀ ਫਣਾਇਆ ਹੈ ... 33.  
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ਏੀ ਇਹ ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਖ਼ ਦ ਉਸਨੰੂ ਭਾਯਨ ਰਈ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 21:16 
* 

. ਉਸ ਸਭੇਂ ਤੋਂ, ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਣੇ ਚਕੇਰਆਂ ਨੰੂ ਲਯਨਣ ਏਯਨਾ ਸ਼ ਯੂ ਏੀਤਾ ਕਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਕਲੁੱਚ ਜਾਣਾ 
ਲੇਾ, ਅਤੇ ਫਜ਼ ਯਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਰਧਾਨ ਜਾਜਏਾਂ ਅਤੇ ਨੇਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਲੀ ਨਾਭੰਜ਼ਯੂ ਏੀਤਾ 
ਜਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਕਯਆ ਜਾਲੇ ਅਤ ੇਫ਼ੇਯ ਤੀਜੇ ਕਦਨ ਭਤ ਤੋਂ ਜੀਲਨ ਲੁੱਰ ਉਬਾਕਯਆ ਜਾਲੇ.  
ਮੂਹੰਨਾ 11:10 ਅਤ ੇ15 

* 

.... 11. ਭੈਂ ਇੁੱਏ ਚੰੇ ਏਾਊਂਫੇ ਕਲੁੱ ਚ ਹਾਂ ਚੰੇ ਏਾਊਫੇ ਨੇ ਬੇਡਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਫਤੀਤ 
ਏੀਤੀ. 15. ਭੈਂ ਬੇਡਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਜਾਨ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 32:12. 33 

* 

.... 32. ਅਤ ੇਜੇ ਭੈਂ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਚੜਹਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੈਂ ਸਾਕਯਆਂ ਨੰੂ ਭੇਯੇ ਲੁੱਰ ਕਐੁੱਚਾਂਾ. 33 ਉਸ ਨੇ ਸੰਏੇਤ 
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਏ ਕਏਸ ਭਤ ਤੋਂ ਭਯਨਾ ਹੈ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵੱਚ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਟਜੱਥ ਟਮਸੂ ਨੇ ਟਕਹਾ ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਮਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਦਵਗਾ.  
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ਏੀ ਇਹ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਸਰੀਫ ਦ ੇਉੱਤ ੇਸਯੀਯਏ ਤਯ ਤ ੇਭਯ ਕਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ 
ਭਯ ਕਆ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 50:27 
* 

. ਕਮਸੂ ਨੇ ਕਪਯ ਉੱਚੀ ਯਣਾ ਸ਼ ਯੂ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ.  
ਭਯਏ ਸ 37:15 

* 

. ਕਪਯ ਕਮਸ ੂਨੇ ਉੱਚੀ ਆਲਾਜ਼ ਕਲੁੱਚ ਚੀਕਏਆ  

ਰੂਏਾ 44:24 ਅਤੇ 46 
* 

.... 44. ਇਹ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ ਕਏ ਭੂਸਾ ਦੀ ਕਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਕਰਐਤਾਂ ਕਲੁੱਚ ਨਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਐਤਾਂ ਭੇਯੇ 
ਫਾਯੇ ਕਲੁੱ ਚ ਕਰਐੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ. 46 ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹੈ ਕਏ ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਭਤ ਤੋਂ ਉਬਾਕਯਆ ਜਾਲੇਾ ਅਤ ੇਭਕਯਆਂ ਕਲੁੱਚੋਂ 
ਦ ਫਾਯਾ ਜੀਉਂਦਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 30:19 

* 

. ਇਸ ਰਈ ਸੁੱ ਨੇ, ਕਮਸੂ ਨੇ ਐਾਧਾ ਅਤ ੇਕਏਹਾ, "ਸਬ ਹਯ ਅਤ ੇਕਸਯ ਝ ਕਏਆ ਅਤੇ ਭਾਕਯਆ."  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3:15. 4 

* 

.... 3. ਭਸੀਹ ਸਾਡ ੇਾਾਂ ਰਈ ਸਾਡੇ ਰੰ ਥ ਤੋਂ ਰੇਕਯਤ ਹ ੈ4. ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਕਆ ਅਤ ੇ
ਤੀਸਯੇ ਕਦਨ ਕਏਤਾਫ ਅਨ ਸਾਯ ਉਕਠਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਾਠ 157: 4 

* 

.... ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਮਸੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਕਯਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਰ ਯੁੱ ਕਐਆ, ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸ ਬਾਅ ਨੰੂ 
ਸਭਕਝਆ ਕਆ ਅਤ ੇਕਜਹੜ ੇਉਹਨਾਂ ਫਾਯ ੇਲੁੱ ਐਯੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਫਾਯੇ ਸ਼ੁੱ ਏ ਏਯਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਕਫਨਾਂ ਕਏਸ ੇ
ਸ਼ੁੱ ਏ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਦ ੇਹਨ. ਇਹ ਕਫਰਏ ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਲੁੱ ਚ ਕਮਸ ੂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਯਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸਨ 

. 
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ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅੁੱ ਜ ਲੀ ਭਸੀਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਯ ਆ 
ਜਾਲੇਾ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 2:14. 3 
* 

.... 2. ਭੇਯੇ ਕਤਾ ਦ ੇਯ ਕਲੁੱਚ ਫਹ ਤ ਏਭਯੇ ਹਨ . ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਜਹਾ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਜਾ 
ਕਯਹਾ ਹਾਂ. 3. ਅਤ ੇਜੇਏਯ ਭੈਂ ਜਾਏੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਜਹਾ ਕਤਆਯ ਏਯਾਂਾ ਤਾਂ ਭੈਂ ਲੇਐਾਂਾ, ਅਤੇ ਹ ਸਏਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਉਥੇ 
ਹਾਂ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 25: 2 

* 

.... ਹਾਰਾਂਕਏ ਤ ਹਾਡ ੇਏਰ ਇਸਦ ੇਰਈ ਇੁੱਏ ਕਲਯਾਭ ਹੈ  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 12:22 ਅਤ ੇ20 

* 

.... 12. ਦੇਐ, ਭੈਂ ਛਤੇੀ ਹੀ ਆ ਕਯਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਏਰ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਏੰਭ ਦ ੇ
ਅਨ ਸਾਯ ਏਯਨ ਦਾ ਇਨਾਭ ਹੈ. 20. ਫੇਸ਼ਏ ਭੈਂ ਜਰਦੀ ਹੀ ਆ ਕਯਹਾ ਹਾਂ. ਆਭੀਨ ਹੇ ਰਬੂ ਕਮਸੂ!  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅੰਨਾਸ 158: 4 

* 

.... ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਬਾਕਯਆ. ਅਤੇ ਅੁੱਰਾ ਸਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਸਯਫ-
ਸ਼ਏਤੀਲਾਨ ਹ ੈ.  

ਅਰਾਓਂਸ 61: 43 
* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ੰਕਟਆ ਂਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਰਈ (ਏਕਹਣਾ), ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਏ ਨਾ ਏਯ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕੁੱ ਛ ੇ
ਆ. ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਭਾਯ ਹੈ .  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਭਸੀਹ ਦ ਜਨਭ ਫਾਯ 73 ਆਇਤਾਂ ਹਨ  
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ਏੀ ਫਾਈਫਰ ਕਲਚ ਏਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜ "ਭ ਹੰਭਦ ਦੇ ਆਉਣ" ਫਾਯੇ "ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ" ਜਾਂ 
"ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ" ਦੁੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 11:24 ਅਤ ੇ26 
* 

11 .... ਏਈ ਝੂਠੇ ਨਫੀ ਉੱਠਣੇ ਅਤੇ ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਬਯਭਾਇਆ ਜਾਲੇਾ. 26 ਇਸ ਰਈ ਜੇ ਉਹ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸ ੇਕਏ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਹਯ ਨਾ ਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾ ਏਯ ਕਏ ਉਹ ਫੈੈੱਡਯੂਭ ਕਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 
'ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਾ ਏਯ.  
ਮੂਹੰਨਾ 31: 5 

* 

.... ਜੇਏਯ ਭੈਂ ਆਣੇ ਫਾਯੇ ਲਾਹੀ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੇਯੀ ਲਾਹੀ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 1:13 

* 

.... ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਲਾਹਾਂ ਕਲੁੱਚੋਂ ਹਯੇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੁੱਚ ਸਾਫਤ ਹਲੇਾ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

157: 7 
* 

.... ਫਾਯੇ ਉਸ ਨੇ (ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਅੁੱਰਹਾ ( ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ) ਤੁੱਏ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਭਾਤਾ ਹੈ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਜ 

ਯਹੇ ਹਨ , ਉਹ (  ਣ ) ਰਈ  ਣੇ ਦੇ ਭਨੰੂੈ ਤਯਾਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇੰਜੀਰ ਕਲਚ ਕਰਕਐਆ ਕਭਰਦਾ ਹੈ.  
ਅਕਰਫ਼ 6:61 

* 

.... ਅਤ ੇਮਾਦ ਯੁੱ ਐ (ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ) ਜਦੋਂ ਭਯੀਅਭ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੇ ਕਏਹਾ ਸੀ: "ਹੇ ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ! ਭੈਂ 
ਤੇਯੇ ਏਰ (ਹੇ ਭਹਾਦਭ ਦ ਆਯਾ) ਬੇਜੀ ਈ ਹਾਂ ਜ ਭੇਯੇ ਸਾਹਭਣੇ ਆ ਈ ਹੈ, ਤਯਾਤ (ਤਯਾਤ) ਇੁੱਏ ਦੂਤ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਉਹ 
ਕਜਸ ਦਾ ਨਾਭ ਅਕਹਭਦ ਹ,ੈ ਦੇ ਫਾਅਦ ਆ ਜਾਲੇਾ ਭ ਹੰਭਦ ਨੰੂ ਉਹ ਐ ਸ਼ ਐਫਯੀ ਦੁੱਸ ਭੈਨੰੂ .  
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ਏੀ ਇਹ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੀ ਕਏ ਇੁੱ ਏ ਭ ਹੰਭਦ ਨਫੀ ਲਜੋਂ ਰਭੇਸ਼ਯ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਭੂੰ ਹ-
ਜ਼ਫਾਨੀ ੁੱ ਰਾਂ ਏਯਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਨਫੀ ਹਣ ਦਾ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 22: 4 
* 

.... ਭ ਏਤੀ ਮਹੂਦੀਆਂ ਰਈ ਹੈ  
ਯਭੀਆਂ 1: 3. 2 

* 

.... 1. ਇਸ ਰਈ ਮਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ੰਬੀਯਤਾ ਏੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ੰ ਨਤ ਦਾ ਏੀ ਪਾਇਦਾ ਹੈ? 2. ਹਯ ਢੰ ਨਾਰ 
ਫਹ ਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਏਯਏੇ ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਫਚਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਸੀ.  
ਯਭੀਆਂ 4: 9 

* 

. ਉਹ ਇਜ਼ਯਾਈਰੀਆਂ ਹਨ, ੂਜਾ ਏਯਨ ਦਾ ਹੁੱਏ, ਭਕਹਭਾ, ਦਇਆ, ਏਾਨੰੂਨ, ੂਜਾ ਅਤ ੇਲਾਅਦਾ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
157: 7 ਦੇ ਫਾਯੇ 158 

* 

.... 157 ਉਸ ਨੇ (ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਅੁੱਰਹਾ ( ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ) ਤੁੱਏ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਭਾਤਾ ਹੈ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਏਯਨ ਰਈ ਜ ਯਹੇ ਹਨ , ਉਹ (  ਣ ) ਹੈ, ਜ ਕਏ ਉਹ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਹੈ ਤਯਾਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇੰਜੀਰ ਕਲਚ ਹਲਾ ਉਹ ਹਨ . 158 

ਇਸ ਰਈ ਅੁੱਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਤੂ, ਨਫੀ ਅਭੀ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਸਾਯ ੇਸ਼ਫਦਾਂ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਯੁੱ ਐਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏੇ .  

ਸ਼ੂਯ 52:42 
* 

.... ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਰ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਯਾਹੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ (-ਭ ਹਾਜਭ 
ਨੰੂ) ਬਕੇਜਆ ਹੈ. ਤ ਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਏਤਾਫ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏੀਤਾ.  
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ਏੀ ਭ ਹੰਭਦ ਦਾ ਦਾਅਲਾ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਭਾਕਣਤ ਰੀਕਐਆ ਦਾ ਸਫੂਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜਹਨ 31: 5 ਅਤ ੇ36 
* 

.... 31. ਜੇਏਯ ਭੈਂ ਆਣੇ ਫਾਯੇ ਲਾਹੀ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੇਯੀ ਲਾਹੀ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. 36. ਭੈਂ ਉਹ 
ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਜ ਕਤਾ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਸੌਂਕਆ ਹੈ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 32:14. 33 

* 

.... 32. ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਦ ੇਆਤਭੇ ਨਫੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. 33 ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 
ਸੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਨੀ ਹੈ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 1:13 

* 

.... ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਲਾਹਾਂ ਕਲੁੱਚੋਂ ਹਯੇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੁੱਚ ਸਾਫਤ ਹਲੇਾ.  
........................................ .................................. .......................... .................................................................. ............. 

ਕਨਸਾ 7: 4 
* 

.... (ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਸਾਨੰੂ ਹੈ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਦੇ ਤਯ ਤ ੇਰਏ ( ਾਈਡ ) ਦੇ ਰਈ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾ ਬੇਕਜਆ 

ਏਯਨ ਰਈ ਅਤ ੇ( ਇਸ ਭਾਭਰੇ ਦੇ ) ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਲਾਹ ਨੰੂ ਏਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਲਾਈਅੁੱਡ ੇ.  

ਕਨਮਭ 43:13 
* 

.... ਅਤੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅੁੱਰਾ ਦ ੇਦਤੂ ਨਹੀਂ ਹ. ਏਹ, "ਲਾਹ ਭੇਯੇ ਰਈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਕਲਅਏਤੀ ਜ ਭੇਯੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਚ ਫ ੁੱ ਏ ਦਾ ਕਆਨ ਯੁੱਐਦੇ ਹਨ, ਰਈ ਏਾਪੀ ਹਨ ."  

ਪਕਤਹ 28:48 
* 

. ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜ ਆਣੀ ਅਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਦ ੇਧਯਭ ਦ ਆਯਾ ਬਕੇਜਆ ਹੈ, ਕਏ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਾਯੇ ਧਯਭਾਂ ਤੇ ਕਜੁੱਤ ਸਏਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਸੁੱਚਾਈ ਨੰੂ ਕਦਐਾਉਣ ਰਈ ਏਾਫ਼ੀ ਹੈ . 
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ਏੀ ਕਮਸੂ ਅਤੇ ਹਯ ਨਫੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਰ ਇਏਸ ਯਤਾ ਨਾਰ ਭ ਹੰਭਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ੂਯਾ 
ਹਇਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 20: 8 
* 

.... ਏਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਲਾਹੀ ਤੇ ਦੇਐ. ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਅਨ ਸਾਯ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੇਯ 
ਨਹੀਂ ਹਣੇ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 32:14. 33 

* 

.... 32. ਅਤੇ ਨਫੀਆਂ ਦ ੇਆਤਭੇ ਨਫੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. 33 ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 
ਸੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਨੀ ਹੈ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 20: 5 

* 

.... ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭਝ 

ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਏੇ ਕਏ ਜ ਏ ਝ ਸੁੱਚ ਹ ੈਉਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱਚ, 

ਅਸਰੀ ਸੰਸਾਯ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਹਭੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... .......................................................... ..................... 

ਸਭਾਂ ਸੂਚੀ 192: 26. 197 
* 

192 ਅਤੇ ਇਹ ਏ ਯਾਨ ਫਰਕਹਭੰਡ ਦੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਟ ਹ ੰਦਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਇਹ ਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਰੀ 
ਏਹਾਣੀ ਹੈ . ਏੀ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਰਏ ਇਸ ਫਾਯੇ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ?  

ਅਕਧਆਇ 43:41 
* 

.... ਇਹੀ ੁੱਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਏਹਾ ਕਆ ਹੈ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਹਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਲਾਹਏਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਬੇਕਜਆ 
ਕਆ ਸੀ.  
15:42 

* 

.... ਅਤੇ ਏਹ, ਭੈਨੰੂ ਉਸ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਭਨੰੂੈ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਕਨਆਂ ਏਯਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ.  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਕਮਸੂ ਅਤ ੇਹਯ ਨਫੀਆਂ ਲਯੇ 
ਸਸ਼ਟ ਚਭਤਏਾਯ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹੈ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਬੇਕਜਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 36: 5 
* 

.... ਭੈਂ ਉਹ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਜ ਕਤਾ ਨੇ ਭੈਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਸੌਂਕਆ ਹੈ.  
ਮੂਹੰਨਾ 11:14 

* 

.... ਭੈਨੰੂ ਮਏੀਨ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਕਤਾ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਂ ਕਤਾ ਕਲੁੱਚ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭੇਯੇ ਏਾਯਜਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ 
ਭੇਯੇ ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਨਭ 37: 6. 38 

* 

.... 37. ਅਤੇ ਉਹ ਆਐਦੇ ਹਨ, "ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸ ਆਭੀ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਜੀ 
ਈ?" ਏਹ: 'ਯੁੱਫ ਕਚੰਨਹ  ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹੈ .' 38 ਅਸੀਂ ਕਏਤਾਫ ਕਲਚ ਕਏਸੇ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਈ ਨਹੀਂ ਭੰੀ .  
ਜਨਾਸ 20:10 

* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ, "ਉਹ ਆਣੇ ਸ ਆਭੀ ਤੋਂ ਉਸ ਰਈ ਏਈ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਜੀ ਈ?" 

ਏਹ: "ਅੁੱਰਹਾ ਅੁੱਰਹਾ ਦ ੇਨਾਰ ਹ,ੈ ਇਸ ਰਈ ਇੰਤਜ਼ਾਯ ਏਯ!" ਭੈਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਉਡੀਏ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹ ੈ.  

ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਟਮਸ ੂਅਤ ਹਯ ਨਫੀਆਂ ਦੀਆਂ 157 ਉਦਾਹਯਣਾਂ ਹਨ, ਯ ਭੁਹੰਭਦ ਕੁਯਆਨ ਟਵਚ ਇਸ 
ਤਯਹਾਂ ਦ ਹਯ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਯਜ ਕੀਤ ਗ ਹਨ.  
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ਏੀ ਭ ਹੰਭਦ ਨੇ ਕਮਸੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਫੀਆਂ ਫਾਯੇ ਨਫੂਚੀ ਰੇਸ ਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਕਏ ਉਹ ਬਕਲੁੱ ਐ 

ਦੀ ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਨੰੂ "ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ" ਤੋਂ ਰੈ ਏੇ ਬਕਲੁੱ ਐ ਤੁੱ ਏ "ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ" ਏਯ ਸਏਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਤੇ ਦਸ਼ 22:18 
* 

. ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਜਦੋਂ ਨਫੀ ਰਭੇਸ਼ਯ ਦੇ ਨਾਭ ਕਲੁੱਚ ਏ ਝ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਫਦਾਂ 
ਅਨ ਸਾਯ, ਏ ਝ ਲਾਯਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ੂਯਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜ ਰਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਕਐਆ ਹੈ, ਯ ਇਹ ਨਫੀ ਐ ਦ ਫੇਏਾਯ ਹ 
ਕਆ ਸੀ, ਡਯ ਨਾ.  
1 ਸਭੂਰ 9: 9 

*. ( ਅਰੀ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਰਾਹ ਏਯਨ ਕਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਏਹਾ, "ਆ 

ਆਾਂ ਫਾਫਰ ਨੰੂ ਚੁੱਰੀ, ਕਏਉਂਕਏ ਹ ਣ ਉਹ ਇੁੱਏ ਨਫੀ ਨੰੂ  ਛਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਕਹਰੇ ਨਫੀ ਲਜੋਂ ਫ ਰਾਇਆ ਕਆ ਸੀ, ).  

ਮਸਾਮਾਹ 22:41 
* 

.... ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ੇਸ਼ ਏਯਨ ਕਦ ਕਏ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਫਾਯੇ ਏੀ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਾਨੰੂ ਅਰੇ ਏ ਝ ਹੈ, ਜ 
ਕਏ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ ਏੀ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਨਭ 50: 6 

* 

.... ਆਐ: ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਐਣਾ ਕਏ ਭੇਯੇ ਏਰ ਅੁੱਰਹਾ ਦ ੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈਂ ਅਕਦੁੱ ਐਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ .  
ਅਰ ਅਹਾਏ 9:46 

* 

.... ਅਤੇ ਭੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕਏ ਭੇਯੇ ਨਾਰ ਏੀ ਲਯਤਾਉ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਰ ਏੀ ਹਲੇਾ 
(ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੇਐ ਕਰਆ ਹੈ), ਭੈਂ ਜ ਏ ਝ ਭੇਯੇ ਤੋਂ ਰਟ ਹਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਾਰਣ ਏਯਦਾ ਹਾਂ .  
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ਏੀ ਅਫਯਾਹਾਭ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਭ ਹੰਭਦ ਦ ੇਏਫਾਥ ਤ ੇਏਾਰੇ ੁੱ ਥਯ ਨੰੂ ਚ ੰ ਕਭਆ ਜਾਂ 
ਅਯਫ ਦੇ ਅਯਫ ਦੇਲਕਤਆਂ ਦੀ ੂਜਾ ਏੀਤੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 3:20. 5 
* 

.... 3. ਭੇਯੇ ਸਾਹਭਣ ੇੈਯ-ਦੇਲਕਤਆ ਂਦੀ ਆਕਆ ਨਾ ਭੰਨ . 5. ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਨਾ ਏਯਨ 
ਦੀ ੂਜਾ ਏਯ .  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 18:19 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਭੈਂ ਸੁੱਤ ਹਜ਼ਾਯ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਨੰੂ ਆਣੇ ਰਈ ਛੁੱਡਾਂਾ - ਉਹ ਸਾਯੇ ਡ,ੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਫਆਰ ਅੁੱੇ ਨਾ ਝ ਕਏਆ ਅਤੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚ ੰ ਕਭਆ ਨਹੀਂ ਸੀ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 16: 6 

* 

.... ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀਆ ਂਕਲੁੱ ਤਯ ਭੂਯਤੀਆਂ ਦਾ ਏੀ ਅਯਥ ਹੈ?  
........................................ .................................. .......................... ............................................................ ................... 

ਅਰ-ਫ ਏਯਾ 158: 2 
* 

.... ਮਏੀਨਨ, ਅਏਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਕਲੁੱਚ ਕਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਏਯ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਏਾਫਾਹ ਤ ੇਹੁੱਜ 
ਜਾਂ 'ਉਭਾਹ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ੰ ਨਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਈ ਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ.  
ਅਰ ਨਜਭ 18:53 20 

* 

.... 19. ਤ ਸੀਂ ਰਾਟੁੱਤ ਅਤ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੇਕਐਆ .20 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭੰਤ (ਜ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯੀ ਭੂਯਤੀਆਂ 
ਹ ਸਏਦੀਆਂ ਹਨ ). 
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ਏੀ ਭ ਹੰਭਦ ਇਏ ਆਭ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਯੇ ਾਾਂ ਰਈ ਭ ਆਪ ਏੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਦੇਸ਼ਏ ਦੀ ਥੀ 20: 7 
* 

.... ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਏਈ ਨੇਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਜ ਚੰ ੇਏੰਭ ਏਯਨ ਅਤ ੇਾ ਨਾ ਏਯਨ.  
ਭੁੱਤੀ 2: 3 ਅਤੇ 8 

* 

.... 2. ਛਤਾਲਾ ਏਯ ਕਏਉਂਕਏ ਸਲਯ ਦਾ ਯਾਜ ਨੇੜ ੇਆ ਕਆ ਹੈ. 8. ਇਸ ਰਈ ਤਫਾ ਏਯਨ ਦ ੇ
ਅਨ ਸਾਯ ਪਰ ਕਰਆ.  
ਭੁੱਤੀ 12: 9. 13 

* 

.... ਭੈਂ ਧਯਭੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਾੀਆ ਂਨੰੂ ਫ ਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ.  
1 ਮੂਹੰਨਾ 8: 1 

* 

.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਹੰਦ ੇਹਾਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਕਨਯਦਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਧਐਾ ਕਦੰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਏਰ ਸੁੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 106: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਅੁੱਰਾ ਦੀ ਭ ਆਫ਼ੀ ਭੰ, ਮਏੀਨਨ ਅੁੱਰਹਾ ਇੁੱਏ ਭ ਆਪੀ-ਭਾਪੀ, ਕਦਆਰੂ ਹੈ .  

ਮੂਸ ਫ਼ 53:12 
* 

.... ਅਤ ੇਭੈਂ ਆਣ ੇਆ ਨੰੂ ਸੁੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਏਕਹੰਦਾ, ਕਏਉਂਕਏ ਸਲੈਭਾਨ (ਆਦਭੀ) ਫ ਯਾਈ ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹੈ.  
ਭ ਹੰਭਦ 19:47 

* 

.... ਅਤੇ ਆਣੇ ਾਾਂ ਰਈ ਭਾਫ਼ੀ ਭੰ .  
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ਭ ਹੰਭਦ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਨਫੀ ਲਜੋਂ ਭੰਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 1: 1, 8 ਅਤ ੇ17 
* 

.... 1. ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੀ ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 2 ਰਬੂ ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਇਹ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਾਰਾ, ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਆਐਦਾ ਹੈ, ਭੈਂ ਅਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਾ ਹਾਂ. 17. ਬੈਬੀਤ ਨਾ ਹਲ ਭੈਂ 
ਕਹਰੀ ਅਤੇ ਆਐਯੀ  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 13:22, 16 ਅਤ ੇ20 

* 

.... 13. ਭੈਂ ਅਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਾ ਹਾਂ ਕਹਰਾ ਅਤੇ ਆਐਯੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ ਅਤ ੇ
ਏੁੱਟੜਲਾਦੀ 16. ਭੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਾਯਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲੇਯ ਦੀ ਚਭਏ. 20. ਫੇਸ਼ਏ ਭੈਂ ਜਰਦੀ ਹੀ ਆ ਕਯਹਾ ਹਾਂ. ਆਭੀਨ ਹੇ ਰਬੂ 
ਕਮਸੂ!  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਹਜੈ਼ਫ 40:33 

* 

. ਭ ਹੰਭਦ ਨੰੂ ਲੇਕਐਆ ਆਣੇ ਰਏ ਕਲਚ ਹਯ ਦ ੇਕਤਾ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਹੈ , ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਦ ੇਦੂਤ ਅਤ ੇਨਫੀ 
ਦੀ ਭਹਯ (ਨਫੀ) (ਬਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰੈ), ਅਤ ੇਅੁੱਰਹਾ ਸਬ ਏ ਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ .  

ਪਕਤਹ 28:48 
* 

. ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜ ਆਣੀ ਅਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਦ ੇਧਯਭ ਦ ਆਯਾ ਬਕੇਜਆ ਹੈ, ਕਏ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਾਯੇ ਧਯਭਾਂ ਤੇ ਕਜੁੱਤ ਸਏਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਸੁੱਚਾਈ ਨੰੂ ਕਦਐਾਉਣ ਰਈ ਏਾਫ਼ੀ ਹੈ .  

ਨ ਟ: ਟਮਸੂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਹ, ਨਾ ਭੁਹੰਭਦ.  
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ਜਦੋਂ ਆਦਭ ਅਤੇ ਹੁੱ ਲਾਹ ਨੇ ਾ ਏੀਤਾ, ਏੀ ਇਸ ਨੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਕਲਚਏਾਯ 
ਫ ਕਨਆਦੀ ਕਲਬਾਜਨ ੈਦਾ ਏੀਤਾ, ਕਜਸ ਨਾਰ ਭਨ ੁੱ ਐ ਨੰੂ ਾ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ 
ਕਨਆ ਂਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 16: 2. 17 
* 

.... 16. ਫ਼ੇਯ ਮਹਲਾਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਆਦਭ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੁੱਤਾ ਅਤ ੇਆਕਐਆ, "ਫਾਗ਼ ਦ ੇਹਯ ਕਫਯਛ 
ਦਾ ਪਰ ਐਾਧੇ ਜਾ ਸੁੱ ਏਦਾ ਹ ੈ." ਯ ਚੰੇ ਅਤ ੇਫ ਯੇ ਦੇ ਯ ੁੱ ਐ ਨੰੂ ਏਦੇ ਲੀ ਨਹੀਂ ਐਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਕਦਨ ਨੰੂ 
ਐਾ ਯਹੇ ਹ.  
ਯਭੀਆਂ 12: 5. 19 

* 

12 .... ਇੁੱਏ ਾੀ ਫੰਦੇ ਨੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦ ੇਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਕਆਯ ਏੀਤਾ. ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਾ ਨੇ ਭਤ ਤੋਂ 
ਜੀਲਨ ਲੁੱਰ ਉਬਾਕਯਆ ਸੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 35: 2. 38 

* 

.... 35. ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਕਏਹਾ, ਹੇ ਆਦਭ ! ਯ ਇਸ ਯ ੁੱ ਐ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਪਯ ਰਤ ਰਏਾਂ 
ਕਲੁੱਚ ( ਕਦ) .37 ਤਦ ਆਦਭ ਨੇ ਆਣੇ ਰਬੂ ਤੋਂ ਏ ਝ ਸ਼ਫਦ ਕਰਐੇ (ਅਤੇ ਭਾਪੀ ਭੰੀ), ਇਸ ਰਈ ਉਸਨੇ ਆਣੇ 
 ਨਾਹ ਭਾਫ਼ ਏਯ ਕਦੁੱਤ,ੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੀ ਉਹ ਭਾਪੀਆ ਹੈ, ਦਇਆਲਾਨ ਹੈ .  
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ਏੀ "ਾ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਨਾਰ ਜਨਭ ਰੈਣ ਲਾਰੇ ਰਏਾਂ ਫਾਯੇ ਏਈ ਆਇਤ ਹ?ੈ (ਅੰਦਯਰੀ 
ਾ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 6:64 
* 

.... ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਾਯੇ ਸਾਯੇ ਅਸ਼ ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਅਸ਼ ੁੱ ਧ ਏੁੱ ਕੜਆਂ ਲਯੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਯੇ ੁੱ ਤੇ ਦੇ ਯੂ ਕਲੁੱਚ ਕਡੁੱ ੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਹਲਾ ਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦ ੁੱ ਐ ਲਦਾ ਹੈ.  
ਕਮਯਕਭਮਾਹ 23:13 

* 

.... ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਣੀ ਚਭੜੀ ਜਾਂ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਫਦਰ ਸਏਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਫ ਯਾਈ ਏਯਨ ਦ ਆਯਾ 
ਚੰਾ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਹਲ.ੇ  
ਕਮਯਕਭਮਾਹ 9:17 

* 

.... ਕਦਰ ਸਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹੈ. ਏਣ ਇਸ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਸਏਦਾ ਹੈ? .  

ਯਭੀਆਂ 23: 3 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਕਯਆਂ ਨੇ ਾ ਏੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਭਸੇ਼ਯ ਦੀ ਭਕਹਭਾ ਲਾ ਰਈ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਤਹਾ 122: 20 
* 

.... ਕਪਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ ਆਭੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਨਭਾਕਨਤ ਏੀਤਾ, ਕਪਯ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਰ ਕਧਆਨ ਕਦੁੱਤਾ, 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸੁੱ ਧਾ ਯਾਹ ਕਦੁੱਤਾ .  
ਰਾਤੀਨੀ 4:95 

* 

.... ਕਏ ਅਸੀਂ ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਫਹ ਤ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਫਣਾਇਆ ਹੈ .  
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ਏੀ ਸਾਯੇ ਭਨ ੁੱ ਐ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਲਚ ਾਾਂ ਦੇ ਨਭਨੇੂ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ? (ਕਸਲਾ ਕਮਸੂ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 46: 8 
* 

.. ਜੇਏਯ ਉਹ ਤ ਹਾਡਾ ਾ ਏਯਦਾ ਹੈ (ਕਏਉਂਕਏ ਇਥੇ ਏਈ ਭਨ ੁੱ ਐ ਨਹੀਂ ਜ ਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ).  

ਜ਼ਫੂਯ 3: 130 
* 

.... ਹੇ ਰਬੂ! ਹੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, ਜੇ ਤੂੰ  ਫ ਕਯਆਈ ਕਲੁੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈਂ. ਏਣ ਯਹੇਾ?  
ਏਹਾ 9:20 

* 

. ਏਣ ਏਕਹ ਸਏਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਆਣੇ ਕਦਰ ਨੰੂ ਸਾਪ ਏੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭੈਂ ਆਣੇ ਾ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹ ਕਆ ਹਾਂ?  
ਉਦੇਸ਼ਏ ਦੀ ਥੀ 20: 7 

* 

.... ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਏਈ ਨੇਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਜ ਚੰ ੇਏੰਭ ਏਯਨ ਅਤ ੇਾ ਨਾ ਏਯਨ.  
ਯਭੀਆਂ 10: 3 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹਇਆ ਹੈ ਕਏ ਇੁੱਥੇ ਏਈ ਧਯਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੁੱਏ ਨਹੀਂ  
1 ਮੂਹੰਨਾ 8: 1 

* 

.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਹੰਦ ੇਹਾਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਕਨਯਦਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਧਐਾ ਕਦੰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਏਰ ਸੁੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਮੂਸ ਫ਼ 53:12 

* 

.... ਅਤ ੇਭੈਂ ਆਣ ੇਆ ਨੰੂ ਸੁੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਏਕਹੰਦਾ, ਕਏਉਂਕਏ ਸਲੈਭਾਨ (ਆਦਭੀ) ਫ ਯਾਈ ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹੈ. 
ਯ ਭੇਯੇ ਰਬੂ ਦਇਆ ਏਯੇਾ. ਲੇਐ, ਭੇਯਾ ਭਾਰਏ ਭਾਪੀ ਹੈ, ਕਦਆਰੂ ਹ ੈ.  

ਅਫਯਾਹਾਭ 34:14 
* 

.... ਇਸ ਕਲਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਆਦਭੀ ਫਹ ਤ ਹੀ ਕਨਯਦਸ਼ ਅਤ ੇਨਾਐ ਸ਼ ਹੈ .  

61:16الحنل:  
* 

.... ਅਤ ੇਜੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਏਯਏੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਲਣ ਨਾ ਛੁੱਡ .  
ਸ਼ੇਅਯਡ 82:26 

* 

.... ਅਤੇ ਕਜਸ ਤੋਂ ਭੈਂ ਆਸ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਭੈਂ ਕਨਯਣਾ ਦੇ ਕਦਨ ਆਣੇ ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਏਯਾਂਾ .  
ਭ ਹੰਭਦ 19:47 

* 

.... ਅਤੇ ਆਣੇ ਾਾਂ ਰਈ ਭਾਫ਼ੀ ਭੰ .  
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ਏੀ ਕਮਸੂ ਦੀ ਭਾਂ ਭਕਯਮਭ ਦੀ ਨੇਏਨਾਭੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਏੀ ਉਸਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਭਾਤਾ ਲਜੋਂ 
ਸਕਤਏਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 8:42 
* 

.... ਭੈਂ ਮਹਲਾਹ ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਯਾ ਨਾਭ ਹੈ, ਭੈਂ ਕਏਸੇ ਹਯ ਦੇ ਰਈ ਆਣੀ ਭਕਹਭਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਯੁੱ ਐਾਂਾ, ਅਤੇ 
ਭੈਂ ਆਣੇ ਫ ੁੱ ਤਾਂ ਰਈ ਭੂਯਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਾਂਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 3: 2. 5 

* 

.... 3. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਂ ੂਯਾ ਏਯ ਕਰਆ , ਤਾਂ ਕਮਸ ੂਦੀ ਭਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਏਹਾ ਕਏ ਉਸ ਕਲਚ ਏਈ ਭੈ ਨਹੀਂ. 4. 

ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਹੇ ਯਤ, ਤੂੰ  ਏੀ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਹੈ? ਭੇਯਾ ਸਭਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. 5. ਉਸਦੀ ਭਾਤਾ ਨੇ ਟਕਹਰੂਆਂ ਨੰੂ 
ਆਕਐਆ, "ਉਲੇਂ ਹੀ ਏਯ ਕਜਲੇਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਆਐੇ."  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਸਯਾ 23:17 

* 

.... ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਸ ਆਭੀ ਨੇ ਇਹ ਰਟ ਏੀਤਾ ਹੈ ਕਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਲਾਇ ਹਯ ਕਏਸੇ ਦੀ ੂਜਾ ਨਾ ਏਯ .  
ਨ ਟਸ 56:51 

* 

.... ਅਤ ੇਭੈਂ ਉਸ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਕਜੰਕਨਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ਹੈ . 



f 

103 

ਏੀ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦਾ ਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐਯਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਦਯਤੀ ਕਸੁੱ ਟ ੇ

ਲਜੋਂ, ਏੀ ਇਹ ਨਯਏ ਕਲਚ ਾੀ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਰਈ ਦਸ਼ੀ ਭੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਹਜ਼ਏੀਰ 5:18 ਅਤ ੇ20 
* 

.... 5. ਜ ਏਈ ਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਯੇਾ. 18. ਇਸੇ ਏਯਏੇ ਉਹ ਆਣੇ ਫ ਯੇ ਏਯਭਾਂ 
ਏਾਯਨ ਭਯ ਜਾਲੇਾ.  
ਰੂਏਾ 5:12 

* 

.... ਉਸ ਤੋਂ ਡਯ ਕਜਸ ਏਰ ਭਤ ਦਾ ਨਯਏ ਭਾਯਨ ਦਾ ਕਲਏਰ ਹੈ. ਹਾਂ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਯਨ ਰਈ 
ਏਕਹੰਦਾ ਹਾਂ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 13:20. 15 

* 

.... .... 13. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲੁੱਚੋਂ ਹਯ ਇੁੱਏ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਕਨਯਣਾ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ. 
14. ਕਪਯ ਭਤ ਅਤ ੇਭਤ ਅੁੱ ਦੀ ਝੀਰ ਕਲਚ ਸ ੁੱਟ ਕਦੁੱ ਤੀ ਈ. 15. ਕਜਸ ਕਲਅਏਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਲਨ ਦੀ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ 
ਕਰਕਐਆ ਹਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ਆਯਾ ਝੀਰ ਕਲੁੱਚ ਸ ੁੱਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 41: 7 

* 

.... ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ (ਹੇਠਾਂ) ਫਰਦ ਅੁੱ ਦਾ ਹਲੇਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਰਲੇਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਤ ਰਏਾਂ 
ਨੰੂ ਸਜ਼ਾਲਾਂ ਦੇਲਾਂ ੇ.  

ਜਨਾਸ 27:10 
* 

.... ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਫ ਯੇ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਫ ਯੇ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਹਨ. .. ਇਹ ਡ ੁੱ ਫ ਯਹੇ ਹਨ ਕਏ ਉਹ ਹਭਸੇ਼ਾ ਇਸ 
ਕਲੁੱਚ ਯਕਹਣ ੇ.  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ, ਇੁੱਥੋਂ ਤਏ ਕਏ ਯੁੱਫ, ਲੀ ੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 19: 5 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਆਲੇਦਨਸ਼ੀਰ ਕਲਅਏਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਛਕਟਆਂ ਹ ਏਭਾਂ ਕਲੁੱਚੋਂ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਲੀ ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਕਸਐਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਲਯ ਦੇ ਯਾਜ ਕਲੁੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ੁੱਟ ਫ ਰਾਾ .  
ਭੁੱਤੀ 36:12 

* 

.... ਅਤ ੇਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਕਜਹੜੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਏਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਲੇੀ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 6: 5 

* 

.... ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਏ ਥੜਾ ਕਜਹਾ ਐਾਣਾ ੰਦਾ ਆਟ ੇਪ ੁੱ ਰਦਾ ਹੈ?  

ਜੇਭਸ 10: 2 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਇੁੱਏ ਕਜਹੜਾ ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਕਲੁੱਚ ਕਲਚਾਯ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਾ ਏਯਦਾ 
ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਅਹਾਫ 5:33 

* 

.... ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਏ ਝ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯ ਜ ਏਈ 
ਇਭਾਨਦਾਯ ਹਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹੈ (ਇੁੱਏ ਕਨਯਰਾਇਏ ਹੈ), ਅਤੇ ਅੁੱਰਹਾ ਭ ਆਪ ਏਯ ਦੇਣ ਲਾਰਾ, ਫਹ ਤ ਕਦਆਰੂ ਹੈ .  

ਅਰ ਨਜਭ 31:53. 32 
* 

.... ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ ਯੇ ਏੰਭ ਏੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏਯਭਾਂ ਰਈ ਫਦਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਚੰੇ ਏਯਭ ਏਯਨ ਲਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਚੰੇ ਇਨਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਏਯ  
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ਏੀ ਚਯ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 1:22. 4 
* 

.... 1. ਜੇ ਏਈ ਆਦਭੀ ਫਰਦ ਜਾਂ ਫਾਯਾਂ, ਇਸ ਨੰੂ ਭਾਯ ਏੇ ਲੇਚ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਯ ਫਰਦ ੰਜ 
ਫਰਦ ਅਤ ੇਇੁੱਏ ਬੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ. 4. ਜੇ ਚਯੀ ਦਾ ਸਾਭਾਨ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਦ, ਧੇ 
ਜਾਂ ਬੇਡ ਹਲ,ੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਏਹਾਉਤਾਂ 30: 6. 31 

* 

.... 30. ਚਯਾਯਾਂ ਨੇ ਆਣ ੇੇਟ ਨੰੂ ਬ ੁੱ ਐ ਨਾਰ ਬਯਨ ਰਈ ਚਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰਏ ਇਸ ਦੀ ਚਯੀ 
ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ. 31 ਯ ਜੇ ਉਹ ਪਕੜਆ ਜਾਲ ੇਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤ ਲਾਯੀ ਬਯੇਾ.  
ਰੂਏਾ 35: 6. 36 

* 

35. ਯ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਦ ਸ਼ਭਣਾ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦੇ ਹ ਅਤ ੇਚੰੇ ਏੰਭ ਏਯਦ ੇਹ ਅਤੇ ਅਏਰਭੰਦ ਏਯਜੇ਼ 
ਕਦੰਦ ੇਹ. ਤ ਹਾਡਾ ਇਨਾਭ ਫਹ ਤ ਲਧੀਆ ਹਲੇਾ. 36. ਤ ਸੀਂ ਲੀ ਕਦਆਰੂ ਹ ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਹਾਡਾ ਕਤਾ ਕਭਹਨਤੀ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................ ................................... 
ਅਰੀਡੇ 38: 5 

* 

.... ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਆਦਭੀ ਜਾਂ ਤੀਲੀਂ ਨੰੂ ਚਯੀ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਆਣੇ ਹੁੱ ਥ ਏੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਏੰਭ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅੁੱਰਹਾ ਤੋਂ ਸਫਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੁੱਰਹਾ ਸਯਫ-ਕਸਆਣ,ੇ ਸਯਫ-ਕਸਆਣ ੇ.  
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ਏੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਝੂਠ ਫਰਣ ਜਾਂ ਦੂਕਜਆ ਂਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ ਯੁੱ ਕਐਆ ਰਈ ਧਐਾ ਦੇਣ ਰਈ 
ਹਭੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹ?ੈ (ਕਟ ਜਾਂ ਡਟ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏਹਾਉਤਾਂ 16: 6. 17 
* 

.... 16. ਏ ਝ ਅਕਜਹੀਆ ਂੁੱਰਾਂ ਹਨ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਫ਼ਯਤ ਏਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਭਯ ਹਨ 

17. ਇੁੱਏ ਝੂਠ ਜੀਬ .  

ਸਫ਼ਨਮਾਹ 13: 3 
* 

.... ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਫਾਏੀ ਰਏ ਫ ਯਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਏਯਨੇ ਨਾ ਝੂਠ ਫਰਣੇ, ਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਨਾਂ ਕਲੁੱਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਤ ਾਇਆ ਜਾਲੇਾ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ25: 4 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਝੂਠ ਛੁੱਡਣਾ ..  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 8:21 ਅਤੇ 27 

* 

.... ਅਤੇ ਝੂਠ ਦ ੇਸਾਯੇ ਝੂਠ ਅੁੱ ਅਤੇ ੰਧਏ ਨਾਰ ਫਰ ਏ ਕਲਚ ਹ ਜਾਲੇਾ ਇਹ 
ਦੂਜਾ ਭਤ ਹੈ. 17. ਅਤੇ ਇਹ ਕਏਸ ੇਲੀ ਅਸ਼ ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਏਸ ੇਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਜ ਏਠ ਯ ਜਾਂ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਹੈ ਕਲੁੱਚ ਦਾਐਰ 
ਨਹੀਂ ਹਲੇਾ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾਹ 225: 2 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਡੇ ਸਹ ੰਆਂ ਕਲਚ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਦਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਲੇਾ.  
ਹਯ ਕਏਤੇ 2:66 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਆਣੇ ਸਹ ੰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ.  
ਨ ਟ: ੁਸ਼ਟ੍ੀਕਯਣ = ਕੁਝ ਅਟਜਹਾ ਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹ. ਕੱੁਤ = ਗਰਤੀ ਨਾਰ ਟਆ ਹਇਆ 
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ਏੀ ੈਭੀਆਭ ਨੰੂ ਾ ਦ ੇਯੂ ਕਲੁੱ ਚ ਦੇਕਐਆ ਕਆ ਹ,ੈ ਕਜਸਨੰੂ ਭਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੰਦਾ 
ਏੀਤੀ ਈ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੇਲੀ 22:18 
* 

. ਕਏਸੇ ਯਤ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਯਤ ਏਯਨਾ. ਇਹ ਫਹ ਤ ਸਾਯਾ ਏੰਭ ਹੈ.  
ਰੇਲੀ 13:20 

* 

. ਅਤ ੇਜੇ ਏਈ ਆਦਭੀ ਕਏਸੇ ਭਯਦ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਭਯਦ ਨਾਰ ਸੰਬ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਫਹ ਤ ਸਾਯਾ ਏੰਭ 
ਏੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ ਭਾਕਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐੂਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਯਦਨ ਤ ੇਹਲੇਾ.  
ਯਭੀਆਂ 26: 1. 27 

* 

.... 26. ਇਸ ਰਈ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟ ਕਲੁੱਚ ਸ ੁੱਟ ਕਦੁੱ ਤਾ. 27. ਇਸ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹੈ ਕਏ ਭਯਦਾਂ 
ਨਾਰ ਯੂਸੀ ਏੰਭ ਏਯ ਏ ੇਭਯਦਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਫਦਰਾ ਰੈਣਾ ਕਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 80: 7 81 

* 

.... 80. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਤ ਨੰੂ ਬੇਕਜਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਣ ੇਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਤ ਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਕਏਉਂ 
ਏਯ ਯਹੇ ਹ ? 81. ਇਸੇ ਏਯਏੇ ਯਤਾਂ ਆਣੀ ਇੁੱਛਾ ੂਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ੇਯਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐਯੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ. ਤੁੱਥ ਇਹ ਹੈ 
ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਯੇਂਜ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਜਾ ਯਹੇ ਹ .  
54:27. 55 

* 

.... 54. 55. ਤ ਸੀਂ ਫ ਯਾਈ ਏਯਦ ੇਹ ਅਤੇ ਲੇਐਦ ੇਹ . ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏੇ ਯਤਾਂ ਰਈ ਭਯਦਾਂ ਲੁੱਰ 
ਆਏਯਕਸ਼ਤ ਹ?  
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ਏੀ ਅਭਾਨਜਨਏ ਜਾਂ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਅਯਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਾੀ ਅਤੇ ਲਯਕਜਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 6: 9. 7 
* 

.... 6. ਕਏਸੇ ਕਲਅਏਤੀ ਦਾ ਰਹੂ ਇਏ ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਆਯਾ ਰਹੂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ ਕਏਉਂਕਏ ਯੁੱਫ ਨੇ 
ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਆਣੇ ਹੀ ਯਾਜ ਕਲਚ ਫਣਾਇਆ ਹੈ. 7. ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ barurhu ਹਲ ਅਤੇ ਜਾਣ .  

ਏੂਚ 13:20 
* 

.... ਐੂਨ ਨਾ ਰ  

ਏੂਚ 12:21 
* 

.... ਜੇ ਏਈ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਲਚ ਭਾਯ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ .  

ਏਹਾਉਤਾਂ 16: 6. 17 
* 

.... 16. ਏ ਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਹਨ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਫ਼ਯਤ ਏਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਭਯ ਹਨ 

17. ਕਨਯਦਸ਼ ਾੀਆ ਂਦੇ ਹੁੱ ਥ  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਏਾਇਦਾ 32: 5 
* 

.... ਇਸ ਏਤਰ ਦੇ ਏਾਯਨ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਨੰੂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਕਏ ਉਹ ਏਣ ਸੀ ( 

ਅਕਨਆ ਂਨਾਰ) ਜੀਲਨ ਰਈ ਸਜ਼ਾ (ਬਾਲ) ਨੰੂ ਭਾਯ ਦਲੇੇਾ, ਜਾਂ ਦਸੇ਼ ਕਲੁੱਚ ਫ ਯਾਈ ਰਈ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾੀ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ 
ਉਸਨੇ ਸਾਯੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕਯਆ ਸੀ .  
ਅਰੀਸ਼ਾ 31:17 

* 

.... ਅਤੇ ਆਣੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ ਦਯਜ਼ ਨਾ ਹਣ ਦੇ ਡਯੋਂ ਭਾਯ. (ਕਏਉਂ ਕਏ) ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਰਦਾਨ ਏਯਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨਾ ਫਹ ਤ ੰਬੀਯ ਾ ਹੈ .  
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ਏੀ ਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰੇ ਏਯਭ ਏਯਨ ਤੋਂ ਅੁੱਡ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (ਸਰੀ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 28: 3 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੁੱਟਾ ਏੁੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਦ ਆਯਾ ਧਯਭੀ ਠਕਹਯਾਇਆ 
ਕਆ ਹ,ੈ ਏਾਨੰੂਨ ਦ ੇਏੰਭਾਂ ਤੋਂ ਫੈਯ.  
ਰਾਤੀਆਂ 11: 3 

* 

.... ਇਹ ਇਸ ੁੱਰ ਦਾ ਸਫੂਤ ਹੈ ਕਏ ਕਜਹੜਾ ਕਲਅਏਤੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਨਕਭਤ ਕਜਉਂਦਾ ਹੈ.  
ਤੀਤ ਸ 5: 3 6 

* 

.... ਇਹ ਇਸ ਰਈ ਨਹੀਂ ਕਏ ਅਸੀਂ ਏ ਝ ਏੀਤਾ ਹੈ ਫਰਕਏ ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਣ ੇਇਯਾਦ ੇਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਸਹੀ 
ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਹੂਡ 114: 11 

* 

.... ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਕਏ, ਚੰੇ ਏੰਭ ਨੇ ਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਹੈ.  
ਰਏੇਟੇਫ 7:29 

* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ੇਏੰਭ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਣੇ ਾਾਂ 
ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਲਾਂ ੇ.  

ਨਾਹਰ 32:53 
* 

.... ਉਹ ਰਏ ਕਜਹੜੇ ਾਾਂ ਤੋਂ ਭ ਏਤ ਅਤ ੇਅਭਾਨਜਨਏ ੁੱਰਾਂ ਤੋਂ ਯੇ ਯਕਹੰਦੇ ਹਨ. ਸੁੱਚਭ ਚ, ਤ ਹਾਡਾ 
ਭਾਰਏ ਭ ਆਪ ਏਯ ਕਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਫਹ ਭ ੁੱ ਰਾ.  

 
ਭੁਕਤੀ 
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ਏੀ ਏਈ ਲੀ "ਈਸਾਈ" ਜਾਂ "ਭ ਸਰਭਾਨ" ਦ ੇਯੂ ਕਲੁੱ ਚ ੈਦਾ ਹਇਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 12: 1. 13 
* 

.... 12. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਫਣਨ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ - ਜ ਉਸਦੇ ਨਾਭ ਕਲੁੱਚ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ 13. ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ੈਦਾ ਹ ਸਨ ਨਾ ਕਏ ਸਯੀਯ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਯੀਯ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਤੋਂ, 
ਸੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਤੋਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 5: 3 

* 

.... ਕਮਸ ੂਨੇ ਜਲਾਫ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੁੱਚ ਏਕਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਏਯ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਕਲੁੱਚ ਰਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ."  
1 ਤਯਸ 23: 1 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅੰਸ਼ਏ ਤਯ ਤੇ ਜਨਭ ੇਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਫੀਜਾਂ ਦ ਆਯਾ ਨਹੀਂ ਸੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਫਚਨ ਦੇ 
ਜ਼ਯੀ ੈਦਾ ਹ ੰ ਦ ੇਹ ਜ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤ ੇਸਥਾਕਤ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਇਏੂਟਯ 1: 109. 6 

* 

.... 1. ( ਏਹ ਇਹ ਦ mnkran ਇਸਰਾਭ) : 6. ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ ਧਯਭ ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਧਯਭ ਤ ੇਹ .  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਕਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਸੀਹੀ ਦ ਯੂ ਟਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹ ਸਕਦਾ; ਕਵਰ ਉਹ ਜ ਯਭਸ਼ੁਯ 
ਦੀ ਆਤਭਾ ਤੋਂ "ਨਵੇਂ ਟਸਯ" ਦਾ ਹ ਹਨ, ਉਹ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਯਾਜ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨਗ. ਯ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦ ਭੂਰੋਂ  
ਹੀ ਦਾ ਹਇਆ ਭੁਸਰਭਾਨ ਟਸੱਧ ਜੰਟਭਆ ਹ 
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ਏੀ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦੀ ਭ ਏਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਣੇ ਚੰੇ ਏੰਭਾਂ ਤੇ ਕਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 2: 4 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਜੇਏਯ ਅਫਯਾਹਾਭ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਏੀਤੇ ਹ ਏਾਯਜ ਤੋਂ ਧਯਭੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕਯਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੀ 
ਜੇਏਯ ਉਹ ਆਣ-ੇਆ ਨੰੂ ਕਨਭਰ ਫਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰ ਹਲੇ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ8: 2. 9 

* 

.... 8. ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਏਯਾ ਏਯਏੇ ਕਨਹਚਾ ਦ ਆਯਾ ਫਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ 9. ਅਤੇ ਨਾ ਕਏ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯਏੇ, ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਏਈ ਫਹਾਨਾ ਨਾ ਏਯੇ.  
ਤੀਤ ਸ 5: 3 6 

* 

.... 5. ਯ ਸਾਡ ੇਦ ਆਯਾ ਏੀਤ ੇ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਨਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਸਾਡੀ ਨਲੀਂ ਕਏਯਾ ਦ ੇ
ਨਭੂਨੇ ਯਾਹੀਂ ਅਤ ੇਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਲੁੱਰ ਨਲਾਂ ਏਯਨ ਦ ਆਯਾ. 6. ਕਜਸਨੰੂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੰੂ ਰੇਯਣਾ ਦ ਆਯਾ ਸਾਡ ੇਰਚਾਯ 
ਏਯਦੇ ਹ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦ ਆਯਾ ਬੇਕਜਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਹੂਡ 114: 11 

* 

.... ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਕਏ, ਚੰੇ ਏੰਭ ਨੇ ਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਹੈ.  
ਰਏੇਟੇਫ 7:29 

* 

....  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਾਾਂ ਨੰੂ ਰਹੂ ਰਈ ਸਦਾ ਰਈ ਫਰੀਦਾਨ ਨਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ 
ਹੈ? (ਨੇਭ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੇਲੀ 11:17 
* 

.  

ਇਫਯਾਨੀਆਂ 12: 9 ਅਤ ੇ22 
* 

.... 12. ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਆਣੇ ਰਹੂ ਨੰੂ ਰੈ ਏੇ ਇਏ ਲਾਯ ਕਪਯ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯ ਕਲਚ 
ਦਾਐਰ ਹਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਕਦ ਸਾਯਾਂਸ਼ ਫਣਾ ਕਦੁੱਤਾ. 22. ਅਤੇ ਸ਼ਯਹਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੂ ਨਾਰ ਢਕਏਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏੇਲਰ ਇੁੱਏ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 48: 2 

* 

.... ਅਤ ੇਉਸ ਕਦਨ ਨੰੂ ਡਯਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਏਈ ਏੰਭ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਏਈ 

ਕਸਪਾਯਸ਼ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯ,ੇ ਨਾ ਹੀ ਕਏਸ ੇਨੰੂ ਕਏਸੇ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਦਾ ਇਨਾਭ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 
ਦੂਸਕਯਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਸਏਦ ੇਹਨ .  

ਹੁੱਜ 37:22 
* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਤ ੇਨਹੀਂ ਹ ੰ ਚਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਹੂ ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਤ ਹਾਡੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਹ ੰ ਚਦੀ ਹੈ. 
(ਹੇ ਭੈਸੇਂਜਯ ) ਚੰੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਸ ਣਾਈ ਦੇਲ .  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਦੀ ਭ ਏਤੀ ਕਸਯਫ਼ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਅਨਾਕਦ ਫਰੀਦਾਨ ਦੇ ਫਰੀਦਾਨ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਏਯਏੇ ਹੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ?ੈ (ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 29: 1 
* 

.... ਦੂਜੇ ਕਦਨ, ਕਮਸ ੂਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣੇ ਏਰ ਫ ਰਾਇਆ ਅਤ ੇਕਏਹਾ, "ਲੇਐ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਰੇਰਾ ਕਜਹੜਾ 
ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਫੂਰਦਾ ਹੈ."  
ਯਭੀਆਂ 24: 3. 28 

* 

.... 24. ਯੰਤੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਕਏਯਾ ਦ ੇਏਾਯਨ, ਐ ੁੱ ਰਹੀ ਈਭਾਨਦਾਯੀ ਸੁੱਚੇ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਯਾਹੀਂ 
ਏੀਤੀ ਈ ਹੈ. 25. ਯੁੱਫ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਐੂਨ ਦੇ ਏਾਯਨ ਇੁੱਏ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਫਣਾ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ ਜ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਨ ਮ 
ਹੈ . ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੁੱਟਾ ਏੁੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਦ ਆਯਾ ਧਯਭੀ ਠਕਹਯਾਇਆ ਕਆ ਹੈ, ਏਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਏੰਭਾਂ ਤੋਂ ਫੈਯ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ7: 1 

* 

.... ਸਾਡੇ ਏਰ ਾੀਆ ਂਦੀ ਕਏਰਾ ਹੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਰਾ ਦ ੇਜ਼ਯੀ ਉਸਦੀ ਕਏਰਾ ਦ ਆਯਾ ਉਸਦੇ 
ਰਹੂ ਦ ਆਯਾ.  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ8: 2 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਯਾਹੀਂ ਕਨਹਚਾ ਯਾਹੀਂ ਫਚੇ ਹ ਹ .  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਬਜਨ 164: 6 
* 

.... ਅਤੇ ਜ ਏਈ ਫਦੀ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨ ਏਸਾਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਈ ਹਯ ਕਏਸ ੇਹਯ 
ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਫਝ ਨੰੂ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ .  
ਅਰਾਸਯਾ 15:17 

* 

.... ਅਤ ੇਏਈ ਲੀ ਇੁੱਏ ਹਯ ਦਾ ਫਝ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ.  
Najm 38:53 

* 

. ਕਏ ਏਈ ਲੀ ਹਯ (ਾ) ਦੇ ਫਝ ਨੰੂ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ .  
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ਏੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਕਹਰੀ ਸ਼ਯਤ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ ਜੀਉਂਦੇ ਯਕਹਣ ਅਤੇ ਕਮਸੂ 
ਭਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ ਖ਼ਫਯੀ ਸ ਣੇ ਅਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯੇ ਅਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯੇ ਕਏ ਰਭਾਤਭਾ ਨੇ 
ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ, ਭਸੀਹਾ ਫਣਨ ਰਈ ਬਕੇਜਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 9:10. 10 ਅਤੇ 17 
* 

.... 9. 10. ਕਏਉਂਕਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਇਏ ਧਾਯਕਭਏ ਬਾਲਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭ ਏਤੀ ਰਈ ਭ ਏਤੀ ਦਾ 
ਇਏਯਾਯ ਭੂੰ ਹ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ. 17. ਇਸ ਰਈ ਭਸੀਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸ ਣਨ ਅਤੇ ਸ ਣਨ ਦ ਆਯਾ ਕਨਹਚਾ ੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ 
ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 119: 2. 120 

* 

. 119 ( ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਸਾਨੰੂ ਸੀ ਤ ਹਾਡ ੇਸੁੱਚ ਨੰੂ ਦ ੇਨਾਰ ਚੰਾ ਸ ਣਾਉਣ ਹੈ ਡਯ ਲਾਰ ਉਸ 
ਨੰੂ ਬਕੇਜਆ ਕਆ ਹੈ. 120 ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਮਹੂਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭਸੀਹੀ ਨਾਰ ਐ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਲ,ੇ ਬਾਲੇਂ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਧਯਭ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਏਯ.  
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ਏੀ ਇਹ ਸਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਕਮਸ ੂਭਸੀਹ ਭ ਏਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰਬੂ ਦੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 

ਲਜੋਂ ਇੁੱ ਏ ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਾ ਭਾਫ਼ ਏੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਇੁੱ ਏ 
ਯਸਤਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 25:11 
* 

. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਕਜੰ਼ਦੀ." ਜ ਏਈ ਭੇਯੇ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਬਾਲੇਂ ਉਹ ਭਯ 
ਜਾਲ,ੇ ਤਦ ਉਹ ਜੀਲੇਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 6:14 

* 

.... ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਕਐਆ ਸੀ, "ਯਸਤਾ, ਸੁੱਚ ਅਤ ੇਜੀਲਨ 我们 的 comes comes 不 comes comes 我."  

ਮੂਹੰਨਾ 3:17 
* 

.... ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਏ ਜੀਲਨ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਤਾ ਹੈ ਹ ਸਏਦਾ ਹੈ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਦੇ ਲੀ ਸੁੱਚੇ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤ ੇਕਮਸੂ ਭਸੀਹ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਬੇਕਜਆ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 19: 3. 20 

* 

.... 19. 20. ਜੇਏਯ ਇਹ ਰਏ ਇਸਰਾਭ ਕਰਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਲੁੱਚ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਏਯ, ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਤ ਸੀਂ (ਤ ਹਾਡੀ ੁੱਰ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਏੰਭ ਏੇਲਰ ਬਲਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਦੇਣਾ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਇਹ ਾਣੀ ਦੇ ਫਕਤਸਭੇ ਰਈ ਅੁੱਜ ਜ਼ਯਯੂੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 18:28. 20 
* 

.... 18. ਕਮਸੂ ... ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਸਲਯ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਦਾ ੂਯਾ ਅਕਧਏਾਯ ਭਨੰੂੈ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ. 19. 

ਇਸ ਰਈ ਜਾ ਅਤ ੇਸਾਯੀਆਂ ਏਭਾਂ ਦ ੇਚੇਰੇ ਫਣਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਤਾ ਅਤ ੇ ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤ ੇਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ 
ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਫਕਤਸਭਾ ਕਦ. 20. ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਸਐਾ ਬਈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੈਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦੇਐ ਕਏ ਭੈਂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਏ ਤੇਯੇ ਨਾਰ ਹਾਂ.  
ਭਯਏ ਸ 16:16 

* 

. ਕਜਹੜੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਏਯਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਲੇਾ ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਏਯਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਨੰਦਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 38: 2 

* 

.... ਤਯਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ , ਤਫਾ ਏਯ ਏੇ ਤਫਾ ਏਯ ਏੇ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੇ ਨਾਭ ਉੱਤੇ 
ਫਕਤਸਭਾ ਕਦ, ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਸਾਕਯਆਂ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਏਯ, ਤਾਂ ਜ ਤ ਸੀਂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ੇਅਲਾਯਡ ਕਲਚ ਾ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 16:22 

* 

. ਇਹ ਰੰਫਾ ਸਭਾਂ ਕਏਉਂ ਰੁੱ ਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਰੈ ਏੇ ਫਕਤਸਭਾ ਰੈ ਏੇ ਆਣ ੇਾਾਂ ਨੰੂ 
ਧਲ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵੱਚ ਕਈ ਵੀ ਫਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹ ਜ ਾਣੀ ਦ ਫਟਤਸਭ ਦੀ ਗੱਰ ਕਯਦੀ ਹ. 
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ੁੱਤਯ ਨ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 5:15. 11 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਹ ਣ, ਚੇਕਰਆਂ ਦੀ ਯਦਨ ਉੱਯ ਅਕਜਹੀ ਦਰੇਯੀ ਏਯਏੇ, ਜ ਸਾਡੇ ਕਤਾਲਾਂ 
ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਕਏਉਂ ਏਯਦ ੇਹਾਂ? .  

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 18: 7 ਅਤ ੇ20 
* 

.... 18. ਤਰਫ ਏੀਤੀ ਈ ਏਾਰ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਏਲਾਸ 
ਦੇ ਯਾਜ ਕਲਚ ਫ ਰਾਇਆ ਕਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. 20. ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕਲਚ ਯਹ ਕਜਸ 
ਨੰੂ ਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫ ਰਾਇਆ ਕਆ ਹੈ.  
ਰਾਤੀਆਂ 2: 5 

* 

.... ਲੇਐ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਅੰਦਯ ਸ ੰ ਨਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭਸੀਹ ਤੋਂ 
ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਲੋਂੇ.  
ਰਾਤੀਆਂ 6: 5 

* 

.... ਅਤੇ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਕਲੁੱ ਚ ਏਈ ਸ ੰ ਨਤ ਨਹੀਂ ਹਈ, ਯ ਉਹ ਕਏਸੇ ਏੰਭ ਦਾ ਨਹੀਂ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਨਾਹਰ 123: 16 
* 

.... ਕਪਯ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਕਏ ਇਫਯਾਕਹਭ ਦ ੇਧਯਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਲਾਰੇ, ਜ ਇਏ 
ਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਹ -ਫਹਾਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ .  

ਨ ਟ: ਇਸਰਾਭ ਟਵੱਚ, ਸੁੰ ਨਤ ਨੰੂ ਅਫਯਾਹਾਭ ਦ ਧਯਭ ਦਾ ਟਹੱਸਾ ਭੰਟਨਆ ਟਗਆ ਹ ਅਤ ਟਪਯ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਰਈ 
ਇਹ ਜਯੂਯੀ ਹ. ਇਹ ਹਦੀਸ ਟਵਚ ਵੀ ਦਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ: ਫਖੁਾਯੀ 1252, ਫ਼ਟਤਹ ਅਰ-ਫਾਯੀ 388: 6; ਅਤ 
ਭੁਸਰਭਾਨ 2370: 4.  
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ਏੀ ਏਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਕਜਹੜੀਆਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ "ਸ਼ ੁੱ ਧ" ਹਣ ਦਾ ਹ ਏਭ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏੀ 
"ਸ਼ ਧਤਾ" ਸ ਯੀ ਕਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਹਣ ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ਼ਯਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੇਲੀ 44:11 
* 

. ਭੈਂ ਕਲੁੱਤਯ ਹਾਂ, ਭੈਂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 16: 3. 17 

* 

.... 16. ਤ ਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਕਲੁੱਤਯ ਹ . ਕਏਉਂਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਲੁੱ ਤਯ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ 
ਹੀ ਹ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 14:12 

* 

.... ਹਯ ਕਏਸੇ ਦ ੇਨਾਰ ਅਬਦੇ ਹਣ ਅਤ ੇਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਕਲਕਦਆਯਥੀ ਫਣ ਕਜਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ਏਈ ਲੀ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਐੇਾ.  
1 ਤਯਸ 15: 1. 16 

* 

.... 15. ਯ ਉਸੇ ਤਯਹਾਂ ਹੀ ਤ ਹਾਡੀ ਏਾੁੱਯ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਲੀ ਸ਼ ੁੱ ਧ 
ਹ ਜਾਉ. 16. ਇਹ ਥੀਆਂ ਕਲੁੱ ਚ ਕਰਕਐਆ ਹੈ, "ਉਲੇਂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਫਣ ਕਜਲੇਂ ਭੈਂ ਕਲੁੱਤਯ ਹਾਂ."  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 11:22 

* 

. ਅਤੇ ਜ ਏ ਝ ਲੀ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹੈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹੈ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਕਈ ਵੀ ਸ਼ਫਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ਟਕ ਰਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹਣ ਦਾ ਸੰਕਤ ਟਦੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕਤ ਟਦੰਦ ਹਨ ਟਕ 
ਉਹ ਸਾਪ ਸਥੁਯੀ ਹ ਸਕਦ ਹਨ.  
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ਏੀ ਰਏ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਏਯਏੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਫਣਨ ਦੀ ਚਣ ਏਯ ਸਏਦੇ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 12: 1 
* 

.... ਯ ਜੁੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯ ਕਰਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਫਣਨ ਦਾ 
ਅਕਧਏਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ .  
ਯਭੀਆਂ 14: 8 ਅਤੇ 16 

* 

.... 14. ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਆਤਭਾ ਦੇ ਚੇਰੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਹਨ. 16. ਆਤਭਾ ਐ ਦ 
ਸਾਡੀ ਯੂਹ ਦ ੇਨਾਰ ਜ ੜਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਹਾਂ.  
ਰਾਤੀਆਂ 26: 3 

* 

.... ਤ ਸੀਂ ਸਾਯੇ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਕਲੁੱ ਚ ਇਸ ਕਨਹਚਾ ਦ ਆਯਾ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਹ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 5:12. 6 

* 

.... 5. ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਮਾਦ ਏਯ ਏੇ ਬ ੁੱ ਰ  ਹ ਕਏ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ  ੁੱ ਤਯ,  ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਯੂ ਕਲਚ ਏੀ 
ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ! ਰਬੂ ਦੀਆਂ ਚਤੇਾਲਨੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਸ਼ੀ ਠਕਹਯਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਨਾਐ ਸ਼ ਨਾ ਹਲ. 6. ਕਏਉਂਕਏ ਕਜਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਚੇਤਾਲਨੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 18: 5 

* 

.... ਅਤ ੇਮਹੂਦੀ ਅਤੇ ਭਸੀਹੀ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਅਸੀਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਕਆਯੇ  ੁੱ ਤਯ ਹਾਂ, ਕਏਉਂ 
ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਾਾਂ ਦ ੇਏਾਯਨ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ (ਨਹੀਂ) ਯ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਜੀਲਾਂ ਕਲੁੱਚ ਭਨ ੁੱ ਐ ਹ .  
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ਏੀ  ਯਸ਼ ਕਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਜਾਂ ਭੂਰ ਤਅੈ ਹ?ੈ (ਕਏਸਭਤ ਜਾਂ ਕਏਸਭਤ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਦੇਸ਼ਏ ਦੀ ਥੀ 26:11. 27 
* 

.... 26. ਦੇਐ, ਭੈਂ ਅੁੱਜ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱੇ ਫਐਕਸ਼ਸਾਂ ਅਤ ੇਸਯਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐਾਂਾ. 27. ਦੇਐ, 
ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਮਹਲਾਹ ਆਣ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆ ਭੰਨਦੇ ਹ ਕਜਹੜਾ ਭੈਂ ਅੁੱਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ.  
Excl. 19:30 

* 

.... ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਅੁੱੇ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਅਤੇ ਭਤ, ਫਯਏਤ ਅਤੇ ਸਯਾ ਦੀ ਫਐਕਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ ਜੀਲਨ ਰੈ 
ਰਲ.  
ਮਹਸ਼ ਆ 15:24 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਅੁੱਜ ਤ ਸੀਂ ਕਏਸ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਦੇ ਹ? ... ਹ ਣ ਭੈਨੰੂ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕਯਲਾਯ ਨੰੂ ਸ ਣ, ਇਸ 
ਰਈ ਅਸੀਂ ਮਹਲਾਹ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯਾਂੇ.  

........................................ .................................. .......................... .............................................................................. . 
ਤਾਫਾਹ 51: 

9 

*. ਏਹ, "ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਈ ਜ ਏ ਝ ਕਰਕਐਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ਸਾਨੰੂ ਏਈ ਭ ਸ਼ਕਏਰ ਨਹੀਂ ਕਭਰਦੀ ."  
ਏਾਸਸ 68:28 

* 

. ਉਹਨਾਂ ਏਰ ਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
ਅਹਜੈ਼ਫ 38:33 

* 

. ਅਤੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਨੇ ਅੁੱਠ ਦ ੇਹ ਏਭ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ ਹੀ ਸੇਲਾਭ ਏਤ .  

ਨ ਟ: ਅਯਭੀਨੀਆਈ ਭਸੀਹੀ "ਨਹੀਂ" ਕਟਹੰਦ ਹਨ, ਯ ਕਰਟਵਨਵਾਦੀ "ਹਾਂ" ਕਟਹੰਦ ਹਨ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਏਸੇ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਚੰੇ ਜਾਂ ਫ ਯੇ ਨੰੂ ਭਾਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਭਾਣ ਲਾਰੇ 
ਸਏੇਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦਾ ਹ,ੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਯਦਸ ਕਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਹਲੇ? (ਤੈਯਾਏੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ8: 2. 9 
* 

.... 8. ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਏਯਾ ਏਯਏੇ ਕਨਹਚਾ ਦ ਆਯਾ ਫਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ  
ਤੀਤ ਸ 4: 3 5 

* 

.... 4. ਯ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਆਯੇ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਭਨ ੁੱ ਐ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਟ ਹਇਆ 5. ਇਸ ਰਈ 
ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਾਾਂ ਰਈ ਤਫਾ ਫਐਕਸ਼ਆ, ਨਾ ਕਏ ਸਾਡੀ ਭ ਏਤੀ ਰਈ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 8: 7. * 

9 .8 9 ਕਜਹੜੇ ਰਏ ਬਾਯੀ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾ ਕਰਆ ਜਾਲੇਾ . ਅਤੇ ਜ ਰਏ ਹਰਏੇ ਹਨ ਉਹ ਕਜਹੜੇ 
ਆਣੇ ਨ ਏਸਾਨ ਨੰੂ ਾਉਂਦੇ ਹਨ .  

ਫਦਾਭ 102: 23. 103 
* 

.... 102. ਇਸ ਰਈ ਬਾਯ ਦਾ ਬਾਯ ਬਾਯੀ ਹੈ. ਉਹ ਠੀਏ ਹਣ ਲਾਰੇ ਹਨ .103 ਅਤੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਬਾਯ ਹਰਏਾ ਹ,ੈ ਜ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਆਣੀ ਏਾਭਨਾ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾਂ ਨਯਏ ਕਲਚ ਯਕਹਣ ੇ.  
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ਕਏਸੇ ਕਲਅਏਤੀ ਦੇ ਯਾਜ ਕਲੁੱ ਚ ਰਲਸੇ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਕਹਰਾਂ "ਆਤਭਏ ਜਨਭ" ਅਤੇ 
"ਦ ਫਾਯਾ ਜਨਭ" ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 12: 1. 13 
* 

.... 12. ਯ ਜੁੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯ ਕਰਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਫਣਨ ਦਾ 
ਅਕਧਏਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ, ਜ ਉਸਦ ੇਨਾਭ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਯੁੱ ਐਦੇ ਸਨ. 13. ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ੈਦਾ ਹ ਸਨ ਨਾ ਕਏ ਸਯੀਯ ਦੀ 
ਇੁੱਛਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਯੀਯ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਤੋਂ, ਸੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਤੋਂ.  
ਮੂਹੰਨਾ 3: 3 

* 

.... ਕਮਸ ੂਨੇ ਉੱਤਯ ਕਦੁੱਤਾ, "ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੁੱਚ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ. ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਲੇਐ ਸਏਦਾ ਕਜੰਨਾ ਕਚਯ ਉਹ ਨਲੇਂ ਕਸਕਯਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 17: 5 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਜੇਏਯ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੁੱਏ ਨਲਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ.  ਯਾਣੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਯੀ ਹਨ ਦੇਐ, ਉਹ ਨਲੇਂ ਹ  ਹਨ.  
1 ਤਯਸ 23: 1 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅੰਸ਼ਏ ਤਯ ਤੇ ਜਨਭ ੇਨਹੀਂ, ਸੋਂ ਫੀਜਾਂ ਦ ਆਯਾ ਨਹੀਂ ਸੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਫਚਨ ਦੇ 
ਜ਼ਯੀ ੈਦਾ ਹ ੰ ਦ ੇਹ ਜ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤ ੇਸਥਾਕਤ ਹੈ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਅਟਧਆਤਟਭਕ ਜਨਭ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਜਾਂ "ਦੁਫਾਯਾ ਜਨਭ ਰਣ" ਦੀ ਗੱਰ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਇਸ ੁੱਰ ਦੀ ਾਯੰਟੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਸਾਯੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਸਦਾ ਰਈ ਭਸੀਹ ਕਲੁੱ ਚ 
ਯਕਹਣ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 36: 3 
* 

.... ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਕਜਹੜਾ  ੁੱ ਤਯ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰ ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਹੈ .  

ਮੂਹੰਨਾ 24: 5 
* 

.... ਜ ਏਈ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਸ ਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਯੇੇ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਭੈਨੰੂ ਬਕੇਜਆ ਹੈ 
ਸਦੀਲੀ ਜੀਲਨ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ........................................... .................................... 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 55: 3 ਅਤੇ 113. 115 

* 

.... 55. ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਕਮਸੂ! ਇਸ  ਸਤਏ (ੈੰਫਯ ਭ ਹੁੱ ਭਦ 
ਸਾਕਹਫ) ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕਲੁੱਚ ਏ ਝ ਰਏ ਹਨ . ਅਤ ੇਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜ ਧਯਭੀ ਹਨ . ਅਤੇ ਇਹ ਕਏਸ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਚੰਾ ਏੰਭ 
ਏਯੇਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ .  
ਅਰੀਡੇ 47: 5 ਅਤੇ 69 

* 

.... 47. ਇੰਜੀਰ ਦੇ ... ਅਨ ਸਾਯ ਏਰਭ .69. ਜਾਂ ਭਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਯ ਨਹੀਂ ਹਲੇਾ ਅਤ ੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ ਏਯਨ ੇ.  
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ਕਏਹੜ ੇਸ਼ਫਦ "ਨਫੀਆਂ" ਅਤੇ "ਅੰਭ ਲਾਏ" ਹਨ, ਭ ੁੱ ਐ ਤਯ ਤ ੇਉਸ ਕਲਅਏਤੀ ਰਈ 
ਲਯਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਕਜਸਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਫਯਏਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ? 

(ਨਫੀ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

  
1 ਕਸਭਰੀ 9: 9 

* 

.... ( ਅਰਾ ਕਲਸ਼ਾ-ਲਸਤੂ ਦੇ ਤਯ 'ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਫਾਯੇ ਏੀ ਸਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅਸੀਂ ਏੀ ਏਯਨਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਈ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਯੇ ਸਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ).  

ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 10:19 
* 

. ਕਏਉਂਕਏ ਕਮਸੂ ਦੀ ਲਾਹੀ ਬਕਲੁੱਐਫਾਣੀ ਦੀ ਆਤਭਾ ਹ ੈ 
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰਪਾ 158: 7 ਅਤ ੇ188 
* 

.... 158. ਯਭਾਤਭਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਦਤੂ, ਨਫੀ ਅਭੀ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ 
ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹ ੈ.188. ਭੈਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਦਮਾ ਦੀ ਐਾਤਯ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱ ੇਫੇਨਤੀ ਏਯਦਾ ਹਾਂ .  
ਅਰ ਅਹਾਏ 9:46 

* 

.... ਆਐ, ਭੈਂ ਇੁੱਏ ਨਲੇਂ ਨਫੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. 
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ਏੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਅੰਤ ਕਲਚ ਬਕਲੁੱ ਐ ਦੀਆ ਂਟਨਾਲਾਂ ਫਾਯੇ ਕਲਸਕਤਰਤ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਕਦੁੱ ਤੀ ਈ ਹ?ੈ (ਯਜ਼ਾਨਾ ਹਸ਼ਏਯ / ਰ ਤ ਕਨਊਜ਼)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 3:24, 14 ਅਤ ੇ25 
* 

.... 3. ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸ ਕਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦੋਂ ਹਣੀਆ?ਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਅੰਤ 
ਏੀ ਹਲੇਾ? 14. ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਫਾਯੇ ਇਹ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਸਾਯੀ ਦ ਨੀਆਂ ਕਲੁੱ ਚ ਫ਼ੈਰੀ ਹਈ ਹੈ. ਤਦ ਇਹ ਐਤਭ ਹ 
ਜਾਲੇਾ. 25. ਦੇਐ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਦੁੱ ਸ ਚ ੁੱ ਏਾ ਹਾਂ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 1: 1 

* 

.... ਕਮਸੂ ਦੀ ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਨੇ ਆਣ ੇਸੇਲਏਾਂ ਨਾਰ ਲਾਯਨ ਲਾਰੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਨਭ 50: 6 

* 

.... ਆਐ: ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਐਣਾ ਕਏ ਭੇਯੇ ਏਰ ਅੁੱਰਹਾ ਦਾ ਐਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭੈਂ ਅਕਦਰਸ਼ ਦਾ ਤਾ 
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਾਂਾ ਕਏ ਭੈਂ ਇੁੱਏ ਦਤੂ ਹਾਂ. ਭੈਂ ਏੇਲਰ ਉਹ ਏਰਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਜ ਭੇਯੇ ਤੋਂ 
(ਯਭੇਸ਼ ਯ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ.  
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ਆਖ਼ਯੀ ਕਦਨਾਂ ਕਲਚ ਆ ਜਾਲੇਾ, ਜ ਕਏ ਇੁੱ ਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਰਬ ਤਾ ਦੀ 
ਬਕਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਹ,ੈ ਜ ਕਏ ਏਈ ਲੀ ਛਾੇ? (ਟਂੀ-ਭਸੀਹ / ਭਕਹਦੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 21:24. 25 
* 

.... 23. ਇਸ ਰਈ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਾ ਏਯ 24 ਕਏਉਂਕਏ ਝੂਠੇ ਭਸੀਹੀਆਂ ਅਤ ੇਝੂਠੇ ਨਫੀ ਐੜਹੇ ਹਣ ੇ.  

2 ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏੀਆਂ 7: 2. 9 
* 

.... 8. ਉਸ ਸਭੇਂ, ਉਹ ਫੇਲਫ਼ਾ ਹ ਜਾਲੇਾ, ਕਜਸਨੰੂ ਰਬੂ ਕਮਸੂ ਆਣ ੇਭੂੰ ਹ ਦ ੇਭੂੰ ਹੋਂ ਭਯ ਜਾਲੇਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤ ੇਤਫਾਹ ਏਯੇਾ. 9. ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ, ਹਯ ਕਏਸਭ ਦ ੇਝੂਠੇ ਸ਼ਏਤੀ ਅਤੇ ਕਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਅਜੀਫ 
ਏ ਝ ਦੇ ਰਬਾਲ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ. .  
1 ਮੂਹੰਨਾ 18: 2 

* 

.... ਹੇ ਭ ੰ ਡੇ! ਇਹ ਆਐਯੀ ਲਾਯ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਸ ਕਣਆ ਹੈ ਕਏ ਦ ਸ਼ਭਣ ਆ ਕਯਹਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨ ਸਾਯ, 

ਏਈ ਕਲਯਧੀ-ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਭ ਹਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਇਹ ਆਐਯੀ ਲਾਯ ਹੈ  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 1: 6. 2 

* 

.... 2. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਫਚਨ ਅਤੇ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੀ ਸਾਐੀ ਦੀ ਲਾਹੀ  
ਨ ਟ: ਕੁਯਸੀ ਜਾਂ ਭਹੱਦਯ ਟਵਯਧੀ ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਟਜ਼ਕਯ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ. 
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ਏੀ ਇੁੱਏ "ਕਦਨ ਦੀ ਅਦਾਰਤ" ਹ ਸਏਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਭ ਯਦਾ ਰਏਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਹਯੇਏ 

ਜੀਉਂਦਾ ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਏਯੇਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਯਣਾ ਏਯੇਾ ਕਏ ਉਹ ਸਲਯ ਜਾਣੇ ਜਾਂ 
ਨਯਏ ਕਲੁੱ ਚ ਜਾਲੇਾ? (ਅਕਹਮਾਤ ਾ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਇਫਯਾਨੀਆਂ 27: 9 
* 

. ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਰਈ ਇਏ ਲਾਯ ਭਯਨ ਦ ੇਢੰ ਲਜੋਂ ਅਤ ੇਕਪਯ ਇਹ ਅਦਾਰਤੀ ਹ ਏਭ ਹੈ.  
2 ਤਯਸ 9: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਰਬੂ ਯਤਾਲ ੇਤੋਂ ਦ ਸ਼ਟ ਦਤੂਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਏ ਦ ਸ਼ਟ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇ ਕਦਨ ਤਏ ਦੰਕਡਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 11:20. 15 

* 

.... 12. ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਏਾਯਜਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਕਨਆ ਂਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ. 15. ਕਜਸ 
ਕਲਅਏਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਲਨ ਦੀ  ਸਤਏ ਕਲੁੱਚ ਕਰਕਐਆ ਹਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ਆਯਾ ਝੀਰ ਕਲੁੱਚ ਸ ੁੱਟ ਕਦੁੱ ਤਾ 
ਕਆ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਯਾ 113: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ, ਉਹ ਲੁੱ ਐਯੇ ਭਾਭਰੇ ਕਲੁੱਚ, ਅੁੱਰਹਾ ਕਨਯਣਾ ਦ ੇਕਦਨ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਯਣਾ ਏਯੇਾ .  
ਇਭਯਾਨ 185: 3 

* 

.... ਹਯੇਏ ਆਤਭਾ ਭਤ ਦਾ ਸ ਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨਯਣੇ ਦ ੇਕਦਨ ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਯੇ ਏੰਭ ਫਦਰੇ ਜਾਣੇ.  
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ਏੀ ਹਯ ਏਈ ਨਯਏ ਰਈ ਭ ਸੀਫਤ ਕਲੁੱ ਚ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 24: 5 
* 

....  

ਯਭੀਆਂ 1: 8 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਹ ਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਉੱਤ ੇਨਹੀਂ ਹੈ.  
1 ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏੀਆ ਂ9: 5 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਸਾਨੰੂ  ੁੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ, ਸੋਂ ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਰਬੂ 
ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਯਾਹੀਂ ਫਚਾ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਇਭਯਾਨ 185: 3 

* 

.... ਕਜਸ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਨਯਏ ਦੀ ਅੁੱ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੁੱ ਕਐਆ ਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਗ਼ ਕਲਚ ਦਾਐਰ ਹ ਕਆ 
ਸੀ ਉਹ ਭ ਯਾਦ ਤਏ ਹ ੰ ਕਚਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਜੀਲਨ ਕਲਚ ਧਐੇਫਾਜ਼ ਸੀ .  
ਭਕਯਮਭ 70:19. 72 

* 

.... 70. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਯੇ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣੂੰ  ਹਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਰ ਹਣ ਦੇ ਲਧੇਯੇ ਮ 
ਹਨ . ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਲੁੱਚੋਂ ਰੰਣਾ ੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤ ਹਾਡ ੇਸ ਆਭੀ ਉੱਤ ੇਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹ ੈ. ਕਪਯ ਅਸੀਂ ਧਯਭੀ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਲਾਂ.ੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਡ ੇ'ਤੇ ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਗ਼ਰਤੀ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ .  

 



f 

129 

ਜੇ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਨਯਏ ਕਲਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏੀ ਏਈ ਸੰਬਾਲਨਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਇਸ ਕਲਚੋਂ 
ਫਾਹਯ ਆ ਏੇ ਸਲਯ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 41:25 ਅਤ ੇ46 
* 

.... 41. 46 ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਲੇੀ, ਯ ਧਯਭ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ.  
ਰੂਏਾ 25:16. 26 

* 

.... 25. ਅਫਯਾਹਾਭ ਨੇ ਕਏਹਾ ... ਯ ਹ ਣ ਉਸ ਨੰੂ ਇੁੱਥੇ ਕਦਰਾਸਾ ਕਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਡਯ ਰੁੱ ਦਾ ਹੈ. 26 

ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਯੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚ ਇਏ ਲੁੱਡਾ ਟਆ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਦਾਨੀਰ 128: 6 
* 

.... ਯਭਾਤਭਾ ਆਐਣ,ੇ "ਤ ਹਾਡਾ ਕਨਲਾਸ ਸਥਾਨ ਨਯਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਸਦਾ ਰਈ ਯਕਹਣ,ੇ 

ਯ ਜ ਏ ਛ ਉਸਦੀ ਇੁੱਛਾ ਹਲ,ੇ ਤ ਹਾਡਾ ਭਾਰਏ ਸਯਫ-ਕਸਆਣ ਹੈ ."  

ਹੂਡ 106: 11. 107 
* 

.... 106.  
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ਏੀ ਸਯੀਯ, ਭਾਸ, ਹੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹੂ ਨੰੂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਲੇਾ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 35:15. 50 
* 

.... 35. ਹ ਣ ਏਈ ਏਹੇਾ ਕਏ ਕਏਲੇਂ ਭਯਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਯੀਯ ਨਾਰ ਕਏਲੇਂ ਆਉਂਦ ੇਹਨ? 

44 ਭਨ ਕਲਕਆਨਏ ਸਯੀਯ ਫੀਕਜਆ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਹਾਨੀ ਸ਼ਯੀਯ ੈਦਾ ਹਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਬਕਤਏ ਸਯੀਯ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਇੁੱਏ ਯੂਹਾਨੀ ਸਯੀਯ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ 50 ਭੀਟ ਅਤੇ ਰਹੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਦੇ ਲਾਯਸ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੇ .  

........................................ .................................. .......................... ................................. .............................................. 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 25: 2 ਅਤੇ 259 

* 

.... 25. ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਕਲੁੱਤਯ ਤਨੀਆਂ ਯਕਹਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਰਈ 
ਕਪਯਦਸ ਕਲੁੱਚ ਯਕਹਣ ੇ. ਦੇਐ ਕਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕੜਆਂ ਨੰੂ ਕਏਲੇਂ ਦੇ ਕਦੰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਕਏਲੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀਟ 
ਰਾ ਕਦੁੱਤਾ.  
ਅਰਜ ਪ 

70:43 
* 

.... ( ਕਏਹਾ ਜਾ ਜਾਲੇਾ) ਹੈ, ਜ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਪਯਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਣ ੇਤੀ ਦਾ ਆਦਯ ਨਾਰ 
(ਲੁੱ ਐਯਾ) .  

ਏਸਏਰੈਸਸੀਸਏਸ 35:56. 38 
* 

.... 35. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ( 36). ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਏ ਆਯੀਆ ਂਫਣਾਈਆਂ . ( 

ਅਤੇ ਤੀਆਂ) ਕਆਯ ਅਤ ੇਉਭਯ .  

ਨਫਾ 'ਤੇ  33:78  
* 

.... ਅਤੇ ਨ ਜਲਾਨ ਭਕਹਰਾ . 
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ਏੀ ਕਪਯਦਸ ਕਲਚ ਸੈਏਸ ਅਤੇ ਕਲਆਹ ਹਲੇਾ? ()  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 28:22. 33 
* 

.... 28. ਇਸ ਰਈ ਜ ਰਏ  ਨਯ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਸੁੱਤ ਦੀ ਤਨੀ ਏਣ ਹਲੇੀ? ਕਏਉਂਕਏ 
ਸਾਕਯਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰ ਕਲਆਹ ਏਯਲਾ ਕਰਆ ਸੀ. 29. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਯ ਕਦੁੱਤਾ, "ਤ ਸੀਂ ਬ ੁੱ ਰ ਕਲੁੱਚ ਹ ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਏ ਥੀਆਂ ਏੀ ਆਐਦੀਆਂ ਹਨ. 30 ਕਏਉਂਕਏ ਕਲਆਹ ਦਾ  ਨਯ-ਉਥਾਨ ਦ ੇਕਦਨ ਕਲਆਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇਾ, 
ਯ ਰਏ ਸਲਯ ਕਲੁੱਚ ਦੂਤਾਂ ਲਯ ੇਹਣੇ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 50:15 

* 

.... ਭੀਟ ਅਤ ੇਰਹੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਦੇ ਲਾਯਸ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੇ ਜਾਂ ਕਲਯਾਸਤ ਦੀ ਕਲਯਾਸਤ 
ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੇ ਹਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
Altur 20:52 

* 

. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੁੱਡੇ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਮਏੀਨ ਕਦਲਾ ਦੇਲਾਂੇ .  
ਯਕਹਭਾਨ 55:55. 56, 70 72 

* 

.... 55. ਤੇਯੇ ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਏਹੜ ੇਰਾਬ ਤੈਨੰੂ ਨਏਾਯ ਦੇਲੇਾ? 56. ਉਹਨਾਂ ਏਰ ਨੀ-ਯਪਾਇਰ 
ਯਤਾਂ ਹਨ, ਜ ਕਏਸੇ ਹਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਸਲਯੀ ਕਪਯਦਸ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਸ ੰਦਯ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਏਸੇ ਨੇ .70. 

ਧਯਭੀ ਅਤੇ ਸ ੰ ਦਯ ਭਕਹਰਾ .72. ( ਉਹ) ਪਅੇਯ (ਜ ਕਏ ਡੇਯੇ ਕਲਚ cloistered ).  
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ਏੀ ਮੂਨੀਲਯਸਰ ਚਯਚ "ਭਸੀਹ ਦੀ ਰਾੜੀ" ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ23: 5, 25 ਅਤੇ 32 
* 

.... 23. ਭਸੀਹ ਏਰੀਕਸਮਾ ਦਾ ਕਸਯ ਹੈ . ਹੇ ਸ਼ਯ! ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਨਾਰ ਕਆਯ 
ਏਯ ਕਜਲੇਂ ਭਸੀਹ ਨੇ ਲੀ ਚਯਚ ਨੰੂ ਭਤ ਦੇ ਭੂੰ ਹ ਕਲੁੱਚੋਂ ਏੁੱ ਕਢਆ, ਆ ਰਈ. 32 ਇਹ ਫਹ ਤ ਲਧੀਆ ਹੈ, ਯ ਭੈਂ ਭਸੀਹ 
ਅਤੇ ਏਰੀਕਸਮਾ ਫਾਯੇ ਇਹ ਆਐਦਾ ਹਾਂ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 7:19 

* 

. ਆ ਅਸੀਂ ਐ ਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਹ ਤ ਐ ਸ਼ ਹਾਂ ਅਤ ੇਧੰਨਲਾਦ ਏਯਦ ੇਹਾਂ, ਕਏਉਂਕਏ ਰੇਰੇ ਦਾ ਕਲਆਹ 
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਨੀ ਨੇ ਆਣ ੇਆ ਨੰੂ ਕਤਆਯ ਏਯ ਕਰਆ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9:21 

* 

. ਇੁੱਥੇ ਆਉ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਰਾੜੇ ਦੀ ਰਾੜੀ ਕਦਐਾਲਾਂਾ.  
ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 17:22 

* 

. ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਅਤੇ ਰਾੜੀ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਏ ਆ ਅਤੇ ਸ ਣ. ਅਤੇ ਉਹ ਰਏ ਜ ਕਤਹਾਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਭ ਫ਼ਤ ਕਲੁੱਚ ਰੈ ਰੈਂਦੇ ਹਨ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਚਯਚ ਨੰੂ ਟਸਯਫ਼ ਇਕ ਵਾਯ ਕਟਹੰਦਾ ਹ ਅਤ "ਭਸੀਹ ਦੀ ਰਾੜੀ" ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟਦੰਦਾ: ਹੱਜ 
40:20  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਏ ਅੁੱ ਜ ਦ ੇਜ਼ਭਾਨੇ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਕਹਣ? (ਸ਼ਯੀਆ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 14: 6 
* 

.... ਕਏਉਂ ਕਏ ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ ਹੈ, ਯ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਯਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹ ਸੋਂ ਤ ਸੀਂ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਕਏਯਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹ.  
ਯਭੀ 4:10 

* 

. ਹਯ Emma ਰਈ ਨ ਭਸੀਹ ਦੇ ਏਾਨੰੂਨ ਦ ੇਧਯਭ ਨੰੂ ਕਰਆਉਣ ਰਈ.  
ਰਾਤੀਆਂ 11: 3 ਅਤੇ 25 

* 

.... 11. ਇਹ ਇਸ ੁੱਰ ਦਾ ਸਫਤੂ ਹੈ ਕਏ ਕਜਹੜਾ ਕਲਅਏਤੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਆਦਸੇ਼ ਨੰੂ 
ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਨਕਭਤ ਕਜਉਂਦਾ ਹ.ੈ 25. ਯ ਜਦੋਂ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਆ ਕਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਧਆਏ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦ.ੇ  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 48: 5 

* 

.... ਸਾਡੇ ਏਰ ਸ਼ਯਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨੰੂ (ੰਥ) ਦੇ ਹਯੇਏ ਰਈ ਇੁੱਏ ਢੰ ਦੇ ਕਨਮ ਏਤ ਏੀਤਾ ਹੈ .  

ਇਤਾਹਾਸ 18:45 
* 

.... ਕਪਯ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਧਯਭ ਦੇ ਇੁੱਏ ਐ ੁੱ ਰਹੇ ਯਾਹ ਤ ੇਸਥਾਕਤ ਏੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਨੰੂ ਭੰਨ  ਅਤ ੇ
ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਇੁੱਛਾਲਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯ .  
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ਏੀ ਸ਼ਯਾਫ ੀਂਣ ਲਾਰੀ ਏਈ ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 34: 7. 35 
* 

34 ਭਨ ੁੱ ਐ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਐਾਂਦਾ-ੀਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਏ ਆਐਦ ੇਹਨ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਲੇਐ: ਏੀ ਐਾਲੇ, ੀ ਅਤੇ 
ਭੈਅ ੀ ਅਤੇ ਏੀ ਭਾੜਾ ਏਯਜ਼ਾ ਭਾਮਾ ਹਲ?ੇ "ਯ ਕਸਆਣ ਆਣੇ ਏਾਯਨਾਕਭਆ ਂਦ ਆਯਾ ਹੀ ਕਦਐਾਈ ਈ ਸੀ.  
ਮੂਹੰਨਾ 1: 2 .11 

* 

.... ਜਦ ਭੈਨੰੂ ਕਯਹਾ ਹੈ ੂਯਾ ਹ ਹ ਣ .... ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ ਕਏ ਉਹ ਕਭੁੱ ਟੀ ਕਲਚ ਾਣੀ ਬਯਨ. .. 
ਉਸ ਨੇ ਾਣੀ ਦਾ ਸ ਆਦ ਚੁੱ ਕਐਆ ਜ ਭੇਯਾ ਫਣ ਕਆ .  

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 23: 5 
* 

.... ਕਸਯਪ ਅਰੇ ਕਹੁੱਸੇ ਕਲਚ ਾਣੀ ਨਾ ੀ, ਸੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ੇਟ ਅਤੇ ਸਯੀਯ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯੀ ਏਯਏੇ 
ਲੀ ੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ- ਫਏਾਯਾਹ 219: 2 

* 

.... (  ਰਏ) ਸ਼ਯਾਫ ਅਤੇ ਜੂ ਦਾ ਆਯਡਯ ਰੁੱ ਬਣ ਰਈ. ਏਹ ਕਏ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚ ਾਟ ੇਹਨ .  

ਅਰੀਡਾ 90: 5 91 
* 

.... 90 ਹੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਲਾਈਨ, ਜੂ, ਫ ੁੱ ਤ ਅਤੇ ਭੂਯਤੀਆਂ (ਸਬ ਏ ਝ) ੀਣੀ ਸ਼ਯਾਫੀ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਤੋਂ ਫਚ . ਤ ਹਾਨੰੂ (ਨੰੂ ਤੁੱ ਏ) ਦੂਯ ਯਕਹਣ ਰਈ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ .  
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ਏੀ ਕਏਸੇ ਨੇ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਸੂਯ ਦਾ ਭਾਸ ਯਕਏਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 13:10. 15 
* 

.... .... 13. ਹੇ ਤਯਸ! ਏਤਰ ਅਤ ੇਐਾਣਾ. 14. ਯ ਤਯਸ ਨੇ ਆਕਐਆ, "ਰਬੂ! ਨਾ ਕਏ 
ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਭੈਂ ਕਏਸ ੇਲੀ ਭਨਹ ਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਐਾਧਾ. 15. ਕਪਯ ਦੂਜੀ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ ਕਣਆ ਕਏ 
ਯਭੇਸ਼ਯ ਕਜਸ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਲੁੱ ਤਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਏ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 25:10 

* 

.... ਜ ਲੀ ਐੇਤਾਂ ਕਲਚ ਬ ੁੱ ਐਾ ਹੈ ਐਾ ਅਤੇ ਧਾਯਕਭਏ ੁੱ ਐਾਤ ਦੇ ਏਾਯਨ ਏ ਝ ਲੀ ਨਾ ਭੰ.  
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 16: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਲੀ ਐਾਣਾ-ੀਣਾ ਜਾਂ ਏਈ ਨਲਾਂ ਚੰਦਯਭਾ ਜਾਂ ਸਫਤ ਨਹੀਂ ਐਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰੀਡੇ 3: 5 
* 

.... ਜਾਨਲਯ ਅਤੇ (ਲ ਕਯਹਾ) ਰਾਲਾ ਅਤ ੇਸੂਯ ਤ ਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਹੈ .... ਇਹ ਸਾਯੇ ਭਨਹ ਾ ਹਨ ...  

ਰਏਾਸ਼ 145: 6 
* 

.... ਆਐ, "ਜ ਏ ਝ ਭੇਯੇ ਰਈ ਯਟ ਹਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਏ ਝ ਲੀ ਜ ਐਾਣਾ ਨਹੀਂ ਐਾਧਾ ਕਆ ਹੈ, ਕਏਉਕਏ 
ਇਹ ਨਾਾਏ ਜਾਂ ਐੂਨ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਯ ੇਅਸ਼ ੁੱ ਧ ਹਨ ."  
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ਏੀ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਕਦਨ ਦੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਫ ਇਹ ਆਸ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮ ੁੱ ਰ 12: 2 
* 

.... ਯ ਰਬੂ ਆਐਦਾ ਹੈ, ਭੈਨੰੂ ੂਯੇ ਕਦਰ ਨਾਰ ਅਤੇ ਲਯਤ ਯੁੱ ਐਣ ਨਾਰ ਭੇਯੇ ਕਦਰ ਨੰੂ ਲੇਐਣ ਕਦਉ  

ਭੁੱਤੀ 17: 6 
* 

.... ਯ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਲਯਤ ਯੁੱ ਐਦੇ ਹ ਤਾਂ ਆਣ ੇਕਸਯ ਤੇ ਤੇਰ ਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਭੂੰ ਹ ਧਲ.  
ਭਯਏ 20: 2 

* 

.... ਯ ਉਹ ਕਦਨ ਆਉਣ ੇਕਏ ਰਾੜੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਲੇਾ. ਉਹ ਇਸ ਲੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹਣੇ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 5: 7 

* 

.... ਯ ਥੜਹੇ ਏ  ਸਭੇਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਅਤੇ ਕਪਯ ਇਏੁੱ ਠੇ 
ਹਣਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 183: 2 ਅਤੇ 185 

* 

.... 183 ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਲਯਤ ਯੁੱਐਣ ਦਾ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਦੇ 
ਤਯ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱੇ ਕਜਹੜ ੇਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ . 185 ( ਲਯਤ ਦੇ ਭਹੀਨੇ) ਯਭਜ਼ਾਨ ਦ ੇਭਹੀਨੇ 
ਜਦ ਏ ਯਆਨ (ਭੈਨੰੂ) ਭਨ ੁੱ ਐਜਾਤੀ ਰਈ ਇੁੱਏ ਸੇਧ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਥੁੱ ਰੇ ਬੇਕਜਆ ਕਆ ਹ ੈ. ਇਸ ਰਈ ਜ ਏਈ ਇਸ ਭਹੀਨੇ 
ਕਲੁੱਚ ਭਜੂਦ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ੂਯੇ ਭਹੀਨੇ ਦੀ ਲਯਤ ਯੁੱ ਐਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ.  

ਅਰ-ਅਹਜੈ਼ਫ 35: 33 
* 

.... ( ਉਹ ਰਏ ਕਜਹੜੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆਏਾਯੀ ਏਯਦੇ ਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆ ਭੰਨਦੇ 
ਹਨ ) ਅਤੇ ਜ ਰਏ ਤੇਜ਼ ਅਤ ੇਭਕਹਰਾ ਹੈ ਜ ਤੇਜ਼ . ਉਹ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੀ ਭਾਫ਼ੀ ਅਤ ੇਭਹਾਨ ਇਨਾਭ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਹੈ .  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਦੁੱਸ ਕਯਹਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹਾਸ ਦੀ ਰਾਯਥਨਾ ਅਤ ੇਉਸਤਤ ਦੇਐਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਹਯ ਰਏ ਲੇਐ ਸਏ.  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 5: 6. 8 
* 

.... 6. ਯ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਦੇ ਹ, ਆਣੇ ਫੈਡਯੂਭ ਕਲਚ ਜਾ ਅਤ ੇਦਯਲਾਜ਼ਾ ਫੰਦ ਏਯ ਅਤ ੇ
ਆਣੇ ਕਤਾ ਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਜ  ਤ ਕਲਚ ਹ ੈਇਸ ਭਾਭਰੇ ਕਲੁੱਚ ਤ ਹਾਡਾ ਕਤਾ ਜ  ਤ ਕਲੁੱਚ ਲੇਐਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਇਨਾਭ ਦੇਲੇਾ.  
ਭੁੱਤੀ 16: 6. 18 

* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤੇਜ਼ ..18. ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ ਹਲੋਂੇ, ਯ ਤ ਹਾਡਾ ਕਤਾ  ਤ 
ਕਲੁੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਭਾਭਰੇ ਕਲੁੱਚ ਤ ਹਾਡਾ ਕਤਾ ਜ  ਤ ਕਲੁੱਚ ਲਐੇਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਨਾਭ ਦੇਲੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਰਸਾ 103: 4 

* 

.... ਕਪਯ ਜਦ ਤ ਸੀਂ ਸਬ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਦੇ ਹ, ਤਦ ਐਰ ਏੇ ਐਰ ਏੇ ਫੈਠ  ਅਤੇ ਝੂਠ ਫਰ (ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ) 
ਯਭਾਤਭਾ ਕਲੁੱਚ .  

9:62 ਅ 
* 

. ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਜਦ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਏਯਲਾਯ ਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਰ (ਦੀ ਰਾਯਥਨਾ ) ਛੇਤੀ ਏਯ ਅਤ ੇ
ਲੇਚ (ਐਯੀਦ) ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਭਝਦੇ ਹ, ਇਹ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਕਫਹਤਯ ਹੈ .  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਰਏ ਹਯ ਸਾਰ ਇਏ ਭਹੀਨੇ ਰਈ ਤੇ ਯਾਤ ਨੰੂ ਐਾਣਾ ਐਾਣ? 

(ਯਭਜ਼ਾਨ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਮਸਾਮਾਹ 3:58 7 
* 

.... 6. ਏੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਇਹ ਜ ਯਭ ਦੀਆਂ ਜੰ਼ਜੀਯਾਂ ਨੰੂ ਤੜ ਨਾ ਏਯੇ ਅਤੇ ਜੂਆ 
ਐੇਡਣ ਅਤੇ ਸਤਾ ਹ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਦਲੇ,ੇ ਹਯ ਇੁੱਏ ਜਫਾੜੇ ਨੰੂ ਤੜ ਦੇਈ.  
ਭੁੱਤੀ 16: 6. 18 

* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤੇਜ਼ ..18. ਇਸ ਰਈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ ਹਲੋਂੇ, ਯ ਤ ਹਾਡਾ ਕਤਾ  ਤ 
ਕਲੁੱਚ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................... ................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 183: 2. 185 

* 

.... 183. ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਲਯਤ ਯੁੱਐਣ ਦਾ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਦੇ ਤਯ ਤ ੇ
ਇਸ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡ ੇਅੁੱ ੇਕਜਹੜੇ ਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ ਏੀਤਾ ਕਆ ਸੀ . 185 ( ਲਯਤ ਦੇ ਭਹੀਨੇ) ਯਭਜ਼ਾਨ ਦ ੇਭਹੀਨੇ ਜਦ 
ਏ ਯਆਨ (ਭੈਨੰੂ) ਭਨ ੁੱ ਐਜਾਤੀ ਰਈ ਇੁੱਏ ਸੇਧ ਦ ੇਤਯ ਤੇ ਥੁੱ ਰੇ ਬੇਕਜਆ ਕਆ ਹ ੈ. ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਏਈ ਇਸ ਭਹੀਨੇ 
ਕਲਚ ਹਾਜ਼ਯੀ ਬਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ੂਯੇ ਭਹੀਨੇ ਨੰੂ ਲਯਤ ਯੁੱ ਐੇ, ਅਤੇ ਜ ਕਫਭਾਯ ਜਾਂ ਸਫ਼ਯ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ 
ਕਦਨ ਕਲਚ ਆਣਾ ਨੰਫਯ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਸਐਾ ਹਲੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਭ ਸ਼ਏਰ ਨਾ ਆਲੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਇਹ ਕਦਨ ਦੀ ਕਣਤੀ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਆਸ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਹਯ ਤਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਹਫ਼ੇ ਦੇਣ? (ਜ਼ਾਏਾਹ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭਰਾਏੀ 8: 3 
* 

.... ਏੀ ਇਏ ਆਦਭੀ ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯੇਾ? ਯ ਤ ਸੀਂ ਭਨੰੂੈ ਧਐਾ ਏਯਦ ੇਹ ਅਤੇ ਏਕਹੰਦੇ ਹ, 'ਭੈਂ 
ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਏੀ ਏਯਾਂਾ?' ਤਹਫ਼ੇ ਅਤ ੇਤਹਫ਼ ੇਦੇ ਸ ਭੇਰ ਕਲੁੱਚ  

ਭੁੱਤੀ 3: 6 
* 

.... ਯ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਚੰੇ ਏੰਭ ਏਯਦ ੇਹ, ਤਾਂ ਆਣੇ ਐੁੱ ਫੇ ਹੁੱ ਥ ਨੰੂ ਆਣਾ ਸੁੱਜਾ ਹੁੱ ਥ ਨਾ ਰਾ.  
ਭੁੱਤੀ 21:19 

* 

. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉੱਤਯ ਕਦੁੱਤਾ, "ਜੇ ਤੂੰ  ੂਯਨ ਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਜਾਏੇ ਆਣੀਆ ਂਸਾਯੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਚ ਦੇ 
ਅਤੇ ਧਨ ਯੀਫ ਰਏਾਂ ਕਲੁੱਚ ਲੰਡ ਦ.ੇ ਤੂੰ  ਸਲਯ ਕਲਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਏਯੇਂਾ ਅਤ ੇਆ ਏੇ ਭੇਯੇ ਕੁੱ ਛੇ-ਕੁੱ ਛੇ ਜਾ.  
ਰੂਏਾ 41:11 

* 

. ਹਾਂ, ਆਣੇ ਰਈ ਚੰੇ ਏੰਭ ਏਯ, ਇਸ ਰਈ ਲਐੇ ਕਏ ਹਯ ਚੀਜ਼ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹਲੇੀ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਫ ਏਯਾ 177: 2 
* 

.... ਅਤੇ ਰਾਯਥਨਾ ਨੰੂ ੜਹ ਅਤ ੇਜ਼ਏਤ ਕਦਉ.  
ਏੂਚ 103: 9. 104 

* 

.... 103. ਜ਼ਏਯੀਆ ਨੰੂ ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਲੀਏਾਯ ਏਯ .104. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਆਣੇ ਸਲੇਏਾਂ ਤੋਂ 
ਤਫਾ ਏੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭੇਂ ਦੀ ਭੰ ਏੀਤੀ .  
ਅਰਭਨ 1:23 ਅਤ ੇ4 

* 

.... 1. ਅਸਰ ਕਲਚ, ਕਲਸ਼ਲਾਸਲਾਨ ਏ ਯਾਹੇ ੈ  ਹਨ. ਅਤੇ ਉਹ ਜ ਜ਼ਾਏਾਹ ਦਾ ਬ ਤਾਨ 
ਏਯਦੇ ਹਨ .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹਯ ਯਜ਼ ਫਾਈਫਰ ਦੀਆਂ ਅਰ ਕਏਏ ਰਾਯਥਨਾਲਾਂ ਸ ਣਦਾ ਹੈ? (ਰਾਯਥਨਾ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 7: 6 
* 

.... ਅਤ ੇਰਾਯਥਨਾ ਏਯਦ ੇਸਭੇਂ ਯਾਸ਼ਟਯਾਂ ਦੀਆਂ ਏਭਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਇਏ ਕਏਤਾਫ ਨਾ ਫੰਨਹ  ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਸਚਦੇ 
ਹਨ ਕਏ ਸਾਡੀ ਫਰਣ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ਸ ਣਕਦਆ ਂਸ ਣਾਈ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਲੇੀ.  
ਮੂਹੰਨਾ 24: 4 

* 

.... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਤਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏੁੱਟੜ ਣੇ ਅਤ ੇਸੁੱਚ ਨਾਰ ੂਜਾ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰ-ਫ ਏਯਾ 45: 2 

* 

.... ਧੀਯਜ ਅਤ ੇਰਾਯਥਨਾ ਏਯ (ਧੀਯਜ ਅਤੇ ਧੀਯਜ ਨਾਰ) ਸਹਾਇਤਾ .  
ਹੂਡ 114: 11 

* 

.... ਅਤ ੇਕਦਨ ਦੇ ਦਲੇਂ ਕਸਯੇ ਤੇ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ (ਕਜਲੇਂ ਸਲੇਯ ਅਤੇ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ) ਅਤ ੇਯਾਤ ਦ ੇਏ ਝ ੰਕਟਆਂ 
ਕਲੁੱਚ.  
ਅਰਾਸਾਯ 78:17 

* 

.... ( ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਸੂਯਜ ਦੀ ਏਭੀ ਤੁੱਏ ਯਾਤ ਦ ੇਹਨੇਯੇ, ( Zuhr, ਉਤਯ, Maghrib, ਈਸ਼ਾ ਦੇ) 

ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਅਤੇ ਸਲੇਯ ੇਏ ਯਆਨ ਨੰੂ ੜਹ. ਇਸੇ ਦੇ ਅੁੱ ੇਸਲੇਯ 'ਤੇ ਏ ਯਆਨ ਦਾ ਾਠ ( ਦੂਤ) .  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਆਸ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈ ਕਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਨ ਲਾਕਰਆ ਂਨੰੂ ੁੱ ਟ-ੁੱਟ ਇਏ 
ਲਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਲਨ ਕਲੁੱ ਚ ਕਲੁੱਤਯ ਸਥਾਨ ਜਾਣ? (ਹੁੱਜ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 24:24. 26 
* 

.... 26. ਇਸ ਰਈ ਜੇ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱਸੇ ਕਏ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਹਯ ਨਾ ਜਾ .  

ਮੂਹੰਨਾ 19: 4. 24 
* 

.... 21. ਕਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਹੇ ਯਤ! ਭੇਯੇ ਤੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯ ਕਏ ਭੈਂ ਇਸ ੀੜਹੀ ਦ ੇਰਏਾਂ ਅਤੇ 
ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਕਲੁੱਚ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਏਯਾਂਾ. 24 ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਤਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏੁੱਟੜ ਣ ੇਅਤੇ ਸੁੱਚ ਨਾਰ 
ੂਜਾ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾਹ 196: 2 

* 

.... ਅਤ ੇਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਐ ਸ਼ੀ ਰਈ ਹੁੱਜ ਅਤੇ ਉਭਯਾ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯ.  
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 97: 3 

*. ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਹੁੱ ਏ ਰਏਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜਹਾ ਤ ੇਜਾਣ ਰਈ ਹਜ ਏਯ ਦੇਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ .  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਅਜ ੇਲੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਕਏ ਰਏ ਸਾਰ ਕਲਚ ਇਏ ਲਾਯ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਆਂ 
ਚੜਹਾਉਣ? (ਏ ਯਫਾਨੀ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜ਼ਫੂਯ 16:51. 17 
* 

.... 16. ਕਏਉਂਕਏ ਤੇਯੇ ਫਰੀਦਾਨ ਕਲਚ ਏਈ ਫਰੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ. 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਹਭ ਦੀ ਬੇਟ ਰਈ ਏ ਝ  ਤ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ Shi. 18. ਟ ੁੱ ਟ ਈ ਆਤਭਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਏ ਯਫਾਨੀ ਹੈ 

ਇਏ ਟ ੁੱ ਟੇ ਅਤ ੇਕਦਰ, ਹੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, H ਏੀਯ ਤੂੰ  ਨਾ.  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 11: 9. 12 ਅਤੇ 25 28 

* 

.... 11. ਯ ਜਦ ਭਸੀਹ . ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਆਣੇ ਰਹੂ ਨੰੂ ਰੈ ਏੇ ਇਏ ਲਾਯ ਕਪਯ 
ਕਲੁੱ ਤਯ ਯ ਕਲਚ ਦਾਐਰ ਹਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਕਦ ਸਾਯਾਂਸ਼ ਫਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ. .25 ਨਾ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਉਹ ਆਣ ੇਆ ਨੰੂ ਅਯਣ 
ਏਯਨ ਰਈ ..26. ਯ ਹ ਣ ਸਭਾਂ ਫੀਤਣ ਤ,ੇ ਇਏ ਲਾਯ ਕਪਯ ਾ ਖ਼ਤਭ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਏ ਯਫਾਨ ਏਯਨ 
ਰਈ ਰਟ ਹਇਆ. 28 ਇਸੇ, ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਭਸੀਹ ਦੇ ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏ ਾ ੈਦਾ ਏਯਨ ਦੀ ੇਸ਼ਏਸ਼ ਏੀਤੀ . .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾਹ 196: 2 

* 

....  

ਹਾਜ 28:22 ਅਤੇ 34 
* 

.... 28. ਅਤੇ (ਏ ਯਫਾਨੀ ਦੇ ਫਰੀਦਾਨ), ਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਥੇ (ਏਤਰ ਦੇ ੇਯੇ ਕਲਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 
ਨਾਭ ਰੈ ਰ ਕਜਸ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੁੱਤਾ ਹ.ੈ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਐਾ ਅਤੇ ਪਏੀਯ ਦਯਭਦਾ ਨੰੂ ਐਾਣਾ ਲੀ 
ਕਦੰਦ ੇਹ . ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਯੇਏ ਉਮ੍ਭਾ ਰਈ ਏ ਯਫਾਨੀ ਏੀਤੀ ਹੈ .  
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ਜੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਫਾਈਫਰ ਫਾਯੇ ਏ ਝ  ੁੱ ਛਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਏੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਯੇ ਕਏਸੇ ਭਸੀਹੀ ਜਾਂ 
ਮਹੂਦੀ ਏਰੋਂ  ੁੱ ਛਣਾ ਉਕਚਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਤਯਸ 15: 3 
* 

... ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਆਣੇ ਕਦਰਾਂ ਕਲਚ ਮਹਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਲਚ ਕਲੁੱ ਤਯ ਸਭਝ ਅਤੇ 
ਹਯ ਏਈ ਕਜਹੜਾ ਤ ਹਾਡੀ ਆਸ ਦਾ ਏਾਯਨ  ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਹਯ ਲੇਰੇ ਧੀਯਜ ਯੁੱ ਐ, ਯ ਕਨਭਯਤਾ ਅਤ ੇਡਯ ਨਾਰ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਜਨਾਹ 94:10 

* 

.... ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਯੇ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਹੈ ਕਏ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਏੀ ੁੱ ਕਰਆ ਹੈ, ਕਪਯ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ  ੁੱ ਛ ਜ 
ਕਏਤਾਫਾਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ੜਹਦ ੇਹਨ. ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਰਬ ੂਤੋਂ ਸੁੱਚ ਕਲਚ ਆ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਸ਼ੁੱਏ ਏਯਨ ਲਾਕਰਆਂ 
ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਹਲ .  
Nahl 43:16 

* 

. ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੱੇ ਸੰਦੇਸ਼ਲਾਹਏਾਂ ਨੰੂ ਬੇਜ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ ਕਣਆ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦ,ੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਯਭ ਰੰ ਥ ਦੇ ਰਏਾਂ ਤੋਂ  ੁੱ ਛ .  
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ਜੇਏਯ ਕਏਸੇ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਕਏਸੇ ਲੀ ਕਲੁੱ ਤਯ  ਸਤਏ ਕਲੁੱ ਚ ਕਏਸੇ ਲੀ ਚੀਜ ਦ ੇਇਤਯਾਜ਼, 

ਜੇਏਯ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਲਾਫ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ ਤਾਂ ਏੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ 

ਸਲਾਰ  ੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਯਹੇਜ਼ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 11:17 
* 

11.  

1 ਮੂਹੰਨਾ 1: 4 
* 

.... 1. ਹੇ ਭੇਯੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ! ਹਯੇਏ ਆਤਭਾ ਤ ੇਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਾ ਏਯ, ਯ ਬੂਤਾਂ ਨਾਰ ਸਕਹਭਤ ਹਲ ਕਏ ਉਹ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਏਉਂਕਏ ਦ ਨੀਆਂ ਕਲਚ ਏਈ ਝੂਠੇ ਨਫੀ ਐੜਹ ੇਹਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਯਾ 108: 2 

* 

.... ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਆਣ ੇਨਫੀ ਦ ੇਸਭਾਨ ਸਲਾਰ  ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਕਜਸ ਨੇ 
ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ, ਉਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਯਾਹ ਤੋਂ ਬਟਏ ਕਆ .  

ਅਰੀਡਾ 101: 5 102 
* 

.... 101 ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਅਕਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਯੇ ਨਾ  ੁੱ ਛ ਕਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਹਭਣੇ ਰਟ 
ਏੀਤਾ ਜਾਲੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਫ ਯਾ ਭਕਹਸੂਸ ਏਯੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਏ ਯਾਨ ਦੇ ਯਟ ਹਣ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਲਚ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਭੰਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਰਟ ਹਣ ੇ.102 ਅਕਜਹੀਆ ਂੁੱਰਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ  ੁੱ ਛ ੇ ਸਨ (ਯ 
ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯੁੱ ਦ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ 
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ਇਰਾਹੀ ਯੀਤੀ ਕਯਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਏੇ, ਏੀ ਭਯਦਾਂ ਅਤੇ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਕਏਤਾਫਾਂ 
ਅਤੇ ਕਲਆਕਐਆਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਆਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹ?ੈ (ਅਹਦਾਥ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 4: 3 
* 

.... ਏਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਇ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਠਕਹਯਾਇਆ ਅਤੇ ਹਯ ਇਏ ਕਲਅਏਤੀ ਝੂਠ ਫਕਰਆ. 
ਇਸ ਰਈ ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹ ੈਕਏ ਤ ਸੀਂ ਆਣੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਕਲੁੱਚ ਧਯਭੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਏੇਸ ਕਲੁੱਚ ਕਜੁੱਤ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਪੇਜ਼  33:52 . 34 

* 

.... 33. ਏੀ ਉਹ ਏਕਹੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਏ ਯਾਨ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਕਲਸ਼ਲਾਸ 
ਨਹੀਂ ਏਯਦ ੇ?" ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਫਦ ਕਰਆ .  

ਨ ਟ: ਸਬ ਬਯਸਮਗ ਹ ਅਤ ਅਕਸਯ ਹਦੀਸ ਭੁਸਟਰਭ ਇਫਨ ਇਸਹਾਕ ਟਵਚ (ਸ 768.), ਅਫੂ Dawud (ਸ 775.), 

ਇਫਨ ਹਾਟਸ਼ਭ (ਡੀ 833), ਭੁਹੰਭਦ ਅਰੀ ਫੁਖਾਯੀ (ਸ 870.), ਭੁਸਟਰਭ ( ਅਫ ੂਧਾਫੀ (ਡੀ 923), ਅਫੂ ਫੱਕਯ 
ਤਫਯੀ (ਡੀ 923); ਇਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਕਈ ਵੀ ਭੁਹੰਭਦ ਦ ਜੀਵਨ ਦਯਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ ਉਸਦ ਨੇੜ ਹੀ ਟਯਹਾ (570-
632) .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਭੀਦ ਯੁੱ ਐਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਅੁੱ ਜ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏੰਭ ਏਯਨ ਅਤੇ ਆਣੀ ਕਨਹਚਾ 
ਦੀ ਸੇਲਾ ਏਯਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 19:28 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਜਾ ਅਤੇ ਸਾਯੀਆਂ ਏਭਾਂ ਦੇ ਚੇਰੇ ਫਣਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਤਾ ਅਤੇ  ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 
ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਫਕਤਸਭਾ ਕਦ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 20: 5 

* 

.... 20. ਇਸ ਰਈ ਅਸੀਂ ਭਸੀਹ ਦ ੇਚੇਰੇ ਹਾਂ. ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਸਾਡੇ ਯਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ ਹ ਏਭ ਕਦੰਦਾ ਹੈ  
1 ਤਯਸ 15: 3 

* 

.... ਅਤੇ ਜ ਏਈ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਆਸ ਏਾਯਨ ਐਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾ ਇਸ ੁੱਰ ਦਾ ਜਲਾਫ 
ਦੇਣ ਰਈ ਕਨਯੰਤਯ ਜਾਯੀ ਯਹ,ੇ ਯ ਕਦਆਰਤਾ ਅਤ ੇਡਯ ਨਾਰ .  

........................................ .................................. .......................... .......................................... ..................................... 
ਏੂਚ 33: 9 

* 

.... ਉਹ ਇੁੱਏ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਣੇ ਦਤੂ ਨੰੂ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਯਭ ਨਾਰ ਬੇਕਜਆ ਹੈ, ਕਏ ਉਹ ਸਾਯੇ 
ਧਯਭਾਂ ਕਲੁੱਚ ਇਸ ਧਯਭ ਨੰੂ ਹਯਾ ਸਏਦਾ ਹੈ.  
ਅਰ-ਨਾਹਰ 125: 16 

* 

.... (  ਨਫੀ), ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਫ ੁੱ ਧ ਨਾਰ ਫ ਰਾ ਅਤੇ ਆਣ ੇਸ ਆਭੀ ਦ ੇਭਾਯ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ 
ਮਾਦ ਏਯ. ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਇਏ ਫਹ ਤ ਹੀ ਲਧੀਆ ਢੰ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯ. 
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਰਏ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐਯੇ ਕਪਯਕਏਆ,ਂ ਏਾਯੀਯਾਂ ਅਤੇ ਸਭੂਹਾਂ ਕਲਚ ਲੰਡੇ 
ਯਕਹਣ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 10: 1 
* 

.... ਹ ਣ ਬਯਾ!  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3: 3. 4 

* 

.... 3. ਕਏਉਂਕਏ ਸਯੀਯਏ ਅਜੇ ਤੁੱਏ. ਕਏਉਂਕਏ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ  ੁੱ ਸ ੇਹ ਅਤੇ ਕਲਲਾਦ ਏਯਦ ੇਹ, ਤਾਂ ਏੀ 
ਤ ਸੀਂ ਸਯੀਯਏ ਤਯ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐੀ ਲਤੀਯੇ' ਤੇ ਨਹੀਂ? 4. ਕਏਉਂਕਏ ਜਦੋਂ ਏਈ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਭੈਂ ਰ ਸ ਦੀ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਏਕਹੰਦਾ ਹ ੈਕਏ ਭੈਂ ਅ ੁੱ ਰਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ?  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 103: 3 

* 

.... ਅਤੇ ਇਏੁੱ ਠੇ ਹ ਏ,ੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਨਾਰ ਪੜੀ ਯਹ ਅਤੇ ਕਬੰਨਤਾ ਕਲੁੱਚ ਨਾ 
ਹਲ .  

ਅਰਾਨਾਭ 159: 6 
* 

.... ਤ ਹਾਡ ੇਏਰ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ਰੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ਆਣੇ ਧਯਭ ਅਤ ੇਫਹ ਤ ਸਾਯੇ 

ਸੰਯਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਚਰੇ  ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏੰਭ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸਬ ਏ ਝ ਦੁੱਸੇ ਜਾਣੇ ਜ ਉਹ ਏਯਦ ੇਹਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ 

.  
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ਏੀ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ ੁੱ ਧ  ਸਤਏਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਐ ਸ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਐ ਸ਼ ਯਕਹਣ ਰਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਏਯਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ  

ਜ਼ਫੂਯ 11: 5 
* 

.... ਯ ਕਜਹੜੇ ਰਏ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤ ੇਬਯਸਾ ਏਯਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਨਭਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਭੇਸ਼ਾ 
ਐ ਸ਼ੀ ਭਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਦ ੇਹ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਐ ਸ਼ ਹਲ ੇਜ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਭ ਨੰੂ 
ਕਆਯ ਏਯਦੇ ਹਨ.  
ਯਭੀਆਂ 17:14 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਾਜ ਐਾਣਾ ਨਹੀਂ ਐਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ, ਯ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ੇਕਲੁੱ ਤਯ 
ਆਤਭਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ ਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਨਾਰ.  
Flpyyun 4: 

4 

. * ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਬੂ ਕਲੁੱ ਚ ਅਨੰਦ ਭਾਣ. ਕਪਯ ਏਕਹਣਾ ਕਏ ਐ ਸ਼ ਯਹ  
........................................ .................................. .......................... ...............................................................................  
70:43 Alzhruf 

* 

.... ( ਕਏਹਾ ਜਾ ਜਾਲੇਾ) ਹੈ, ਜ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਪਯਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਣ ੇਤੀ ਦਾ ਆਦਯ ਨਾਰ 
(ਲੁੱ ਐਯਾ) .  

ਅਰੇਸਸ 11:76 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਫਚਾਲੇਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇਲੇਾ .  
ਨ ਟ: ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਾਯ ਜ ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਫਰਦ ਹਨ ਉਹ ਕਵਰ ਇਕ ਆਇਤ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਸਭੇਂ ਟਵਚ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 
ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ.  
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ਸ਼ ੁੱ ਧ ਫ ੁੱ ਏਾਂ ਕਲਚ ਏ ਝ ਉਦਾਹਯਣਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਲਚ ਯੁੱ ਫ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਸਯੀਯਏ ਇਰਾਜ ਕਦੰਦਾ 
ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 26:15 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਭੈਂ ਰਬੂ ਕਲੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡਾ ਰਬ ੂਹੈ .  

ਜ਼ਫੂਯ 2: 103. 3 
* 

.... 2. ਹੇ ਭੇਯੇ ਕਆਯੇ! ਮਹਲਾਹ ਦੀ ਉਸਤਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇਸਾਯੇ ਉਏਾਯ ਬ ੁੱ ਰ , 3 ਉਹ ਤ ਹਾਡ ੇ
ਸਾਯੇ ਾ ਬ ੁੱ ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਾਂ ਨਾਰ ਬਯ ਕਦੰਦਾ ਹੈ.  
ਭੁੱਤੀ 23: 4 

* 

.... ਅਤ ੇਕਮਸੂ ਆਣੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਯਥਨਾਲਾਂ ਕਲੁੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਜ ਦੀ ਐ ਸ਼ਐਫਯੀ ਦਾ 
ਯਚਾਯ ਏਯਦਾ ਸੀ. ਅਤ ੇਉਹ ਰਏਾਂ ਦੇ ਅਤ ੇਕਫਭਾਯੀਆਂ ਦੇ ਸਾਯੇ ਯੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਏਯਦਾ ਸੀ.  
ਯਸੂਰਾਂ ਦੇ ਏਯਤੁੱਫ 15: 5. 16 

* 

.... 15. ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਕਏ ਰਏਾਂ ਨੇ ਸੜਏ 'ਤੇ ਫੀਭਾਯਾਂ ਨੰੂ ਲੀ ਚਾਏੂ ਨਾਰ ਸੜਏਾਂ' ਤੇ ਸੜਏਾਂ 
ਨੰੂ ਢੁੱ ਕਏਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਯੇ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦ ੇਸਨ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 28:12 ਅਤੇ 30 

* 

.... 28. ਕਪਯ ਤੰਦਯ ਸਤੀ 30 ਏੀ ਸਬ ਨੰੂ ਠੀਏ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਹ?ੈ  

ਨ ਟ: ਨਵੇਂ ਨੇਭ ਟਵਚ, ਟਸਯਪ 26 ਆਇਤਾਂ ਟਮਸ ੂਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯ ਭੁਹੰਭਦ ਦ ਜੀਵਨ ਕਾਰ 
ਟਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਟਗਆ ਦਣ ਦੀ ਕਈ ਟਭਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹ.  
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ਏੀ ਏਈ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਫਦਾਲਰੀ ਹੈ ਕਜੁੱ ਥੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ਼ਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰੀਤ, ਨਾਚ 
ਅਤੇ ੀਤ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਏੀਤਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 19:31 
* 

. ... ਇਸ ਰਈ ਇਸ ੀਤ ਨੰੂ ਆਣੇ ਰਈ ਕਰਐ ਅਤੇ ਇਸਯਾਰ ਦ ੇਰਏਾਂ ਨੰੂ ਕਸਐਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ੀਤ ਇਸਯਾਰ ਦ ੇਰਏਾਂ ਦੇ ਕਐਰਾਫ਼ ਭੇਯਾ ਲਾਹ ਹ ਸੁੱ ਏਦਾ ਹੈ.  
ਜ਼ਫੂਯ 1: 100. 2 

* 

.... 1. ਹੇ ਫੰਦੇ! ਰਬੂ ਦੇ ਸਾਭਹਣੇ ਐ ਸ਼ੀ ਦ ੇਸਾਯੇ ਨਾਅਯੇ 2. ਉਸ ਦੇ ਾਉਣ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਭਜੂਦ ਯਹ  
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ18: 5. 19 

* 

.... 18. ਇਸ ਦੀ ਫਜਾ, ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਬਯ ਜਾ 19. ਅਤ ੇਾਣ ੇਾ, ਾਉਣ ਅਤ ੇਾਣ ੇਾ 
ਅਤੇ ਰਬ  ਰਈ ਾ.  
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 16: 3 

* 

.... ਆਣੇ ਕਦਰ ਕਲੁੱਚ ਭਸੀਹ ਦਾ ਫਚਨ ਕਦਰੋਂ ਅਤ ੇਅੰਭੀ ਲਾਏਾਂ ਨੰੂ ਭੰਨ ਏੇ ਕਸਐਾ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਐਆ 

ਦੇਲੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਕਦਰਾਂ ਉੱਤ ੇਦਇਆ ਨਾਰ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ੀਤ ਾ ਅਤੇ ਆਤਭਏ ੀਤ ਾ.  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ 450 ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤ ਗਾਟਣਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਯ 
ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਅਟਜਹੀ ਕਈ ਟਕਸਭ ਨਹੀਂ ਹ 
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ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਸੁੱ ਸ਼ਟ ਭਏਸਦ ਅਨ ਸਾਯ, ਏੀ ਇਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਕਏ ਇੁੱ ਏ ਲਾਯ ਇੁੱ ਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਤਨੀਆਂ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 17:17 
* 

.... ਅਤੇ ਉਹ ਫਹ ਤ ਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯੁੱ ਐਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਣੇ ਕਦਰ ਨੰੂ ਲਾਸ ਭੜਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 
ਨੰੂ ਆਣੇ ਰਈ ਸਨੇ ਦੀ ਸਾਂਬ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  
1 ਏ ਕਯੰ 2: 7 

*. ਯ ਹਯ ਆਦਭੀ ਦੀ ਆਣੀ ਤਨੀ ਅਤ ੇਹਯ ਯਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਏਉਂਕਏ ਕਲਆਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦ ੇ
ਏਾਯਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਨੀਸਾ 3: 4 ਅਤੇ 24 

* 

.... 3. ਅਤ ੇਜੇ ਤ ਸੀਂ ਡਯਦੇ ਹ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅਨਾਥ ਰੜਏੀਆਂ ਫਾਯੇ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏਯ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦ ਹਨ ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਯ. ... 24. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਯੇ ਕਲਆਹ 
ਭਕਹਰਾ (ਤ ਹਾਡ ੇਏਰ ਭਨਹ ਾ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ) ਉਹ (ਫੰਦੀ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤਯ ਤ ੇ ਰਾਭ) ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆਣੇ 
ਏਫਜ਼ੇ ਕਲੁੱ ਚ ਆ .  

ਰੀਮਾਹ 21:33, 32. 33, 38 ਅਤੇ 50 
* 

.... 21. ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇਦੂਤ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨਾ ਕਫਹਤਯ ਹੈ . ਹੇ 
ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨੀਆ ਂ... 38. ਨਫੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਕਨਮ ਏਤ ਏੀਤਾ ਹੈ, ਕਜਸ 'ਤੇ ਨਫੀ ਦ ੇਨਾਰ ਏ ਝ ਲੀ ਰਤ ਹੈ. 50 

ਅਤ ੇਇੁੱਏ ਕਨਹਚਾਲਾਨ ਯਤ ਦ ੇਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ ਉਹ ਕਲਆਹ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਏਯ (ਬਾਲ 
ਹੈ ਕਏ ਏੀ ਭਹਯ ਕਫਨਾ ਕਲਆਹ ਏਯਨ ਰਈ) ਜੇ ਨਫੀ (ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ) ਯਕਭਟ (ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) 

ਕਲਸ਼ੇਸ਼ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹਨ ਤੁੱਏ ਚਟੀ ਦ ੇਭ ਸਰਭਾਨ ਹਨ , ਨਾ .  
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ਏੀ ਇਏ ਆਦਭੀ ਆਣੀਆ ਂਤਨੀਆਂ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯੀ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਏਰ ਇਏ 
ਲੇਰੇ ਇਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਤਨੀਆਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਸੁੱਸ਼ਟ 15:21 
* 

.... ਜੇ ਕਏਸੇ ਆਦਭੀ ਦੇ ਦ ਤਨੀਆਂ ਹਣ ਅਤੇ ਇੁੱਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਹਯ ੈਯ-ਕਆਯੇ ਹਨ  

ਨਹਭਮਾਹ 26:13. 27 
* 

.... 26. ਏੀ ਇਸਯਾਰ ਦ ੇਯਾਜਾ ਸ ਰੇਭਾਨ ਨੇ ਏਈ ਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਸੀ? 27. ਕਪਯ ਲੀ, ਅਜਨਫੀ 
ਯਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਾ ਕਲੁੱਚ ਪਕੜਆ  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਨੀਸਾ 3: 4 

* 

.... ਅਤ ੇਜੇ ਤ ਸੀਂ ਡਯਦ ੇਹ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਅਨਾਥ ਰੜਏੀਆਂ ਫਾਯੇ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏਯ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦ ਹਨ ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਯ. ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਡਯ ਹੈ ਕਏ (ਸਾਯੀਆਂ ਯਤਾਂ) 
ਫਯਾਫਯ ਦੇ ਕਲਹਾਯ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਇਏ ਯਤ (ਜਾਂ ਨ ਏਯ) ਕਜਸ ਦੀ ਤ ਸੀਂ ਭਾਰਏ ਹ. ਇਸ ਤੋਂ ਤ ਸੀਂ 
ਫੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾ ੇ.  

ਨੀਸਾ 3: 4  
* 

.... ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ਕਜੰਨਾ ਚਾਹ ਯਤਾਂ ਕਲਚ ਸਭਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਏਯ . 
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ਏੀ ਆਯਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧਾਯਕਭਏ ਕਲਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ?ੈ (ਰਾਰਚ ਦਾ ਏਾਨੰੂਨ)  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭਰਾਏੀ 16: 2 .... ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 10: 7. 13 
* 

.... 10. ਯ ਉਹ ਭਯ ਨਹੀਂ , ਯ ਰਬੂ ਨੇ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ 
ਕਏ ਉਹ ਕਲਧਲਾ ਨਾ ਦੇਣ. 11. ਏਈ ਤੀ ਤਨੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਦਾ. 12. ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਛੁੱ ਡਦੇ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................ ... 
ਕਨਸਾ 24: 4 

* 

....  

ਅਰੀਡਾ 87: 5 
* 

.... ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਠੀਏ ਏਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਨਾ ਏਯ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਜ ਹੁੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹਨ .   
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ਸ਼ ੁੱ ਧ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲਚ ਕਏਹੜੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਤੀਆਂ ਰਈ ਕਜਨਸੀ ਤਯ 
'ਤੇ ਲਟਾਂਦਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਤਯਸ 7: 3 
* 

.... ਹੇ ਸ਼ਯ! ਤ ਸੀਂ ਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਫੇਲਏੂਪ ਭਕਹਸੂਸ ਏਯਦੇ ਹ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ ਏ 
ਸਭਯੁੱਥਾ ਨਾਰ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਸਕਤਏਾਯ ਸਭਝਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਦੇ ਹ ਕਏ ਅਸੀਂ ਸਾਯੇ ਜੀਲਣ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ 
ਦੇ ਲਾਕਯਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਰਾਯਥਨਾਲਾਂ ਨਾ ਯ ਏ ਸਏਣ.  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 25: 5 

* 

.... ਹੇ ਸ਼ਯ! ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯ ਕਜਲੇਂ ਭਸੀਹ ਨੇ ਏਰੀਕਸਮਾ ਨੰੂ 
ਲੀ ਕਆਯ ਏੀਤਾ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................... ................................  
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 223: 2 

* 

.... ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਯਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ ਕਏ 
ਤ ਹਾਡੇ ਪਾਯਭ ਨੰੂ ਲਧਾਇਆ ਜਾਲੇ.  
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 14: 3 

* 

.... ਰਏ ਆਣੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਲਾਂ, ਯਤਾਂ,  ੁੱ ਤਯਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 
ਕਨਸ਼ਾਕਨਆ,ਂ ਕੜਆਂ, ਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਐੇਤਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਡੇ ਢੇਯ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ .  
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ਏੀ ਭਯਦਾਂ ਨੰੂ ਰ ਟਾ ਖ਼ਯੀਦਣਾ, ਏਫਜ਼ਾ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 23: 7 * .... ਤ ਹਾਨੰੂ ਏੀਭਤ ਤੋਂ ਐਯੀਕਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਦੇ  ਰਾਭ ਨਾ ਫਣ.  
1 ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏੀਆ ਂ3: 4. 7 * .... 3. ਇਸ ਰਈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਪ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਅਨੈਕਤਏ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 4. ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਹਯ ਏਈ ਤ ਹਾਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਆਦਯ ਨਾਰ ਮਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ 
ਦੇ ਮ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 5. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਸ਼ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................... ................ 
ਕਨਸਾ 24: 4 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਯੇ ਕਲਆਹ ਭਕਹਰਾ (ਤ ਹਾਡ ੇਏਰ ਭਨਹ ਾ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ) ਉਹ (ਫੰਦੀ ਏਯ ਯਹੇ ਹਨ ਦੇ 
ਤਯ ਤੇ  ਰਾਭ) ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆਣ ੇਏਫਜੇ਼ ਕਲੁੱ ਚ ਆ.  
ਫਦਾਭ 5:23. 6 * .... 5. ਅਤ ੇਉਹ ਆਣੀਆ ਂਬਾਲਨਾਲਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਕਐਆ ਏਯਦੇ ਹਨ . ਯ ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆਂ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਯਸ਼ਤਦੇਾਯਾਂ ਦ ਆਯਾ ਕਜੰ਼ਭੇਲਾਯ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੇਸ਼ ਹਨ .  

ਉਭਯ 22:70 ਅਤੇ 2 9. 30 * .... 22. ਯ ਰਾਯਥਨਾ ਰੀਡਯ ਕਜਹੜੇ ਰਏ ਆਣੇ ਕਨੈੱਜੀ ਕਹੁੱ ਸੇ ਦੀ ਯਾਐੀ. 30 ਯ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੰਯਾਂ ਰਈ ਉਹ (ਜੇਏਯ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ .  
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ਏੀ ਇਹ ਯਤਾਂ ਰਈ ਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਰ ਏਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰ 15:11 .... ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਯਤ ਦ ੇਰੰਫੇ ਲਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਆਯ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏਉਂਕਏ ਲਾਰ ਨੰੂ ਯਦੇ ਨੰੂ 
ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  
ਰਾਤੀਆਂ 1: 5 * .... ਭਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਣ ਤੋਂ ਛ ਟਏਾਯਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਨਾਰ ਯਹ ਅਤੇ 
ਦ ਫਾਯਾ ਕਪਯ  ਰਾਭੀ ਕਲੁੱਚ ਨਾ ਆ.  
ਏ ਰ ਸੀਆਂ 20: 2 * .... ਇਹ ਕਨਮਭ ਭਨ ੁੱ ਐੀ ਏਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਅਨ ਸਾਯ ਕਏਉਂ ਹਨ?  

........................................ .................................. .......................... ........................................................ ....................... 
ਚਾਨਣ  30:24 . 31 * .... 30. ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਭਯਦਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਕਨਾਹ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ... 31. ਅਤੇ ਆਣ ੇ
ਸ਼ਯਭਾਸ਼ੀਰ ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਕਐਆ ਏਯ ਅਤ ੇਆਣੇ ਸਜਾਲਟਾਂ ਨੰੂ ਰਟ ਏਯਨ ਦੀ ਆਕਆ ਨਾ ਕਦ, ਯ ਕਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 
ਰਈ ਐ ੁੱ ਰਹੇ ਹਨ  
ਅਰੇ 59:33 * .... ਹੇ ਦੂਤ, ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਅਤ ੇਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ ਸਰਭਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਸ ( ਜੇ ਤ ਸੀਂ 
ਫਾਹਯ ਕਨਏਰਦ ੇਹ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਇੁੱਏ ਸ਼ੀਟ ਰਟਏ (ਇੁੱਏ ਡਰਾਈਲ ਛੁੱਡ). ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਈ ਅਕਜਹਾ ਹਲੇਾ, ਤਾਂ ਏਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨ ਏਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਚਾਾ.  
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ਏੀ ਯਤਾਂ ਦ ੇਅਕਧਏਾਯ ਭਯਦਾਂ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 19:16 * . ਇਸ ਰਈ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਛਟ ਨਾ ਕਦਉ ..  

2 ਇਤਹਾਸ 7:19 * .... ਰਬੂ, ਸਾਡੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜ ਫਯਾਫਯ ਹੈ.  
ਯਭੀਆਂ 11: 2 * .... ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਰ ਕਏਸ ੇਰਈ ਲੀ ਏਈ ਕਜੰ਼ਭੇਲਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
ਰਾਤੀਆਂ 6: 2 * .... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਏਸੇ ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਕਏਸੇ ਦਾ ੁੱ ਐ ਨਹੀ ਹੈ.  
ਰਾਤੀਆਂ 28: 3 * .... ਏਈ ਮਹੂਦੀ ਜਾਂ ਮੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਏਈ  ਰਾਭ ਭ ਫ਼ਤ ਨਹੀਂ. ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ 
ਸਾਯੇ ਭਸੀਹ ਕਮਸੂ ਕਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹ.  
ਜੇਭਸ 9: 2 * .... ਯ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਏਯ,ੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਾ ਏਯੇ ਅਤ ੇਏਾਨੰੂਨ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਨੰਕਦਆ ਏਯਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 228: 2 ਅਤੇ 282 * .... 228. ਯਤਾਂ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ (ਭਯਦਾਂ) ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਏਾਨੰੂਨ ਅਨ ਸਾਯ 
(ਭਯਦਾਂ ਦਾ ਹੁੱ ਏ) ਯਤਾਂ ਤੇ ਹ ੈ282. ਅਤੇ ਆਣ ੇਦ ਆਦਭੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਹੀ (ਸਾ ਏੇਸ). ਅਤ ੇਜੇਏਯ ਉੱਥੇ ਦ 
ਆਦਭੀ, ਇੁੱਏ ਆਦਭੀ ਅਤੇ ਦ ਭਕਹਰਾ ਨਹੀ ਹਨ.  
ਨੀਸਾ 3: 4, 11 ਅਤ ੇ176 * .... ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਚਾਯ ਜਾਂ ਚਾਯ ਚਾਯ ਨਾਰ ਕਲਆਹ ਏਯਲਾ. 11. ਇਏ ਭ ੰ ਡੇ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ 
ਦ ਰੜਏੀਆਂ ਦੇ ਕਹੁੱ ਸੇ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹੈ.  
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ਏੀ ਭਯਦਾਂ ਨੇ ਏਦੇ ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆ ਂਨੰੂ ਭਾਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ  

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ25: 5. 29 * .... 25. ਹੇ ਸ਼ਯ! ਆਣੀਆ ਂਤਨੀਆਂ ਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯ . ਇਸੇ ਤਯਹਾਂ ਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਨਾਰ ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ੇਕਆਯ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 29. ਕਏਉਂਕਏ ਕਏਸੇ ਨੇ ਏਦ ੇ
ਲੀ ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਨਾਰ ਦ ਸ਼ਭਣੀ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ ਹ,ੈ ਯ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਬਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਸੀਹ ਭਸੀਹ ਲਜੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ 
ਹੈ.  
ਏ ਰ ੁੱ ਸੀਆਂ 19: 3 * .... ਹੇ ਸ਼ਯ! ਆਣੀਆਂ ਤਨੀਆ ਂਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾ ਰਲ.  
1 ਤਯਸ 7: 3 * .... ਹੇ ਸ਼ਯ! ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਣੇ ਤਨੀ ਨਾਰ ਯਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ ੁੱ ਧ ਯਤ ਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਏਭਜ਼ਯ ਫਯਤਨ 

ਦਾ ਆਦਯ ਤਾ ਏਯਨ ਰਈ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਕਨਸਾ 34: 4 * .... ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਯਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਫਾਲਤ ਏਯ ਯਹੇ ਹ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੇਕਐਆਂ) 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਭਝ ਕਰਆ ਹ,ੈ ਕਪਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਦੂਯ ਹ ਜਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਨਾ ਹ. ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਉਹ ਆਕਆਏਾਯ 
ਫਣ,ੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨ ਏਸਾਨ ਹ ੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਏਈ ਫਹਾਨਾ ਨਾ ਭੰ .  
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ਏੀ ਇਹ ਕਏਸ ੇਈਸਾਈ ਜਾਂ ਭ ਸਰਭਾਨ ਨੰੂ ਲੁੱ ਐਯੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਨਾਰ ਕਲਆਹ ਏਯਾਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 3: 7 * .... ਦ ਫਾਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਕਲਆਹ ਨਾ ਏਯ .  

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 28: 7 ਅਤ ੇ39 * .... 28. ਅਤੇ ਜੇ ਏਈ ਏ ਆਯੀ ਕਲਆਹ ਏਯਲਾ ਰਲ ੇਤਾਂ ਏਈ ਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦਾ . ਤ ਸੀਂ 
ਕਏਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ਕਲਆਹ ਏਯ ਸਏਦ ੇਹ ਕਜਸਨੰੂ ਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹ ਯ ਏੇਲਰ ਰਬੂ ਕਲੁੱ ਚ ਹੀ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 14: 6 ਅਤੇ 17 * 14. ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਅਸਾਧਾਯਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਲਚ ਨਾ ਆ, ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਏਹ 
ਕਜਹੀ ਦਸਤੀ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ ਜਾਂ ਏੀ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਯੇ ਕਲਚ ਮਦਾਨ? 17. ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਲਛੜ ਜਾ, ਅਤੇ ਅਸ਼ ੁੱ ਧ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਨਾ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 5: 5 * .... ਅੁੱਜ, ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹਣਾ ਸਬ ਏ ਝ ਠੀਏ ਹੈ ਅਤ ੇਰਏਾਂ ਦਾ ਬਜਨ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਲੀ ਸ਼ਯਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬਜਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਸ਼ਯਹਾ ਹ,ੈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਯਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਯਤਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ ਧ ਕਏਤਾਫਾਂ ਦੀਆ ਂਯਤਾਂ ਲੀ ਸ਼ਯਾਯਤੀ 
ਹਨ .  

  

160 

ਜ ੇਕਏਸੇ ਤਰਾਏ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਤੀ ਦੇ ਕਜਨਸੀ ਸੰਫੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਕਏਸੇ ਹਯ ਏਾਯਨ ਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਪਯ ਤੋਂ ਕਲਆਹ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਭਰਦੀ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 32: 5 * .... ਹਯ ਏਈ ਜ ਕਲਬਚਾਯ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਆਣੀ ਤਨੀ ਨੰੂ ਐ ਸ਼ ਏਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਕਭਰਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜ ਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਕਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਕਲਬਚਾਯ ਏਯਦਾ ਹੈ.  
ਭੁੱਤੀ 9:19 * . ਏਈ ਲੀ ਜ ਕਲਬਚਾਯ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏੇ ਆਣੀ ਤਨੀ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਕਲਬਚਾਯ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਜ ਏਈ ਕਲਬਚਾਯਨ ਕਲਆਹ ਏਯਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਕਲਬਚਾਯ ਏਯਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 231: 2 * .... ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ (ਦ ਲਾਯ) ਭਕਹਰਾ ਨੰੂ ਤਰਾਏ ਦ ੇਕਦੁੱ ਤਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਕਏ ..... ਇੁੱਏ ਾਯਟੀ ਨੰੂ 
ਛੁੱ ਡ ਏੇ ਛੁੱ ਡ .  

ਅੁੱਰਹਾ 5:66 * .... ਜੇਏਯ ਅੁੱਰਹਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਰਾਏ ਦੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈਯਾਨ ਨਾ ਏਯ ਕਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਬ ੂਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਫਹਤਯ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਦੇਲੇਾ. .. ਤੀ ਨੰੂ ਅਤ ੇਨ ਜਲਾਨ  ੁੱ ਤਯ.  
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ਏੀ ਇਹ ਇਏ ਈਸਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਇਏ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਲਜੋਂ ਏੰਭ 
ਏਯੇ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭ ਹੰਭਦ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯੇ?  

ਫਾਈਫਰ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 24:10. 25 * .... 25. ਕਲਕਦਆਯਥੀ ਰਈ ਆਣੇ ਅਕਧਆਏ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਹਣਾ ਏਾਪੀ ਹ ੈ.  

ਰੂਏਾ 40: 6 * .... ਕਲਕਦਆਯਥੀ ਆਣ ੇਅਕਧਆਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰੂਯਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਯ ਏਈ 
ਆਣੇ ਕਸੁੱ ਕਐਅਏ ਲਯਾ ਹਲੇਾ.  
ਮੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤ ੇ23. 24 * .... 15. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦੇ ਹ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭੇਯੇ ਹ ਏਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯੇ. 23. 

ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਕਐਆ, "ਜੇਏਯ ਏਈ ਕਲਅਏਤੀ ਭੈਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਯੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀ ਅਨ ਸਯਣ ਏਯੇਾ . 

ਕਜਹੜਾ ਭਨੰੂੈ ਕਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ ਉਹ ਭੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ .  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 31: 3 * .... ( ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਐ): "ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਭਸੇ਼ਯ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦੇ ਹ, ਭੇਯੇ ਭਯ ਹ ਜਾਉ, ਤਾਂ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯੇਾ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਾਾਂ ਨੰੂ ਭ ਆਪ ਏਯ ਦੇਲੇਾ ."  

ਕਨਸਾ 80: 4 * .... ਜ ਏਈ Messenger ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚਭ ੁੱ ਚ ਹੀ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਦੀ ਆਕਆ ਭੰਨਦਾ ਸੀ .  

ਅੁੱਰਫ 21:33 * .... ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਅੁੱਰਾਹ ਦ ੇਦੂਤ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨਾ ਕਫਹਤਯ ਹੈ .  

ਅਰਜ਼ਾਈਭਯਸ 63:43 * .... ਅਤੇ ਜਦ ਕਮਸੂ ਕਨਸ਼ਾਨ ਦ ੇਨਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, ... ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਡਯ ਅਤ ੇ
ਭੇਯਾ ਹ ਏਭ ਭੰਨ  .  

ਦੁਸ਼ਭਣ ਅਤ ਰੜਾਈ ਦ ਭਾਭਰ  
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ਏੀ ਏਈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਕਏਤਾਫਾਂ ਕਲਚ ਇਏ ਸੁੱਸ਼ਟ ਕਲਸ਼ਾ ਹੈ ਕਏ ਕਏਸੇ ਹਯ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਹਯ ਸਾਯੇ 
ਧਯਭਾਂ ਉੱਤੇ ਹਏੂਭਤ ਏਯਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੁੱ ਕਐਆ ਜਾਲ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 20:17. 21 * .... 20. ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਾਜ ਰਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇਾ. 21. ਅਤੇ ਰਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਹੇੇ ਕਏ ਇੁੱਥ ੇਦੇਐ! 
ਜਾਂ ਉੱਥੇ! ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਾਜ ਤ ਹਾਡ ੇਦਯਕਭਆਨ ਹੈ.  
ਯਭੀਆਂ 17:14 ਅਤ ੇ22 * .... 17. ਕਏਉਂਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਯਾਜ ਐਾਣਾ ਨਹੀਂ ਐਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ, ਯ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ੇਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ. 22. ਜ ਤ ਸੀਂ ਭੰਨਦੇ ਹ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਕਲਚ 
ਤ ਹਾਡੇ ਕਦਰ ਕਲਚ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਏੂਚ 33: 9 * .... ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਣੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਯਭ ਨਾਰ ਬੇਕਜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਹ 
ਸਏ ੇ( ਧਯਭ) ਸੰਸਾਯ ਦ ੇਸਾਯੇ ਧਯਭਾਂ ਉੱਤੇ ਕਜੁੱਤ ਰਾਤ ਏਯਦੇ ਹਨ ਯ ਕਪਯ ਲੀ ਯੁੱਫ ਕਲਚ ਸੰਦ ਹੈ.  
ਅਕਰਫ਼ 8:61. 9 * .... 8. ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੂਯ ੂਯਾ ਏਯੇਾ, ਯ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਕਐਰਾਪ 9 ਹਨ. ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ 
ਕਜਸ ਨੇ ਆਣੇ ਦਤੂ ਨੰੂ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਅਤ ੇਧਯਭ ਨਾਰ ਬਕੇਜਆ ਹੈ ਕਏ ਉਹ ਇਸ ਅਤ ੇਸਾਯੇ ਧਯਭਾਂ ਨੰੂ ਹਯਾ ਸਏਦਾ 
ਹੈ ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਫਹ ਏਭੀ ਫ ਯਾਈ ਏਯਦ ੇਹਣ .  
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ਧਾਯਕਭਏ ਭਾਭਕਰਆਂ ਕਲਚ ਕਏਹੜੀ ਤਾਏਤ ਲਯਤੀ ਜਾਲ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

2 ਕਤਭਕਥਉਸ 24: 2. 25 * .... 24. ਇਹ ਰਬੂ ਦੇ ਸਲੇਏ ਰਈ ਝੜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯ ਸਾਯੇ ਰਏਾਂ 
ਰਈ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਐਅਤ ਅਤ ੇਆਕਆਏਾਯੀ ਹਣ ਰਈ. 25. ਅਤ ੇਕਲਯਧੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਭਾਇਸ਼ਾਂ ਏਯਨ ਕਦਉ.  
ਪਰੇਭ 14 * .... ਯ ਤੇਯੀ ਇੁੱਛਾ ਦ ੇਫੈਯ, ਭੈਂ ਏ ਝ ਲੀ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ ਤ ਹਾਡਾ ਚੰਾ ਏੰਭ ਰਾਰਚ 
ਨਾਰ ਨਾ ਹਲ ੇਯ ਐ ਸ਼ੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 256: 2 * .... ਧਯਭ ਇਸਰਾਭ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ.  

ਅਰ ਇਭਯਾਨ 20: 3 * .... ਜੇਏਯ ਇਹ ਰਏ ਇਸਰਾਭ ਕਰਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਲੁੱਚ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਏਯ, ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਤ ਸੀਂ (ਤ ਹਾਡੀ ੁੱਰ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਏੰਭ ਏੇਲਰ ਬਲਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ .  

45:50 ਸ *. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਏ ਉਹ ਜ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਜਫੂਯ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ ਇਸ ਰਈ 
ਏ ਯਾਨ ਨੰੂ ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ ਜ ਸਾਡੇ ਲਾਅਦੇ ਤੋਂ ਡਯਦਾ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਯੁੱਫ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹ ੈਕਏ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਮ ੁੱ  ਕਲਚ ਦੂਸਯੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਅਤੇ 
ਰੜਨ ਰਈ, ਜਦ ਤੁੱ ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਣੇ ਧਯਭ ਉੱਤੇ ਕਜੁੱ ਤ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹ ਈ? (ਅਏਾਦ 
ਦੀ ਰੜਾਈ)  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 17:12. 19 * .... 17. ਫਦੀ ਰਈ ਫ ਕਯਆਈ ਨਾ ਏਯ. 18. ਕਜੰਨਾ ਹ ਸਏੇ, ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਭਯਦਾਂ ਦ ੇਨਾਰ ਭੈਚ 
ਯੁੱ ਐ. 19.  ਅਯੀਜ਼ਨਾ! ਫਦਰਾ ਰੈਣਾ ਭੇਯਾ ਏੰਭ ਹੈ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਇਨਾਭ ਦੇਲੇਾ  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 14:12 * .... ਹਯ ਕਏਸੇ ਦ ੇਨਾਰ ਅਬੇਦ ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਕਲਕਦਆਯਥੀ ਫਣ ਕਜਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ਏਈ ਲੀ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਐੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 190: 2. 193 * .... 190. ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਯਾਹ ਕਲੁੱਚ ਰੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਕਜੁੱਥੇ ਲੀ ਤ ਸੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਰ ਉਥ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦਉ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਹਯ ਏੁੱਢ ਕਜੁੱਥ ੇਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਹਯ ਏੁੱ ਕਢਆ ਹੈ. ਅਤ ੇ
(ਧਯਭ ਦ ਆਯਾ ਏ ਯਾਹ ੇੈਣ ਲਾਰਾ ) ਲਾਐਕਨਜ਼ੀ ਨਾਰੋਂ ਕਏਤ ੇਕਜ਼ਆਦਾ ਭਾੜਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੜਾਈ ਤਏ ਯਐ ਜਦੋਂ 
ਤੁੱ ਏ ਕਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਕਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦ ੇਧਯਭ ਦੀ ਧਯਤੀ ਕਲੁੱਚ ਹ ੈ.  

ਏੂਚ 29: 9 * .... ਫ ੁੱ ਏ ਦੇ ਰਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਾ ਏਯਦੇ ... ਉਹ ਰੜਾਈ. 
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ਜੇ ਇਏ ਆਦਭੀ ਆਣੇ ਧਯਭ ਦ ਆਯਾ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਣੇ ਧਯਭ ਨੰੂ 
ਫਦਰਣ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏੀ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

ਇਫਯਾਨੀਆਂ 12: 3. 13 * .... 12. ਹੇ ਬਯਾ! ਸਾਲਧਾਨ ਯਹ! ਜੀਉਂਦੇ ਯਭਸੇ਼ ਯ ਲੁੱਰ ਭ ੜਨ ਰਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਏਈ 
ਲੀ ਅਕਜਹੀ ਫ ਯਾ ਅਤੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸ਼ਮ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. 13. ਯ ਜਦੋਂ ਕਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਏ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਾ 
ਤਾਂਕਏ ਏਈ ਲੀ ਾ ਦੇ ਧਐੇ ਕਲਚ ਨਾ ਪਸ ਜਾਲ.ੇ  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 89: 4 * .... ਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚੋਂ ਕਏਸੇ ਦਾ ਦਸਤ ਨਾ ਫਣਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਏ ਰਲੰਸ਼ ਨੰੂ ਸਲੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪੜ ਅਤੇ ਭਾਯ ਕਦ ਕਜੁੱਥ ੇਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਕਏਸੇ ਨੰੂ ਆਣੇ ਸਭਯਥਏਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਏ ਨਾ ਫਣਾਉ .  

ਨ ਟ: ਭੁਹੰਭਦ ਟਫਨ ਕਤਰ ਤੋਂ ਹਠ ਟਰਖੀ ਹਵਾਰਾ: ਯਸੂਰ ਨੇ ਟਕਹਾ, "ਜ ਕਈ ਇਸਰਾਭ ਨੰੂ ਆਣਾ ਧਯਭ 
ਫਦਰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਯ ਸੁੱ ਟ੍." (ਸਟਹਹੂ ਫਖੁਾਯੀ: ਖੰਡ 9, ਫੁੱ ਕ 84, ਨੰਫਯ 57, 58, ਭਾਰੀਆ 4, ਫੁੱ ਕ 56, ਨੰਫਯ 
808).  
  

166 

ਏੀ ਏਦੇ ਕਯਲਾਯ, ਦਸਤਾਂ ਜਾਂ ਇੁੱਥੋਂ ਦੇ ਬਯਾਲਾਂ ਨਾਰ ਲੀ ਰੜਾਈ ਹਈ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਏਈ / ਜੀ. ਕੁਯਾਨ 

1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 13: 7. 24 * .... .... 13. ਅਤੇ ਕਜਸ ਯਤ ਦਾ ਤੀ ਫਹਾਦਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਰ ਯਕਹਣ ਰਈ 
ਕਤਆਯ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣੇ ਤੀ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 14. ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਤੀ ਤਨੀ ਦੇ ਏਾਯਨ ਕਲੁੱਤਯ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਤਨੀ ਤੀ ਨੰੂ ਨਾ 16 ਕਲੁੱਤਯ ਹੈ. ਕਏਉਂਕਏ  ਯਤ ! ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਆਣ ੇ
ਤੀ ਨੰੂ ਫਚਾ ਸਏਦੇ ਹ? ਹੇ ਫੰਦੇ! ਤ ਹਾਨੰੂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਆਣੀ ਤਨੀ ਨੰੂ ਫਚਾ ਸਏ?  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਸਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ 22:58 * .... ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਯੁੱ ਫ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕਏਆਭਤ ਦ ੇਕਦਨ ਕਲੁੱਚ, ਤ ਸੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਤੂ ਦੇ ਦ ਸ਼ਭਣਾਂ ਦ ੇਦਸਤ ਨਹੀਂ ਲੇਐੇ. ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਉਹ ਆਣੇ ਕਤਾ ਜਾਂ  ੁੱ ਤਯ ਜਾਂ 
ਬਯਾ ਜਾਂ ਕਯਲਾਯ ਦੇ ਰਏ ਹਨ  
ਰਾਯਥਨਾਲਾਂ 14:64 * .... ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਏ ਝ ਯਤਾਂ ਅਤ ੇਫੁੱਚੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੁੱ ਐ. ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭਾਫ਼ ਏਯ ਕਦੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਭ ਆਫ਼ ਏਯ ਕਦੰਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਅੁੱਰਹਾ ਭ ਆਪ ਏਯ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਭ ਫਾਯਏ ਹ ੈ. 
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅੁੱਜ ਦੇ ਸਭੇਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਏ ਉਹ ਹਯਨਾਂ  ਕਲਸ਼ਲਾਸਾਂ ਦੇ 
ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਦੇਲੇ, ਬਾਲੇਂ ਕਏ ਉਹ ਆਣੀ ਸਚ ਦੇ ਕਐਰਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 
* 16:24 ਏਯਤੁੱਫ. ਇਸੇ ਏਯਏੇ ਭੈਂ ਇਹ ਲੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਦ ੇਕਦਰ ਕਲਚ ਏਯਨ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹਾਂ, ਭੇਯਾ 
ਕਦਰ ਏਦ ੇਲੀ ਭੈਨੰੂ ਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ  
1 ਕਤਭਕਥਉਸ 5: 1 * .... ਹ ਏਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਏ ਚੰ ੇਕਦਰ ਅਤ ੇਕਆਯ ਅਤੇ ਕਆਯ ਦਾ ਕਆਯ ਫਣਾਇਆ 
ਜਾ ਸਏਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਯਾਹ 216: 2 ( .... ਭ ਸਰਭਾਨ) ਤ ਹਾਡ ੇਕਲਯ ੁੱ ਧ ਰੜਨ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਹ ਹਨ (ਯੁੱਫ ਦ ੇਤਯੀਏੇ), ਇਹ 
ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਅਸੰਬਲ ਹੈ, ਯ ਇਹ ਏਈ ਹੈਯਾਨੀ ਦੀ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਕਏ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਇੁੱਏ ਚੀਜ ਫ ਯੀ ਹਲੇੀ, ਅਤ ੇਇਹ 
ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਕਫਹਤਯ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਹੈਯਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ. ਉਹ ਇਏ ਚੀਜ ਜ ਤ ਸੀਂ ਚੰਾ ਭਕਹਸੂਸ ਏਯਦੇ ਹ ਅਤ ੇਉਹ 
ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਕਨਯਫਰ ਹਨ.  
Alnfal 17: 8 .... ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਕਯਆ, ਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕਯਆ. (ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ) ਦੇ ਨਾਰ ਸਭਾਂ ਤ ਸੀਂ 
ਨੰੂ ਏਫਯ ਸ ੁੱ ਟ ਸੀ ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਤ ਸੀਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸ ੁੱ ਟ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ, ਉੱਥ ੇਸੀ, ਯ ਉਸ ਨੇ ਸ ੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ. ਇਸ ਦਾ ਬਾਲ 
ਹੈ ਕਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਕਦਆਰਤਾ) ) ਚੰੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯ  
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ਏੀ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਏਈ ਫ਼ਯਏ ਦੇਕਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਅਸਰ ਕਲਚ ਚੰਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਰਾਤੀਆਂ 19: 5. 21 * .... 19. ਹ ਣ ਦੇ ਸਯੀਯ ਦਾ ਏੰਭ ਰਤੁੱ ਐ ਹੈ, ਅਯਥਾਤ, ਲਯਕਜਤ ਹੈ. ਅਣਚਾਕਹਆ ਡਯ 20. 

ਭੂਯਤੀਲਾਦ ਜਾਦੂਯੀ ਡੀਸ਼ਨ ਰੜਾਈ ਸੰਲੇਦਨਸ਼ੀਰ.  ੁੱ ਸਾ ਨ ਏਸਾਨ ਹਭਰੇ ਫਦਰਾ 21. ਜਰਣ ਡਯੁੱ ਡਾਂਸ ਦਾ 
ਯੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਯੇ ਹਯ. ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਦੁੱ ਸ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ ਕਏ ਕਜਹੜੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਥੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 
ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਯਾਜ ਦੇ ਲਾਯਸ ਨਹੀਂ ਫਣਨੇ.  
ਮਾਏੂਫ 1: 4 ਅਤੇ 8 * .... 1. ਤ ਸੀਂ ਕਏੁੱ ਥੇ ਰੜਦੇ ਅਤ ੇਰੜਦੇ ਸੀ? ਏੀ ਉਹ ਇੁੱਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਬਰਸ਼ਟ ਏਯਦੀਆਂ 
ਹਨ? 8. ਹੇ ਸਾਯਯ! ਆਣੇ ਹੁੱਥ ਸਾਫ਼ ਏਯ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਏੂਚ 41: 9 * .... ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਦਯਸ਼ਏ ਹ ਜਾਂ ਇੁੱਏ ਲੁੱ ਡਾ ਸਭਾਂ ਹ (ਜ ਕਏ ਥੜ ੇੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯਾਂ ਤੋਂ ਹਨ). ਅਤੇ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇਯਸਤੇ ਕਲਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਰੜ. ਇਹ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਚੰਾ ਹ ੈਕਜਲੇਂ ਤ ਸੀਂ ਸਭਝਦ ੇਹ .  

ਕਹਜ਼ਏੀਰ 6:29 * .... ਅਤ ੇਜ ਏਈ ਏਠ ਯ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਹੀ ਬਰੇ ਰਈ ਮਤਨ ਏਯਦਾ ਹੈ  
ਸੈਪ 11:61 .... ਅੁੱਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਦੂਤ (ਹੈ, ਜ ਕਏ ਹੈ) ਯ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਇਸਨੰੂ ਕਰਆ ਅਤ ੇਯੁੱਫ ਨੰੂ ਯਾਹ ਭੈਂ ਆਣੇ 
ਦਰਤ ਅਤੇ ਆਣੇ ਜੀਲਨ ਨੰੂ ਨਾਰ ਰੜਾਈ. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਭਝਦੇ ਹ, ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਕਫਹਤਯ ਹੈ . 
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ਏੀ ਯੁੱਫ ਨੇ ਭ ਹੰਭਦ ਨੰੂ ਇਸਰਾਭ ਪੈਰਾਉਣ ਰਈ ਏਈ ਲਾਯ ਰੜਾਈ ਸ਼ ਯੂ ਏੀਤੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਮੂਹੰਨਾ 36:18 .... ਭੇਯਾ ਯਾਜ ਇਸ ਜਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇਏਯ ਭੇਯਾ ਯਾਜ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਹਲੇਾ, ਤਾਂ ਭੇਯਾ ਨ ਏਯ ਰੜਾਈ 
ਏਯੇਾ ਤਾਂ ਜ ਭੈਂ ਮਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਦਲੇਾਂ. ਯ ਹ ਣ ਭੇਯਾ ਯਾਜ ਇੁੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ.  
2 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 3:10. 5 * .... 3. ਕਏਉਂਕਏ ਅਸੀਂ ਸਯੀਯ ਕਲੁੱਚ ਯਕਹੰਦੇ ਹਾਂ ਯ ਇੁੱਏ ਸਯੀਯ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਰੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. 
4. ਕਏਉਂਕਏ ਜੰ ਦ ੇਸਾਡੇ ਹਕਥਆਯ ਸਯੀਯਏ ਨਹੀਂ ਹਨ .  

1. ਵਾਯ ਫਦਯ: (ਭਾਯਚ 624) ਇਭਯਾਨ 13: 3 ਅਤ 123; ਇਨਪਰ 5: 8. 19 ਅਤ 41 44  

2. ਮੁੱ ਧ ਅਹਦ: (ਭਾਯਚ 625) ਇਭਯਾਨ 121: 3. 122, 140: 3 ਅਤ 165 172  

3. ਫਟ੍ਰ ਖੰਡਕ: (ਭਈ 627) ਖੰਡਕ ਡੁੱ ਫ ਟਗਆ . ਆਹ 9:33. 12 ਅਤ 25 27  

4. ਫਟ੍ਪਡ: (ਭਾਯਚ 628) ਪਤਟਹ 1:48. 3 ਅਤ 22 27  

5. ਜੰਗ: (629) ਟਫਹਾਯ 191: 2. 193  

6. ਮੁੱ ਧ ਹਊਨਨ: (ਅਗਸਤ 630) ਤਫਾ 25: 9 27  

7. ਜੰਗ ਟ੍ੁਯਫਕ: (630) ਤਫਾ 38: 9. 40, 42. 52, 65 66, 81 83, 86 87, 90, 93, 117  

8. ਫਟ੍ਰ ਟਭੱਕਾ: (630) ਤਫਾ 12: 9, ਟਕਸਸ 85:28, ਟਨਮਭ 13:61, ਨਾਟਸਯ, 1: 110. 3.  
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ਏੀ ਧਾਯਕਭਏ ਰੰ ਥ ਕਲੁੱ ਤਯ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਹਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਯਭੀਆਂ 18:12 * .... ਕਜੰਨਾ ਹ ਸਏੇ, ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਭਯਦਾਂ ਦ ੇਨਾਰ ਭੈਚ ਯੁੱ ਐ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਏੂਚ 29: 9 * .... ਉਹ ਰਏ ਜ  ਸਤਏ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਦੇ ਯਭਾਤਭਾ ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਏਯਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ 

ਕਲਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਚਦ ੇਹਨ ਕਏ ਜ ਅੁੱਰਹਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਦਤੂ ਦ ਆਯਾ ਭਨਹ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ 
ਧਯਭ ਨੰੂ ਭੰਨਦੇ ਹਨ. ਆਣ ੇਹੁੱਥ ਨਾਰ ਲੀ ਫੇਇੁੱਜ਼ਤ ਏਯ .  

ਯਭੀਆ ਂ26:33

.... ਅਤੇ ਕਏਤਾਫ ਦੀ ਕਏਤਾਫ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਕਏਰਹੇ ਤੋਂ ਦੂਯ ਰੈ  
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਕਹਸ਼ਤ ਹ ੰ ਚਾ ਕਦੁੱ ਤਾ. ਇਸ ਰਈ ਤ ਸੀਂ ਏ ੁੱ ਤ ੇਨੰੂ ਭਾਯਦੇ ਅਤੇ ਏ ੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਏੈਦ ਏਯਦ ੇਸੀ . 
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ਅੁੱਜ ਦੇ ਮ ੁੱ  ਕਲੁੱ ਚ, ਈਭਾਨਦਾਯ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਈ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਕਏਤਾਫਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਜੰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਾਂ ਨੰੂ ਕਹੰਸਏ ਏੀਤਾ ਕਆ ਹੈ? (ਜਹਾਦ)  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ12: 6 * .... ਕਏਉਂਕਏ ਸਾਨੰੂ ਖੂ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸ ਨਾਰ ਸੰਯਸ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੰਤੂ ਏਭਾਂ ਦ ੇ

ਸ਼ਾਸਏਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਅਕਧਏਾਯ ਅਤੇ ਸ਼ਏਤੀਆ ਂਤੋਂ, ਸਲਯੀ ਸਥਾਨਾਂ ਕਲੁੱਚ ਯੂਹਾਨੀ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਹਾਨੀ ਤਾਏਤਾਂ 
ਤੋਂ.  
1 ਕਤਭਕਥਉਸ 1: 2. 2 * .... 1. ਇਸ ਰਈ ਭੈਂ ਕਹਰੀ ਸਰਾਹ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ..2 ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਰ ਯਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 7: 4. 77 * .... 76. ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਨ ਲਾਰੇ, ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਰਈ ਰੜਦ ੇਹਨ . ਕਪਯ ਜਦ ਜਹਾਦ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਚੋਂ ਏ ਝ ਉਹਨਾਂ ਲਯੇ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਡਯਨਾ ਸ਼ ਯੂ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ, ਯ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਡਯਦ ੇਸਨ, 

ਯ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ, "ਹੇ ਅੁੱਰਾਹ, ਤ ਸੀਂ ਸਾਡ ੇਰਈ ਝੂਠਾ ਕਏਉਂ ਸੀ?" ਇਸੇ ਨਾ ਸਾਨੰੂ (ਸਾਯੇ ਸਲਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਫਹ ਤ 
ੁੱਟ ਲਯਤਣ) ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਏਕਹਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੀਲਨ ਨੰੂ ਫਹ ਤ ਹੀ ਧਯਭੀ ਰਈ ਚੰਾ (ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ) ਹ ੈ.  

ੁੱਟ ਲਯਤਣ 123: 
9 

*. ਹੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ! ਆਣੇ ਨਜ਼ਦੀਏ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਦੇ ਕਐਰਾਪ ਰੜ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਸਖ਼ਤ ਰੜਾਈ ਦਾ ਤਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀ ਜਾਣ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਹੈ .  

ਨ ਟ: 'ਜਹਾਦ' ਟਵੱਤਯ ਜੰਗ 6236 ਫਾਣੀ ਟਵਚ 139 ਫਾਣੀ ਦਾ ਟਵਸ਼ਾ ਹ = ਇੱਕ ਜੰਗ ਟਵਚ ਕੁਯਾਨ ਦ ਹਯ 45 
ਫਾਣੀ! ਆਕਰਾਭਕ ਮੁੱ ਧ ਦੀ ਟਸੱਟਖਆ ਨੰੂ ਤਫਾ 29: 9 ਅਤ 123 ਟਵੱਚ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹ.  
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ਏੀ ਯੁੱਫ ਇਸ ੁੱ ਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅੁੱਜ ਦੇ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਧਯਭਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਰਈ?  

ਫਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 23:14 
* 

.... ਕਏ ਭਨੰੂੈ ਏਈ ਥਕਯੁੱਡ ਜਾਂ ਧਾ ੇਨਹੀਂ ਰੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭੈਨੰੂ ਹਯ ਏ ਝ ਰੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ 
ਭੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਹਾਂ ਕਏ ਭੈਂ ਅਫਯਾਭ ਨੰੂ ਅਭੀਯ ਫਣਾਇਆ ਹੈ.  
ਏੂਚ 15:20 ਅਤੇ 17 

* 

.... 15. ਚਯੀ ਨਾ ਏਯ. .17. ਇਸ ਰਈ ਆਣੇ  ਆਂਢੀ ਦੇ ਯ ਨੰੂ ਰ ਬਾ ਨਾ ਆਣੇ  ਆਂਢੀ ਦੀ 
ਤਨੀ ਨੰੂ ਉਧਾਯ ਨਾ ਕਦ .  

ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ28: 4 
* 

.... ਚਯੀ ਕਪਯ ਚਯੀ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ, ਯ ਉਸ ਨੰੂ ਏ ਝ ਦਣੇ ਰਈ ਸਖ਼ਤ ਕਭਹਨਤ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੇ 
ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਰ ਲਧੀਆ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
Alnfal 1: 8 ਅਤੇ 41 

* 

. 1. ( ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ ਭ ਜਾਕਹਦ ਰਏ) ਦਾ ਭਏਾ ਦੀ ਦਰਤ ਫਾਯੇ ਤ ਹਾਨੰੂ  ੁੱ ਛ, ਜ ਕਏ ( ਏੀ ਏਰਭ ਨੰੂ) ਮ ੁੱ ਧ 
ਦੇ ਸਭੁੱਯੀ ਹ,ੈ ਜ ਕਏ ਅੁੱਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਦਤੂ. ..41 ਅਤੇ ਜਾਣ ਕਏ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲਚ ੰਜਲੇਂ ਕਹੁੱ ਸੇ ਅਤ ੇਅੁੱਰਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਲਾਸ ਕਰਆ ਹ ੈ.  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਕਏ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਤਆਚਾਯਾਂ ਨੰੂ 
ਆਣੇ ਦ ਸ਼ਭਨਾਂ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਲਯਤਾਂ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਮਯਕਭਮਾਹ 3:22 
* 

.... ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ ੁੱਤੇ ਹ ਸਨ ਜਾਂ (ਕਦਨ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਲਾਰੀਆਹ (ਦ ਕਹਯ) ਨੰੂ ਆਯਾਭ ਦੇਣ ਰਈ 
ਲਯਤੇ ਸਨ . 

2 ਕਤਭਕਥਉਸ 24: 2. 25 
* 

.... 24. ਇਹ ਰਬੂ ਦੇ ਸਲੇਏ ਰਈ ਝੜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯ ਸਾਯੇ ਰਏਾਂ ਰਈ 
ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਐਅਤ ਅਤ ੇਆਕਆਏਾਯੀ ਹਣ ਰਈ. 25. ਅਤੇ ਕਲਯਧੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਭਾਇਸ਼ਾਂ ਏਯਨ ਕਦਉ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 4: 7 

* 

.... ਅਤ ੇਕਏੰਨੇ ਏਸਫ ੇਅਸੀਂ ਤਫਾਹ ਏੀਤੇ  ਹਾਂ ਜ ਸਾਡੀ ਸਜਾਲਟ (ਜਾਂ ਯਾਤ ਲੇਰੇ) ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ ੁੱਤੇ ਹ ਸਨ ਜਾਂ (ਕਦਨ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਲਾਰੀਆਹ (ਦ ਕਹਯ) ਨੰੂ ਆਯਾਭ ਦੇਣ ਰਈ ਲਯਤੇ ਸਨ .  

ਨਪੇਰ 12: 8 
* 

.... ਭੈਂ ਏੇਲਰ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਕਚੰਤਾਲਾਂ ਏੁੱ ਢੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਯ ਉਡਾ ਅਤੇ ਆਣਾ 
ਏਯਜ਼ਾ ਤੜ ਕਦੁੱਤਾ .  
ਅਰਫ਼ਾ 4: 7  

* 

.... ਨਫੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕਏ ਉਸਨੰੂ ਏੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਹ (ਐੂਨ) ਧਯਤੀ ਕਲੁੱਚ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਯ ਐਨੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਯਦਾ.  
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ਏੀ ਯਭਾਤਭਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਏ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਨ ਲਾਕਰਆ ਂਨੇ ਫਦਰਾ ਰੈਣ ਦ ੇਕਨਮਭ ਨੰੂ 
ਅਨਾਇਆ? (ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ਫਜਾ ਅੁੱ ਐਾਂ, ਅਤੇ ਦੰਦ-ਦੰਦ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 39: 5 
* 

.... ਯ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਐਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਦ ਸ਼ਟ ਰਏਾਂ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਨਾ ਰੜ, ਯ ਜੇਏਯ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਝੜਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਯੀਫਾਂ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਏਯ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਯਭੀਆਂ 19:12. 20 

* 

.... 19.  ਅਯੀਜ਼ਨਾ! ਫਦਰਾ ਰੈਣਾ ਭੇਯਾ ਏੰਭ ਹੈ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਇਨਾਭ ਦੇਲੇਾ 20. ਯ ਜੇ 
ਤ ਹਾਡਾ ਦ ਸ਼ਭਣ ਬ ੁੱ ਐਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਐਾ. ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਆਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਾਣੀ ਕਦ . ਫਦੀ ਤੋਂ  ੁੱ ਸੇ ਨਾ ਹਲ ਸੋਂ 
ਸਹੀ ਢੰ ਨਾਰ ਫ ਯਾਈ ਨੰੂ ਖ਼ਤਭ ਏਯ.  

........................................ .................................. .......................... .................................................... ........................... 
ਅਰ-ਫ ਏਯਾ 194: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ ਜੇ ਏਈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦ ਯਕਲਲਹਾਯ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਜੰਨਾ ਹ ਸਏੇ ਏਯਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਉੱਰੂ 40:42. 41 

* 

.... 40. ਅਤੇ ਦ ਸ਼ਟ ਫ ਯਾਈ ਅਕਜਹੇ ਫਦੀ ਹੈ 41. ਅਤ ੇਜੇਏਯ ਗ਼ਰਤੀ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਫਦਰੇ ਦੀ ਬਾਲਨਾ 
ਰੈ ਰੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਜਹੇ ਰਏਾਂ 'ਤੇ ਏਈ ਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ .  
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ਜਾਂ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਆਣੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਆਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਰ 
ਫਦਰਣ ਦੀ ਹੁੱ ਰਾਸ਼ੇਯੀ ਦੇਲੇਾ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 35:32. 36 
* 

35. ਸ ਭੇਯਾ ਫਦਰਾ ਰੈਣ ਦਾ ਫਦਰਾ ਰੈਣਾ ਅਤੇ ਫਦਰਾ ਰੈਣਾ ... 36. ਰਬੂ ਆਣੇ ਰਏਾਂ ਦਾ ਕਨਯਣਾ 
ਏਯੇਾ .  
ਯਭੀਆਂ 1: 2 

* 

.... ਇਸ ਰਈ, ਤ ਸੀਂ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦੇ ਹ! ਤ ਹਾਡੇ ਏਰ ਏਈ ਏਾਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਏਉਂ ਨਹੀਂ ਹ, 
ਕਏਉਂਕਏ ਕਜਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਸ਼ ਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਆ ਦਾ ਦਸ਼ੀ ਹੈ.  
ਯਭੀਆਂ 14:12. 18 

* 

.... 14. ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਏਯ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਹ ੈਫਯਏਤ ਦੀ ਏਾਭਨਾ ਏਯ ਸਯਾ 
ਨਾ ਏਯ 17. ਫਦੀ ਰਈ ਫ ਕਯਆਈ ਨਾ ਏਯ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾਹ 179: 2 

* 

.... ਹੇ ਤ ਸੀਂ ਕਏਸੀਸ (ਆਣੇ ਜੀਲਣ) ਕਲੁੱਚ ਯਕਹੰਦੇ ਹ, ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ (ਆਣ ੇਾਾਂ ਤੋਂ) 
ਫਚਾ .  

ਅਰੀਡਾ 45: 5 
* 

.... ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਤਯਾਤ ਕਲੁੱਚ ਕਰਕਐਆ ਸੀ ਕਏ ਅੁੱਐ ਅਤੇ ਅੁੱ ਐਾਂ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਐਾਂ ਕਲੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ 
ਅੁੱ ਐਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱ ਏ ਤੋਂ, ਅਤ ੇਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਜ਼ਐਭਾਂ ਨਾਰੋਂ ਫਦਤਯ ਹੈ ਆਤਭਾ ਦੀ ਇਨਾਭ ਹੈ .  
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ਏੀ ਕਲੁੱ ਤਯ ਯੁੱਫ ਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਨੰੂ ਆਣੇ ਦ ਸ਼ਭਣਾਂ ਨੰੂ ਸਯਾ ਦੇਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ 
ਏਯਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

  
ਰੂਏਾ 27: 6. 28 

* 

.... 27. ਯ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਆਣੇ ਲੈਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ਣ. ਕਜਹੜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਰ ਨਫ਼ਯਤ ਏਯਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਏਯ. 28 ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਏਯ ਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਯਾ ਦੇਣ.ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਕਜਹੜ ੇ
ਤ ਹਾਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਕਦੰਦੇ ਹਨ.  
ਮਾਏੂਫ 10: 3 

* 

.... ਭ ਫਾਯਏਾਂ ਅਤੇ ਭ ਸੀਫਤ ਇੁੱਏ ਭੂੰ ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ. ਹੇ ਬਯਾ! ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰ-ਫ ਏਯਾ 159: 2 
* 

.... ਦੂਜੇ ਾਸ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਸਯਾ ਏਯਸਯ .  

ਇਭਯਾਨ ਇਭਯਾਨ 61: 3 
* 

.... ਇਸ ਰਈ ਜੇ ਉਹ ਕਮਸੂ ਫਾਯੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਫਕਹਸ, ਅਤੇ ਕਪਯ ਤ ਹਾਨੰੂ, ਜ ਕਏ ਅਸਰ 
ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਤਾ ਹਲੇਾ ਕਪਯ ਦੁੱਸ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ  ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਰੈ ਏੇ ਹੈ ਅਤ ੇਭਕਹਰਾ ਨੰੂ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਅਤੇ ਭਕਹਰਾ ਨੰੂ ਏਾਰ 
ਏਯ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਲੀ ਆ ਅਤ ੇਦਲਾਂ ਾਕਸਆਂ (ਯੁੱਫ) ਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ 
ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਲ .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਕਏਸੇ ਏਭ ਨੰੂ ਮਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਯਾ ਹੇਠਾਂ ਸਭਝਦਾ ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਮਯਕਭਮਾਹ 37:31 
* 

.... ਤ ਹਾਨੰੂ ਅਸਭਾਨ ਨੰੂ ਭਾਣ ਸਏਦਾ ਹੈ, ਜੇ . ਭੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਏਾਯਣ ਇਜ਼ਯਾਈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੀ 
ਯੁੱ ਦ ਏਯ ਕਦਆਂਾ.  
ਯਭੀਆਂ 1:11. 2 

* 

.... 1. ਇਸ ਰਈ ਭੈਂ ਇਹ ਏਹਾਂਾ ਕਏ, ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਸ ਏਭ ਨੰੂ ਠ ਏਯਾ ਕਦੁੱ ਤਾ? ਏਦੇ ਨਹੀਂ ! 2. 

ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਉਸ ਏਭ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਸੀ ਕਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ.  
........................................ .................................. .......................... .......................... ..................................................... 

ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 88: 2. 89 
* 

.... 88 ਨਹੀਂ, ਯ ਅੁੱਰਹਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸ ਦ ੇਏਾਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਯਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ. ਇਸ 
ਰਈ ਉਹ ਥੜਹਾ ਕਜਹਾ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਯੁੱ ਐਦ ੇਹਨ .89. ਇਸ ਰਈ ਅਕਲਸ਼ਲਾਸੀ ਰਏਾਂ ਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਸਯਾ ਕਦ .  

ਅਰੀਡੇ 12: 5 13 
* 

.... 12. ਅਤ ੇਇਸਯਾਰ ਦ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ..13. ਇਸ ਰਈ, ਇਹਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੇ ਨੇਭ ਨੰੂ ਤੜਨ 
ਦੇ ਏਾਯਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਯਾ ਕਦੁੱਤਾ ਅਤ ੇਆਣੇ ਕਦਰਾਂ ਨੰੂ ਏਠ ਯ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ .  
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ਏੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਕਫਹਤਯ ਸਭਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ ਰੜ ਨਹੀਂ ਰੈਂਦ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਸਭੂਰ 23:30. 24 
* 

.... 23. ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੇਯੇ ਬਯਾ, ਤੂੰ  ਅਕਜਹਾ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸੁੱਏੇਂਾ ਕਜਸ ਦੀ ਭਾਕਰਏ 
ਮਹਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਹੁੱ ਥੀਂ ਪਜ ਫਣਾਇਆ." 24 ਅਤੇ ਭੈਂ ਇਹ ਕਏਸ ਰਈ 
 ੁੱ ਛਾਂਾ? ਇਸਦੇ ਕਹੁੱ ਸ ੇਦੇ ਯੂ ਕਲੁੱਚ ਜ ਰੜਾਈ ਕਲੁੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੇਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹਲੇਾ ਜ ਸਾਜ਼-ਸਾਭਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਯਕਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਫਯਾਫਯ ਸ਼ਅੇਯ ਕਭਰੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... .................................................................. ............. 
ਨੀਸਾ 9: 4 

* 

.... ਏਣ ਭ ਸਰਭਾਨ (ਜਦਕਏ ਫੈਠੇ ਹਨ) ਯ ਕਲਚ (ਅਤ ੇਰੜਾਈ ਫਚਣ) ਅਤ ੇਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਏਯਦੇ, ਏੀ 
ਉਹ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹੈ ਆਣੀ ਦਰਤ ਅਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਹੈ, ਦਰਤ ਦਾ ਏਾਯਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਰੇਭੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਆਣੇ 
ਜੀਲਨ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹ,ੈ ਨਾ ਰੜਾਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਕਯਆਇਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਜ ਫੈਠ ਏੇ ਫੈਠਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਲਧੀਆ ਲਾਅਦੇ 
ਸਬ ਤੋਂ ਲੁੱਧ ਹਨ, ਯ ਫਹ ਤ ਲੁੱਡਾ ਇਨਾਭ ਦ ੇਸਦਏਾ ਅੁੱਰਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦ ੇਯਕਹਣ ਲਾਕਰਆ ਂਰਈ 

ਰਕੜਆ ਹੈ.ਏੂਚ 20: 9 
* 

.... ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਸਨ ਅਤ ੇਜ਼ਭੀਨ ਛੁੱਡ  ਸਨ, ਅਤੇ ਅੁੱਰਾਹ ਦੇ ਯਸਤੇ ਕਲੁੱ ਚ 
ਦਰਤ ਅਤੇ ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਰੜਦ ੇਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯ ਤਫਾ ਯਭਾਤਭਾ ਰਈ ਫਹ ਤ ਲੁੱ ਡਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਹਨ . 
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ਏੀ ਕਏਤਾਫ ਏਕਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਜ ਕਏ ਭ ਏਾਫਰੇ, ਜ ਕਏ ਜੰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਏਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰੂ 

ਫਾ ਕਲੁੱਚ ਦਾਐਰੇ ਦੀ ਾਯੰਟੀ ਨਹੀ ਏਯ ਯਹ ੇਹਨ ਏੀ ਰਈ ਨਯਏ ਕਲਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 
ਲਾਅਦੇ ਨੰੂ ਲਯਤ ਜ ਆਣੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਰਈ ਇੁੱਏ ਇਨਾਭ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਹ ੈਅੱਰਹਾ ਕਲਚ 
ਆਣੀ ਕਜੰ਼ਦੀ ਰੜ ਕਯਹਾ ਹ?ੈ (ਜਹਾਦ)  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜੇਭਸ 20: 1 
* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਭਨ ੁੱ ਐ ਦਾ  ੁੱ ਸਾ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਧਾਯਕਭਏਤਾ ਰਈ ਏੰਭ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ.  
ਮਾਏੂਫ 1: 4 ਅਤੇ 8 

* 

.... 1. ਤ ਸੀਂ ਕਏੁੱ ਥੇ ਰੜਦੇ ਅਤੇ ਰੜਦੇ ਸੀ? ਏੀ ਉਹ ਇੁੱਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਬਰਸ਼ਟ ਏਯਦੀਆ ਂ
ਹਨ? 8. ਹੇ ਸਾਯਯ! ਆਣੇ ਹੁੱ ਥ ਸਾਫ਼ .  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 77: 4 

* 

.... ਕਪਯ ਜਦ ਜਹਾਦ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਯ ਾਇਆ ਕਆ ਸੀ . ( ਮਏੀਨਨ ਇਹ ਸਲਾਰ ਦੇ ) ਦਾ ਏਕਹਣਾ ਹੈ ਕਏ 
ਪਾਇਦਾ ਫਹ ਤ ਹੀ ਛਟਾ ਹ ੈ.  

ਪਕਤਹ 16:48 
* 

. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਏਯੇ, ਤਾਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਤ ਹਾਨੰੂ ਚੰਾ ਏਯੇਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭ ੁੱ ਏ ਜਾਂਦ ੇਹ, ਕਜਲੇਂ 
ਕਹਰੀ ਲਾਯ ਰੰ  ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਫ ਯੀ ਸਭੁੱ ਕਸਆ ਦੇ ਨਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਲੇੇਾ .  
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ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਕਸਯਜਣਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਸੁੱ ਤਲੇਂ ਕਦਨ ਆਯਾਭ ਏੀਤਾ, ਕਜਸ ਨਾਰ 
ਭਨ ੁੱ ਐਜਾਤੀ ਦੇ ਅਕਤਆਚਾਯ (ਸਫਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਨ) ਰਈ ਇਏ ਭਹੁੱ ਤਲੂਯਨ ਉਦਾਹਯਨ 
ਛੁੱ ਡ ਕਦੁੱ ਤੀ ਈ.  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 8:20. 10 
* 

.... 8. ਸਫਤ ਦੇ ਕਦਨ ਭਨਾਉਣ ਰਈ ਮਾਦ ਯੁੱਐ. 9. ਛੇ ਕਦਨਾਂ ਰਈ ਸਖ਼ਤ ਕਭਹਨਤ ਏਯ ਅਤੇ ਆਣੇ 
ਸਾਯੇ ਏੰਭ ਏਯ 10. ਯ ਸੁੱਤਲੇ ਕਦਨ ਤ ਹਾਡਾ ਸੇਲਏ ਹਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਆਣੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ, tyrabyta ਧੀ ਹੈ, ਰਬੂ ਦੇ ਸਫਤ ਦੇ 
ਕਲੁੱ ਚ ਏਈ ਲੀ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ ਜਾਲੇਾ .  
ਇਫਯਾਨੀਆਂ 4: 4 ਅਤੇ 10 

* 

.... 4. ਸ ਸੁੱ ਤਲੇਂ ਕਦਨ ਦੇ ਭਏੇ ਤ ੇਇਹ ਕਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆਣੇ ਸਾਯੇ 
ਏੰਭ ੂਯੇ ਏਯ ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਤਲੇਂ ਕਦਨ ਆਯਾਭ ਏੀਤਾ ਹੈ. 9. ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਸ਼ ਆ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦਰਾਸਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਦਨ ਦਾ ਕਜ਼ਏਯ ਨਹੀਂ ਏਯੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
38:50 ਸ 

* 

. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਏਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਯਤੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛ ੇਕਦਨਾਂ ਕਲੁੱਚ ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਥੁੱ ਏ 
 ਨਹੀਂ .  
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ਏੀ ਯੁੱ ਫ ਨੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਭੂਯਤ ਤੇ ਭੂਯਤ ਫਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 26: 1. 27 
* 

.... 26. ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ਯ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਸਾਨੰੂ ਭਨ ੁੱ ਐੀ ਜੀਲਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਭੂਯਤ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

... 27. ਅਤ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਭਨ ੁੱ ਐ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕਚਹਯੇ 'ਤੇ ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ 
ਫਣਾਇਆ ਹੈ. ਯਤ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ.  
1 ਏ ਕਯੰਥੀਆਂ 7:11 

* 

. ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਆਣੇ ਕਸਯ ਢੁੱਏਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਏਉਂਕਏ ਉਹ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਭਕਹਭਾ ਅਤੇ 
ਲਕਡਆਈ ਹ,ੈ ਯ ਯਤ ਆਦਭੀ ਦਾ ਯਤਾ ਹੈ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅੰਨਾਸ 28: 4 

* 

.... ਅਤ ੇਭਨ ੁੱ ਐ ਏਭਜ਼ਯ ੈਦਾ ਹ ਹਨ .  

ਅਫਯਾਹਾਭ 34:14 
* 

.... ਇਸ ਕਲਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਏ ਆਦਭੀ ਫਹ ਤ ਹੀ ਕਨਯਦਸ਼ ਅਤ ੇਨਾਐ ਸ਼ ਹੈ .  

ਸ਼ੂਯ 11:42 
* 

.... ਉਹ ਆਏਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਯਤੀ ਦਾ ਕਸਯਜਣਹਾਯ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਰਈ ਜਕੜਆ ਂਦੇ ਜਕੜਆਂ ਨੰੂ 
ਫਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇੁੱਜੜ ਦੀ ਜੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੈਰਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤਯਾਂ ਏ ਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ ਕਣਆ .  

ਾਠ 2: 103 
* 

.... ਉਹ ਫੰਦਾ ਨ ਏਸਾਨ ਹ ੰ ਚਾ ਕਯਹਾ ਹੈ .  
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ਜਦ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਆਦਭ ਤੇ ਹੁੱ ਲਾਹ ਨੰੂ ਅਦਨ ਦੇ ਫਾਗ਼ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਕਰਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਏੀ ਉਸ 
ਨੇ ਰਾਨ ਏੀਤਾ ਸੀ ਕਏ ਆਦਭੀਆਂ ਅਤ ੇਯਤਾਂ ਕਲਚਏਾਯ ਲੈਯ ਹਲੇਾ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 13: 3. 15 
* 

.... .... 13. ਕਪਯ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਯਤ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਤੂੰ  ਏੀ ਏੀਤਾ?" ਯਤ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਸੁੱ  ਨੇ ਭਨੰੂੈ 
ਬਯਭਾਇਆ ਤਾਂ ਭੈਂ ਐਾ ਕਆ .15. ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੀ ੀੜ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ੀੜਹੀ ਦੇ ਕਲੁੱ ਚਏਾਯ ਇਸਤਯੀ ਅਤ ੇਯਤ ਕਲਚਏਾਯ 
ਜੜ ਕਦਆਂਾ. ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਸਯ ਨੰੂ ਏ ਚਰ ਦਲੇੇਾ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਣੇ ਰਲੇਸ਼ ਦ ਆਯ ਤ ੇਏੁੱਟੇ.  

........................................ .................................. .......................... .......................................... ..................................... 
ਕਯਲਯਸ 23: 7. 25 

* 

.... 23. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਰਬ  ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਰਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਜੇ ਤੂੰ  ਸਾਨੰੂ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ 
ਏਯਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਤੇ ਯਕਹਭ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਫਾਹ ਹ ਜਾਲਾਂ.ੇ" 24 (ਅੁੱਰਹਾ ਨੇ ਕਏਹਾ, ਹ ਣ ਤੋਂ, ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਏ ਦੂਜੇ ਦ ੇ

ਦ ਸ਼ਭਣ ਹ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ, ਇੁੱਏ ਸਭਾਂ ਅਤੇ ਏ ਝ ਸਭੇਂ ਰਈ, ਫਾਏੀ ਦੀ ਧਯਤੀ ਅਤੇ ਫਾਏੀ ਦੇ ਸਾਯ ੇਦੇਸ਼ 25. (ਇਹ ਏਕਹੰਦ ੇ

ਹ), "ਇਹ ਹੈ ਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਕਹਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੁੱ ਚ ਭਯਨ ਕਦ." ਅਤ ੇਉਹ ਦੇ ਫਾਹਯ ਨੰੂ ਫਾਹਯ ਕਰਆ ਜਾਲੇਾ.  
ਤਹਾ 123: 20 

* 

.... ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਦਲੇਂ ਇੁੱਥ ੇਆਉਂਦ ੇਹ. ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਏ ਝ ਦ ਸ਼ਭਣ ਹਨ (ਏ ਝ).  
ਨ ਟ: ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਫਾਈਫਰ ਦੀ ਯਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਰਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਭ ਅਤ ਹੱਵਾਹ ਟਵਚਕਾਯ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਯ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਅਤ ਭਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਯਟਭਆਨ ਸੀ. 



f 

183 

ਨਫ਼ਯਤ ਦੀ ਏਹਾਣੀ ਕਲਚ, ਨੂਹ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਦੇ ਫਟੇੇ ਦੇ ਡ ੁੱ ਫਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਨੂਹ ਦੇ ਸੰਦੂਏ ਨੇ 
ਕਸੰਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹਣਾ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 7: 7 
* 

.... ਕਪਯ ਨੂਹ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇ ੁੱ ਤਯ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਾਣੀ ਦੇ ਤਪੂਾਨ ਤੋਂ ਫਚਣ 
ਰਈ ਕਏਸ਼ਤੀ 'ਤੇ .  
ਉਤਤ 4: 8 ਅਤੇ 18 

* 

.... 4 ... ਇਹ ਕਏਸ਼ਤੀ ਅਯਾਯਾਤ ਦੇ ਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਟ ੁੱਟ ਈ. ...  
ਉਤਤ 1:10 

* 

. ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ  ੁੱ ਤਯਾਂ ਹਾਭ, ਹਾਭ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੇ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਸਨ. ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦ ੇਫਾਅਦ ੈਦਾ ਹ ਸਨ  

1 ਤਯਸ 20: 3 
* 

.... ਜਦੋਂ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੂਹ ਦ ੇਸਭੇਂ ਦਇਆਲਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਏਸ਼ਤੀ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਸੀ ਕਜਸ 
ਉੱਤ ੇਏ ਝ ਰਏਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਯ ਹਣਾ ਸੀ, ਅੁੱਠ ਜੀਲੰਤ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਫਚਣਾ  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਹਦ 42:11. 44 

* 

.... 42. ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਹਯਾਂ ਕਲੁੱਚ ਰੈ ਕਆ. ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਭੈਂ (ਹ ਣ) ਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਰਾਂਾ, 
ਉਹ ਭੈਨੰੂ ਾਣੀ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰਲੇਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਅੁੱਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਏਈ ਫਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਈ 
ਫਚਾ ਸਏਦਾ ਹੈ), ਯ ਕਜਸ ਉੱਤ ੇਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ." ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚ ਇਏ ਰਕਹਯ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡ ੁੱ ਫ 
ਕਆ ਸੀ . ਅਤੇ ਏਟਯੇ ਹਾੜ ਨੰੂ ਜਾ ਕਯਹਾ ਹੈ .  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਏਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਏ ਅਫਯਾਹਾਭ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤ ੇਫਯਏਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਅਦਾ 
ਐਾਸ ਤਯ ਤੇ ਇਸਹਾਏ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਭਾਰ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 11:16. 12 
* 

.... 11. ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਬਲਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੁੱਏ  ੁੱ ਤਯ ਇਸਭਾਰ ਹੈ .ਇਸ ਦੀ ਜਹਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੈ n , 

ਤੀਯ, ਕਏਉਕਏ ਮਹਲਾਹ ਨੇ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਸ ਕਣਆ. 12. ਉਹ ਇੁੱਏ ੁੱਟਯ ਲਾਂ ਇੁੱਏ ਆਜ਼ਾਦ ਭਨ ੁੱ ਐ ਹਲੇਾ. ਉਸ ਦੇ ਹੁੱਥਾਂ 
ਅਤੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਰ ਉਸਦਾ ਹੁੱਥ ਉਸ ਦ ੇਕਲਯ ੁੱ ਧ ਹਲੇਾ .  
ਉਤਤ 18:17. 21 

* 

.... 21. ਯ ਭੈਂ ਇਸਹਾਏ ਨਾਰ ਆਣਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ ਫੰਨਹ ਾਂਾ, ਜ ਅਰੇ ਸਾਰ ਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ੈਦਾ 
ਹਲੇਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 163: 4 

* 

.... ( ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਸਾਨੰੂ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਏੇ ਤਯੀਏ ੇਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ ਬੇਕਜਆ ਹੈ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਨੂਹ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਦ ੇਸਲਾਰ ਦਾ ਨਫੀ ਹਲਾਈਅੁੱਡੇ ਏੇ ਬੇਕਜਆ ਕਆ ਸੀ. ਅਫਯਾਹਾਭ ਅਤੇ ਇਸਭਾਰ .... ਤਦ ਕਮਸੂ ਨੇ ....  

ਭਕਯਮਭ 54:19 
* 

.... ਅਤੇ ਕਏਤਾਫ ਕਲਚ ਇਸਭਾਈਰ ਦਾ ਕਜ਼ਏਯ ਏਯ, ਉਹ ਲਾਅਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਯਸੂਰ ਨਫੀ ਸਨ .  
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ਏੀ ਅਫਯਾਹਾਭ ਭਏਫਾਹ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਫਾ ਨੰੂ ਫਰੀ ਚੜਹਾਉਣ ਰਈ ਕਆ 
ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਅਰ-ਹੁੱਜ 26:22 * .... (ਅਤੇ ਇਏ ਸਭਾਂ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫਯਾਕਹਭ (ਇਫਯਾਕਹਭ) ਰਈ ਏਾਹਫ (ਐਰੀਫ਼ਾ) ਕਨਮ ਏਤ ਏੀਤਾ, 
ਅਤ ੇਕਏਹਾ: "ਭੇਯੇ ਨਾਰ ਏ ਝ ਲੀ ਸੰਤ ਨਾ ਏਯ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਯਾਐੀ ਏਯਦੇ ਹਨ (ਕਜਹੜ ੇਫਦੀ ਦ ੇਕਲਯ ੁੱ ਧ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ 
ਕਨਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ, ਆਣੇ ਯ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਸਾਪ ਏਯ ਕਜਹੜੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਸ਼ਯਕਭੰਦਾ ਏਯਦ ੇਹਨ .  

1. ਕਸਦੀਆਂ ਦ ਅਤ (ਉਤਤ 31:11; ਯਸੂਰਾਂ ਦ ਕਯਤੱਫ 2: 7-4) 2. ਹਾਯਾਨ (ਉਤਤ 1:12, 4; ਯਸੂਰਾਂ ਦ 
ਕਯਤੱਫ 4: 7)                          
3. ਰਦਯਸ਼ਨ (ਉਤਤ 2:15) 4. ਟਸੱਕਕ (ਉਤਤ 6:12, 7)                                                             

5. ਫਤਰਹਭ (ਉਤਤ 8:12) 6. ਟਭਸਯ (ਉਤਤ 9:12) 20                                                          

7. ਫਥਰ (ਉਤਤ 1:13) 9. ਹਫਯਨ (ਉਤਤ 10:13, 18)                                                      

9. ਦਾਨ (ਉਤਤ 1: 14-14 ) 10. ਮੂਹੰਨਾ (ਉਤਤ 15:14, 16)                                                          
11. ਸ਼ਫਦ (ਉਤਤ 17:14, 21) 12. ਹਫਯਨ (ਉਤਤ 1:15, 21; 1:17, 27, ਉਤਤ 
16)                                                       

13. ਕੂਚ (ਉਤਤ 1:20, 18) 14. ਫੀਅਯ ਸਫਾ (ਉਤਤ 1:21, 34)                                                        
15. ਭਯੀਮਾਹ (ਉਤਤ 1:22, 18) 16. ਹਫਯਨ (ਉਤਤ 1:23 .20)                                                      
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਦੱਸਦੀ ਹ ਟਕ ਅਫਯਾਹਾਭ ਕਦ ਵੀ ਭੱਕਾ ਨਹੀਂ ਟਗਆ ਸੀ 175 ਸਾਰ ੁਯਾਣ H ਦੀ ਭਤ ਹ ਗਈ, 

ਫਯੂਨ .  
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ਏੀ ਅਫਯਾਹਾਭ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੰੂ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਇਸਹਾਏ ਦੀ ਏ ਯਫਾਨੀ ਦੇਣ ਰਈ ਕਤਆਯ 
ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 2:22 ਅਤ ੇ9. 12 
* 

.... 2. ਫ਼ੇਯ ਉਸਨੇ ਆਕਐਆ, "ਆਣੀ ਭਾਂ, ਤੂੰ  ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਇਸਹਾਏ ਏਰ ਜਾਲੀਂ ਅਤੇ ਕਜਸ 
ਨੰੂ ਤੂੰ  ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਹੈਂ, ਭਯੀਮਾਹ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜ ਭੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੁੱ ਸਾਂਾ."  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਰਤੀਬੂਤੀਆਂ 100: 37 107 

* 

.... 102. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਭਯ ਦੀ ਉਭਯ ਕਲਚ ਹ ੰ ਕਚਆ, ਤਾਂ ਅਫਯਾਹਾਭ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਇਏ 
ਸ ਨਾ ਦਾ ਸ ਨਾ ਲੇਐ ਕਯਹਾ ਹਾਂ ਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਲੁੱ ਢ ਕਯਹਾ ਹਾਂ." ਤਾਂ ਸਚ ਕਏ ਤ ਸੀਂ ਏੀ ਸਚਦੇ ਹ. ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਉਹ 
ਕਤਾ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹ ੈ... 107. ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡੀ ਏ ਯਫਾਨੀ ਕਦੁੱ ਤੀ .  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਇਹ ਸੱਸ਼ਟ੍ ਨਹੀਂ ਹ ਟਕ ਟਕਸ ਫਟ੍ ਨੰੂ ਕੁਯਫਾਨ ਕਯ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.  
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ਏੀ ਇਸਭਾਰ ਨਫੀ ਦੇ  ੁੱ ਤਯ ਫਆਹ ਨੇ ਸਕਚਆ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਉਤਤ 7:16 15 
* 

.... 8. ਹੇ ਸਾਯੇ ਕਰੰੀ ਹ ੁੱ ਯਾ .10. ਤ ਸੀਂ ਯਬਲਤੀ ਹ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ  ੁੱ ਤਯ ਹਲੇਾ 11. ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ 
ਇਸਭਾਰ ਾ n ਦਾ ਇੁੱਏ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ ਹ,ੈ ਜ ਕਏ ਤੀਯ ਹੈ ਉਦਾਸ ਸ ਕਣਆ. 12. ਉਹ ਇੁੱਏ ੁੱਟਯ ਲਾਂ ਇੁੱਏ ਆਜ਼ਾਦ 
ਭਨ ੁੱ ਐ ਹਲੇਾ. ਉਸ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਰ ਉਸਦਾ ਹੁੱਥ ਉਸ ਦੇ ਕਲਯ ੁੱ ਧ ਹਲੇਾ .  
ਰਾਤੀਆਂ 22: 4. 31 

* 

.... 22. ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹੈ ਕਏ ਅਫਯਾਹਾਭ ਦੇ ਦ  ੁੱ ਤਯ ਸਨ. ੂਛ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਭ ਫ਼ਤ . 31 ਹੇ ਭੇਯੇ 
ਬਯਾਲ! ਅਸੀਂ ਇਏੁੱ ਰੇ ਫੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਸਯਪ ਭ ਫ਼ਤ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਕਨਸਾ 163: 4 

* 

.... ( ਹੇ ਭ ਹੰਭਦ PBUH ) ਸਾਨੰੂ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਏੇ ਤਯੀਏ ੇਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ ਬੇਕਜਆ ਹੈ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਨੂਹ ਅਤ ੇ

ਉਹ ਦਾ ਨਫੀ ਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਬੇਕਜਆ ਹੈ. ਅਤ ੇBrahimi, ਇਸਭਾਈਰ ....  

ਭਕਯਮਭ 54:19 
* 

.... ਅਤੇ ਕਏਤਾਫ ਕਲਚ ਇਸਭਾਈਰ ਦਾ ਕਜ਼ਏਯ ਏਯ, ਉਹ ਲਾਅਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਯਸੂਰ ਨਫੀ ਸਨ .  
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ਏੀ ਉਹ ਅਫਯਾਹਾਭ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਭੂਯਤੀਆ ਂਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ ਕਦੁੱ ਤਾ 
ਸੀ.  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਦਾਨੀਰ ਰ 1: 3. 30 
* 

.... 19. ਫਜਾ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਨ ਏਸਾਨ? 68. ( ਪੇਯ ਉਹ 
ਏਕਹਣ ਰੁੱ ੇ), "ਜੇ ਤੂੰ  (ਆਣੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਨੇ) ਤ ਹਾਡੇ ਦੇਲਤ ੇਦੇ ਕਖ਼ਰਾਫ਼ ਏਈ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾੜ ਦਲੇੇ 
ਅਤੇ ਆਣੇ ਦੇਲਕਤਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯ ." ਅਸੀਂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਅੁੱ, ਠੰਢੇ ਯਹ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਭਨ ਰਈ ਹਲ ੇ 
........................................ .................................. .......................... ........................................................ .......................  
ਇਰਫਾਨੀਆ 51:21. 71 

* 

. 66. ( ਅਫਯਾਹਾਭ) ਨੇ ਕਏਹਾ, ਇਸੇ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਹੈ, ਜ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ 'ਤੇ ਸਾਯੇ ਰਾਬ ਨਾ ਏਯ ਸਏਦਾ 
ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਅੁੱਰਹਾ ਦੀ ਫਜਾ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਏਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਨ ਏਸਾਨ? 68. ( ਪੇਯ ਉਹ ਏਕਹਣ ਰੁੱ ੇ), "ਜੇ 
ਤੂੰ  (ਆਣੇ ਭ ਸਰਭਾਨ ਨੇ) ਤ ਹਾਡੇ ਦੇਲਤ ੇਦ ੇਕਖ਼ਰਾਫ਼ ਏਈ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾੜ ਦੇਲ ੇਅਤੇ ਆਣੇ 
ਦੇਲਕਤਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯ ." ਅਸੀਂ ਹ ਏਭ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਅੁੱ, ਠੰਢੇ ਯਹ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਭਨ ਰਈ ਹਲ ੇ.  

ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਇਹ ਇਫਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਜਸ ਨੰੂ ਭੂਯਤੀਆਂ ਦੀ ੂਜਾ ਕਯਕ ਅੱਗ ਟਵਚ ਸੁੱ ਟਟ੍ਆ ਟਗਆ ਸੀ; 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੰਫਾਈ, ਟਨਯੀਖਣ ਅਤ ਬਯੂਯਤਾ ਫਾਯ ਹ. ਟਸਆਹੀ ਅਮਗ 16:29. 24 ਅਤ ਸਪਥ 83:37 ਅਤ 
97 
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ਜਦੋਂ ਭੂਸਾ ਨੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੇਐਣ ਰਈ  ੁੱ ਕਛਆ, ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਭਸੂਾ ਨੰੂ ਭਨ ੁੱ ਐੀ 
ਯੂ ਕਲਚ ਭਸੂਾ ਨੰੂ ਦੇਐਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

  
ਏੂਚ 18:33. 23 

* 

.... 18. ਕਪਯ ਉਸ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਭੈਨੰੂ ਆਣੀ ਭਕਹਭਾ ਕਦਐਾ. 22. ਅਤ ੇਕਜੰਨਾ ਕਚਯ ਭੇਯੀ ਭਕਹਭਾ ਚੁੱਰਦੀ 
ਯਹੇੀ, ਭੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਚੁੱਟਾਨ ਦੀ ਚੁੱਟਾਨ ਕਲਚ ਯੁੱਐਾਂਾ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਭੈਂ ਫਾਹਯ ਨਹੀਂ ਕਨਏਰ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੁੱਏ ਭੈਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਣ ੇੁੱਐ ਤੋਂ ਫਚਾਲਾਂਾ. 23. ਇਸਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੈਂ ਆਣਾ ਹੁੱਥ ਚ ੁੱ ਏਾਂਾ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਭੈਨੰੂ ਦੇਐੇ, ਯ ਭੈਂ ਆਣਾ 
ਕਚਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਦਐਾਲਾਂਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਫ਼ਾ 143: 7 

* 

.... ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਭੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕਨਯਧਾਕਯਤ ਸਭੇਂ ਤੇ ਹ ੰ ਕਚਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰ 
ਏੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਹੇ ਭੇਯੇ ਸ ਆਭੀ! ਭੈਨੰੂ ਕਦਐਾ ਕਏ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡਾ ਯੂ ਲੇਐਾਂਾ." ਤੇਯੇ ਸ ਆਭੀ ਨੇ ਕਏਹਾ ਸੀ, "ਤੂੰ  
ਭੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਐ ਸਏੇਂਾ." ਹਾਂ, ਹਾੜ ਲੁੱਰ ਦੇਐਦੇ ਯਹ ਜੇ ਇਹ ਤ ਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਭਨੰੂੈ ਦੇਐੇ. ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਰਬੂ ਨੇ ਹਾੜ 'ਤੇ ਦਯਸਾਇਆ (ਅਨਲਯ ਯਫਾਨੀ ) ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭਸੂਾ ਫੇਹਸ਼ ਹ ਕਆ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਛਾਣ ਕਰਆ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਏਹਾ, "ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹ ਅਤੇ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤਫਾ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਜ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦ ੇਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਲਚ ਸਬ ਤੋਂ ਕਹਰਾਂ ਹ ੈ."  
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ਏੀ ਹਾਭਾਨ ਉਸ ਸਭੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਕਫ਼ਯਊਨ ਸਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 9: 2. 10 
* 

.... 9. ਕਫ਼ਯਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਇਸ ਫੁੱਚੇ ਨੰੂ ਰੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਭੇਯੇ ਏਰ ਰੈ ਆ." 10. ਅਤੇ 
ਉਹ ਆਣੇ  ੁੱ ਤਯ ਦਾ  ੁੱਤਯ ਫਕਣਆ. ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਭੂਸਾ ਯੁੱ ਕਐਆ, "ਭੈਂ ਾਣੀ ਕਲੁੱਚੋਂ ਾਣੀ ਏੁੱ ਢ ਕਰਆ."  
ਭਾਸਟਯਜ਼ 1: 3 

* 

....  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਗ਼फर 23:40 24 ਅਤ ੇ36 37 
* 

.... 23. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੂਸਾ ਨੰੂ ਸਸ਼ਟ ਰਭਾਣ ਅਤੇ ਕਚੰਨਹ  ਬੇਕਜਆ ਹੈ . 24. ( ੳ) ਕਫ਼ਯਊਨ 
ਅਤੇ ਹਾਭਾਨ ਅਤੇ ਏਯਹ ਨੇ . 36. ਕਫ਼ਯਊਨ ਨੇ ਆਕਐਆ, "ਹਾਭਾਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਭਏਾਨ ਫਣਾ ਜ ਭੈਂ ਉਸ ਉੱਤ ੇਹ ੰ ਚ ਸੁੱ ਏਾਂ ."  
ਨ ਟ: ਭੂਸਾ ਅਤ 1450 ਟਵਚ ਟਫ਼ਯਊਨ ਨੰੂ ਭਸੀਹ ਦ ਅੱਗ ਹ, ਯ ਯਾਜਾ ਫ਼ਯਸ (ਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵਯਸ਼) 486, 

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਯ ਸਾਰ ਫਾਅਦ ਦ ਯਾਜ ਟਵਚ ਅਸਤਯ, ਹਾਭਾਨ ਦੀ ਟਕਤਾਫ ਟਵਚ. 474 ਫੀ.ਸੀ. 
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਕਹਰੇ ਜਨਭੇ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਸਾਹ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ 
ਏੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਖ਼ਯਏਾਯ ਕਭਸਯ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਬੇਕਜਆ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਏੂਚ 1:12. 24 
* 

.... 12. ਕਏਉਂ ਕਏ ਭੈਂ ਯਾਤ ਲੇਰੇ ਕਭਸਯ ਦੀ ਧਯਤੀ ਦੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਦੀ ਰੰਾਂਾ ਅਤੇ ਕਭਸਯ ਦੇ ਸਾਯੇ ਰਾਣਾਂ ਅਤੇ 
ਕਹਰੇ ਜਨਭੇ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕਦਆਂਾ . ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਨ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ ਇੁੱਏ ਮਾਦਾਯ ਹਲੇਾ, ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਕਦਨ 
ਭੰਨਦੇ ਹ. ਤ ਹਾਨੰੂ ਹਭੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੰੂ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਕਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਭੁੱਤੀ 17:26. 19 

* 

.... 17. ਅਕਧਆਏ ਨੇ ਕਏਹਾ ਕਏ ਭੇਯਾ ਸਭਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਭੈਂ ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਚਕੇਰਆਂ ਨਾਰ ਸਾਹ ਦਾ 
ਬਜਨ ਏਯਾਂਾ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰਾਸਯਾ 101: 17 

* 

.... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੂਸਾ ਨੰੂ ਨੌਂ  ਸੁੱ ਸ਼ਟ ਕਚੰਨਹ  ਕਦੁੱਤ,ੇ ਕਪਯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਏਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸਯਾਰ ਦੇ 
ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਤੋਂ  ੁੱ ਛ-ਕੁੱ ਛ ਏੀਤੀ, ਕਫ਼ਯਊਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਏਹਾ, "ਭੈਂ ਭ ਸਾਹ ਕਲੁੱਚ ਕਲਸ਼ਲਾਸ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਾਦੂ 
ਫਣਾਇਆ ਕਆ ਹ ੈ."  

12:27 
* 

.... ਅਤੇ ਆਣੇ ਹੁੱ ਥ ਨੰੂ ਆਣੇ ਾਯਫੇਜ ਕਲੁੱਚ ਸਪੈਦ ਯੁੱ ਐ. ਪਾਯਨ (ਕਫ਼ਯਊਨ) ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਰਏਾਂ ਏਰ ਜਾ, ਕਏ 
ਉਹ ਕਨਯਦਸ਼ ਹਨ .  
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ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰ ਰਈ ਕਆ ਤਾਂ ਏੀ ਇਹ ਸ਼ਾਊਰ (ਤਰਲਤ) ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਆਣੇ 
ਕਸਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ੀਣ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਜੁੱਜਭੈਂਟ 2: 7 6 
* 

.... 5. ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ੇਫਸੰਤ ਏਰ ਰੈ ਕਆ, ਅਤੇ ਮਹਲਾਹ ਨੇ ਮਦਨ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, 

"ਕਜਹੜਾ ਲੀ ਾਣੀ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਰ ਸ ੁੱ ੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੁੱਏ ਏ ੁੱ ਤੇ ਲਾਂ ਅਤੇ  ਕਭਆਯ ਨਾਰ ਬਕਯਆ ਹਇਆ ਹੈ."  
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 247: 2. 252 

* 

.... 247 ਅਤੇ ਨਫੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਕਐਆ, "ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਤਾਰਾਫਟ ਨੰੂ ਾਤਸ਼ਾਹ ਫਣਾਇਆ 
ਹੈ." ..249. ਜਦੋਂ ਾਇਰਟ ਫ਼ਜ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹ ਕਆ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ) ਕਏਹਾ ਕਏ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਨਕਹਯ ਤੋਂ 
ਯਐਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਲਅਏਤੀ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਾਣੀ ੀਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭੰਕਨਆ ਜਾਲੇਾ ਕਏ ਉਹ ਭੇਯੀ ਨਹੀਂ ਹੈ). ਅਤੇ ਜ 
ਏਈ ੀ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ (ਇਹ ਸਭਝੇ ਜਾਣੇ) ਭੇਯੀ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਈ ਹੁੱਥ ਤੋਂ ਾਣੀ ੀ ਰਲ ੇ( ਚੰੇ )  
ਨ ਟ: ਫਾਈਫਰ ਟਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਊਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੀ ਟਜਸਨੇ ਆਣ ਸਟਨਕਾਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ੀਣ ਦੀ ਕਟਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
. ਸਰੁਸ 1010 < 971 ਫੀ.ਸੀ. ਟਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਯਟਹੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਕ ਉਹ ਸ ਸਾਰ ਟਹਰਾਂ 1162 < 

1122 ਫੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹ 



f 

193 

ਏੀ ਕਮਸੂ ਦਾ ਜਨਭ ਫੈਤਰਹਭ ਕਲਚ ਹਇਆ ਸੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੈਏ 2: 5 
* 

.... ਯ ਫੈਤਰਹਭ--ਅਭਯਾਹ, ਬਾਲੇਂ ਤ ਸੀਂ ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਹੀ ਮਹੂਦਾਹ ਕਲਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਨਹੀਂ ਹ, ਕਪਯ ਇਏ ਕਲਅਏਤੀ 
ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਹਯ ਆਲੇਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਸਾਭਹਣੇ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦਾ ਹਾਏਭ ਹਲੇਾ.ਉਸਦੀ ਉਭਯ ਫ ਢਾੇ ਤੋਂ ਹੈ.  
ਭੁੱਤੀ 1: 2. 11 

* 

.... 1. ਕਮਸੂ ਨੇ ਯਾਜਾ ਹੇਯਦਸੇ ਦ ੇਕਦਨ ਕਲੁੱਚ ਮਹੂਕਦਮਾ ਦ ੇਫੈਤਰਹਭ ਕਲਚ ੈਦਾ ਹਇਆ ਸੀ, ਜਦ ..3. 

ਹੇਯਦੇਸ ਯਾਜਾ ... 4. ਇਹ  ੁੱ ਕਛਆ ਕਏ ਭਸੀਹ ਦਾ ਜਨਭ ਕਏੁੱਥੇ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 5. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਹੂਕਦਮਾ ਦ ੇਫੈਤਰਹਭ 
ਕਲੁੱਚ ਕਮਸੂ ਦ ੇਚੇਕਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਐਫਯ ਏੀਤੀ ਕਏ ਉਹ ਭੂਯਐ ਹ ੈ.  

ਰੂਏਾ 4: 2. 16 
* 

.... 4. ਮੂਸ ਫ਼ ਲੀ ਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾਸਯਤ ਨਯ ਕਲਚ ਫੈਤਰਹਭ ਕਆ ਜ ਕਏ ਮਹੂਕਦਮਾ ਕਲਚ ਹੈ. 5. ਇਸ 
ਰਈ ਉਹ ਨਾਂ ਕਰਐ ਜ ਤ ਹਾਡੀ ਭੰਤੇਯ ਭੈਯੀ ਨਾਰ ਯਬਲਤੀ ਸੀ. 6. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਭਾਂ ਸੀ ਕਏ ਉਸ ਸਭੇਂ 
ਉਸ ਦੀ ਯਬ-ਅਲਸਥਾ ਆਲੇੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਭਕਯਮਭ 23:19 

* 

.... ਕਪਯ ਦਯਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਜ਼ਯੂ ਦੇ ਯ ੁੱ ਐ ਲੁੱਰ ਰੈ ਕਆ  
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ਏੀ ਭੁੱ ਧ ੂਯਫ ਫੈਤਰਹਭ ਦੇ ਏਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕਤੰਨ ਭਸੀਹਾ ਦੇ ਤਾਕਯਆਂ ਦਾ ਕੁੱ ਛਾ ਏਯਨਾ ਸੀ 
ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਨੰੂ ਰੁੱ ਕਬਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉਾਸਨਾ 
ਏੀਤੀ ਸੀ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਏਈ . ਕੁਯਾਨ 

ਭੁੱਤੀ 1: 2. 11 
* 

.... 1. ਜਦੋਂ ਹੇਯਦੇਸ ਦ ੇਯਾਜ ਦਯਾਨ ਮਹੂਕਦਮਾ ਕਲਚ ਫੈਤਰਹਭ ਕਲਚ ਕਮਸੂ ਦਾ ਜਨਭ ਹਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਫਹ ਤ ਸਾਯੇ ਜਾਦੂਈ ਕਯਾਕਭਡਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਏਕਹ ਏੇ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਆ . ਕਏੁੱ ਥੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹੂਦੀ ਕਜਹੜੇ ਯਾਜੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਏਉਂਕਏ 
ਅਸੀਂ ਯਫ ਕਲਚ ਆਣਾ ਸਟਾਯ ਦੇਐ ਏੇ ਉਸ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਨ ਆ ਹਾਂ 9. ਅਤ ੇਉਹ ਤਾਯੇ ਦੇਐ ਕਜਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ 
ਯਫਾਂਦਾ ਕਲੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਹਭਣੇ ਦੇਐੀਆਂ ਸਨ. ਉਸ ਜਹਾ ਨੰੂ ਲੀ ਜਾਣਾ ਕਜੁੱਥੇ ਉਹ ਇਏ ਫੁੱਚਾ ਸੀ. 10. ਉਹ ਤਾਯੇ 
ਦੇਐਣ ਨੰੂ ਫਹ ਤ ਐ ਸ਼ ਸਨ 11. ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਯ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਕਐਆ ਕਏ ਉਸ ਦੀ ਭਾਂ ਭਕਯਮਭ ਉਸ ਦੇ 
ਅੁੱੇ ਕਡੁੱ ਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਭੁੱ ਥਾ ਟਕੇਏਆ ਅਤੇ ਐਕਰਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਐਕਰਹਆ ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਯ ਅਤੇ ਸ਼ੇਯ ਅਤੇ 
ਭਯੇ ਹ ਨੰੂ ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ.  
ਨ ਟ: ਕੁਯਾਨ ਟਵਚ ਕਈ ਅਟਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹ.  
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ਏੀ ਰੇਐਏ ਏਦੇ ਮਹੂਦੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਲਾਰਾ ਕਦੰਦੇ ਸਨ ਕਜਲੇਂ ਉਹ ਅਸਰੀ ਇਕਤਹਾਕਸਏ 
ਟਨਾਲਾਂ ਸਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 1 
* 

.... ਅਤ ੇਏਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤਅੰਤ ਕਲਲਹਾਯਏ ਨਾਭਾਂ ਤੇ ਕਣ ਨਾ ਜ ਕਏ ਭ ੜ ਦ ਹਯਾਉਂਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦ.ੇ  
2 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਏੰਨ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਕਐੁੱਚ ਾਉਣੇ ਅਤ ੇਏਹਾਣੀਆਂ ਲੁੱਰ ਕਧਆਨ ਕਐੁੱਚਣੇ.  
2 ਤਯਸ 16: 1 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਣੇ ਰਬ ੂਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਸੀ 
ਤਾਂ ਕਫਲਸਥਾ ਸਾਯ ਦੀਆ ਂਏਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਸਭਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯ ਇਸਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਲਕੇਐਆ ਸੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਨੰਤ 31: 8 

* 

.... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ੜਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਏਕਹੰਦ ੇਹਨ ... ਇਹ ਫਜ਼ ਯ ਦੀ 
ਭਨੜਤ ਹ ੈ.  

ਨ ਟ: ਕਹਾਣੀ ਦ ਉਮਗ ਦ ਹਯ ਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਖ: ਇਨਾਭ 25: 6, ਨੂਹ 24:16, ਭਾਭੂਨ 83:23, ਕਚਯ 4:25. 5, 

ਸਭਅਰ 68:27, ਅਨੈਕਸ 18: 46 ਕਾਰਭ 15:68 ਅਤ ਇਨਟਪਪਟ੍ 13:83.  
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ਏੀ ਫੁੱ ਚਾ ਹਣ ਲੇਰੇ ਏੀ ਕਮਸੂ ਨੇ ਏਈ ਲੀ ਏਕਯਸ਼ਭੇ ਏੀਤੇ ਸਨ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਰੂਏਾ 21: 3. 23 
* 

.... 21. ਅਤੇ ਕਮਸੂ ਨੇ ਫਕਤਸਭਾ ਫਕਤਸਭਾ ਕਰਆ ਸੀ ... 23. ਜਦੋਂ ਕਮਸੂ ਨੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ 
ੜਹਾਉਣਾ ਸ਼ ਯ ੂਏੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਸ ੂਰਬ 30 ਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ .  
ਮੂਹੰਨਾ 9: 2. 11 

* 

.... 9. ਉਸ ਨੇ ਾਣੀ ਨੰੂ ਜ ਭੈਂ ਫਣਾਇਆ ਸੀ ... ਚੁੱ ਕਐਆ ... 11. ਕਹਰੇ ਚਭਤਏਾਯ ਏਾਨਾ ਕਮਸ ੂਨੇ ਏੀਤਾ 
ਸੀ ਰੀਰ ਕਦਐਾ ਏੇ ਭਕਹਭਾ .  

........................................ .................................. .......................... ................................................................. .............. 
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 49: 3 

* 

.... ਅਤ ੇ(ਕਮਸੂ) ਇਸਯਾਰ ਦ ੇਯਸੂਰ ਹ ਜਾਲੇਾ (ਅਤ ੇਏਕਹੰਦ ੇਹਨ), ਜ ਕਏ ਭੈਨੰੂ ਆਣੇ ਰਬ ੂ

ਦਾ ਇੁੱਏ ਕਨਸ਼ਾਨ ਦ ੇਨਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਭੁੱਟੀ ਦਾ ਫ ੁੱ ਤ ਪਾਯਭ ੰਛੀ ਦੇ ਫਾਹਯ ਏਯਦਾ ਹੈ, ਕਪਯ 
ਭੈਨੰੂ ਇਸ ਕਲੁੱਚ ਸਾਹ ਯਭਾਤਭਾ (ਸਚਾਈ) ਦ ੇਹ ਏਭ ਦ ਆਯਾ ਜਾਨਲਯ ਫਣਦਾ ਹੈ .  

ਅਰੀਡੇ 110: 5 
* 

.... ਜਦੋਂ ਯਭੇਸ਼ਯ (ਕਮਸੂ) ਏਕਹਣ,ੇ "ਹੇ ਕਮਸ,ੂ ਭਕਯਮਭ! ਆਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾਂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ ਜ ਭੈਂ 
ਤ ਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਭਾਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਕਲੰ ਕਲੁੱਚ ਕਲੁੱ ਤਯ ਆਤਭਾ (ਜਫੀਰਰ) ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਏੀਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਜਲਾਨ ਸੀ (ਉਸੇ ਸਭੇਂ) ) ਤ ਹਾਡ ੇੂਰ ਕਲਚ ਏੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਫਾਯ ੇਹਯ 
ਜਾਣਏਾਯੀ ਰੈ ਸਏਦੇ ਹ ਅਤ ੇਏੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਫਾਯੇ ਹਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰੈ ਸਏਦ ੇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਯੇ ਹਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਏਲੇਂ 
ਰਾਤ ਏਯ ਸਏਦੇ ਹ ? 
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ਕਛਰੇ 30 ਸਾਰਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਏੀ ਚਾਰੀ ਸਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁੱ ਤ ਆਦਭੀ ਅਤੇ ਇਏ ਏ ੁੱ ਤਾ ਸੁੱ ਚਭ ੁੱ ਚ 
ਇੁੱਏ  ਪਾ ਕਲਚ ਯਹ?ੇ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 7: 4 
* 

.... ਯ 20 ਲੀਂ ਅਤ ੇ ਯਾਣੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਚਾਏੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲੇੀਆਂ ਰਈ ਜੁੱਦ-ਜਕਹਦ 
ਏਯਨੀ.  
2 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਏੰਨ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਕਐੁੱਚ ਾਉਣੇ ਅਤ ੇਏਹਾਣੀਆਂ ਲੁੱਰ ਕਧਆਨ ਕਐੁੱਚਣੇ.  
........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 

ਅਰਏਾਪ 9:18. 25 
* 

.... 9. ਏੀ ਤ ਸੀਂ ਸਚਦੇ ਹ ਕਏ  ਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਏ ਸਾਡੇ ਕਚੰਨਹ  ਤੋਂ ਅਜੀਫ ਸਨ ? ਅਤੇ ਸਮਾਫ ਦ ੇ
ਤਯ ਤੇ  ਫ਼ਾ ਕਲਚ ਨ  ਸ ਸਾਰ ਨੌਂ  ਸਨ .  
ਨ ਟ: ਇਸ ਨਸ਼ਯ ਦਾ ਅਸਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮਾਕੂਫ ਦ ੁੱ ਤਯ (ਜੰਭੂ ਦ 450-552) ਅਤ ਗਰਗਯੀ ਆਪ ਟ੍ੂਯਸ (538-
54 ਈ.) ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ. ਟਵਕੀੀਡੀਆ: "ਅਫ਼ਸਸੁਸ ਸਵਨ ਗਰਡ"  
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ਏੀ ਸ ਰੇਭਾਨ ਨੇ ਦ ਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ੰਛੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ਜ ਨੰੂ ਰੜਨ ਰਈ ਕਰਆ ਸੀ?  
ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 7: 4 
* 

.... ਯ 20 ਲੀਂ ਅਤ ੇ ਯਾਣੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਚਾਏੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲੇੀਆਂ ਰਈ ਜੁੱਦ-ਜਕਹਦ 
ਏਯਨੀ.  
2 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 4 

* 

.... ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਏੰਨ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਕਐੁੱਚ ਾਉਣੇ ਅਤ ੇਏਹਾਣੀਆਂ ਲੁੱਰ ਕਧਆਨ ਕਐੁੱਚਣੇ.  
2 ਤਯਸ 16: 1 

* 

.... ਕਏਉਂਕਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਣੇ ਰਬ ੂਕਮਸੂ ਭਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਸੀ 
ਤਾਂ ਕਫਲਸਥਾ ਸਾਯ ਦੀਆ ਂਏਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਸਭਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯ ਇਸਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਲਕੇਐਆ ਸੀ.  

........................................ .................................. .......................... ........................ ....................................................... 
ਏ ੁੱ ਰ 17:27 

* 

.... ਅਤੇ ਸ ਰੇਭਾਨ ਰਈ, ਕਜੰਨ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱ ਐ ਅਤ ੇੰਛੀ ਦ ੇੰਛੀ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏੀਤੇ ਅਤੇ ਸਹ ੰ  ਐਾਂਦੇ ਸਨ .  

ਨ ਟ: ਸੁਰਭਾਨ ਸੁਰਭਾਨ, ਹ ਭਯ ਅਤ ਯਾਣੀ ਸ਼ਫਾ, ਟਨਭਯ ਦ ਫਾਯ 15:27. 44 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਮਹਦੂੀ 
ਕਹਾਣੀ ਹ ਜ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦ ਦੂਜ ਅਯਾਧ ਤੋਂ ਆਈ ਹ.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਸੁੱ ਚਭ ੁੱ ਚ ਸਫੰਦ ਨੰੂ ਤੜਨ ਏਯਏੇ ਭਨ ੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਫਾਂਦਯਾਂ ਕਲੁੱਚ ਫਦਰਦਾ ਹ?ੈ  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਏਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

1 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 1 
* 

.... ਅਤ ੇਏਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤਅੰਤ ਕਲਲਹਾਯਏ ਨਾਭਾਂ ਤੇ ਕਣ ਨਾ ਜ ਕਏ ਭ ੜ ਦ ਹਯਾਉਂਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦ.ੇ  
1 ਕਤਭਕਥਉਸ 7: 4 

* 

.... ਯ 20 ਲੀਂ ਅਤ ੇ ਯਾਣੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਚਾਏੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲੇੀਆਂ ਰਈ ਜੁੱਦ-ਜਕਹਦ 
ਏਯਨੀ.  

........................................ .................................. .......................... ................................... ............................................ 
ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 65: 2. 66 

* 

.... 65. ਨ ਟ: ਮੂਸਪ ਅਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਭਤਰਫ ਛਾਣਦਾ ਹ, ਕੁਯਾਨ, ਇਸ ਨੰੂ ਟਸਯਪ 
ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹ: ੰਨਾ 34, ਪੁਟ੍ਨ ਟ੍ 79.  
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ਏੀ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਨੇ ਕਪਰਸਤੀਨ ਦੀ ਧਯਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਏਯ ਏੇ ਮਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਲਚਨ ਕਦੁੱ ਤਾ 
ਹੈ?  

ਫਾਈਫਰ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਯਾਨ 

ਕਹਜ਼ਏੀਰ 21:37 25 
* 

.... 21. ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਐੀਂ ਕਏ ਮਹਲਾਹ ਭੇਯਾ ਰਬੂ ਇਹ ੁੱ ਰਾਂ ਆਐਦਾ ਹੈ, "ਭੈਂ 
ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਯਾਈਆਂ ਏਭਾਂ ਕਲੁੱ ਚੋਂ ਕਰਆਲਾਂਾ ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਚਰੇ  ਹਨ. ਅਤੇ ਉਹ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਾਕਸ ਦੂਯ ਏਯ ਏੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਆਉਣ.ੇ ۔22۔  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਲੁੱਚ 

ਇਸਯਾਰ ਦੇ ਹਾੜ 'ਤੇ ਇੁੱਏ ਏਭ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੂਯ 25. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਯਕਹਣ ੇਕਜਹੜੀ ਭੈਂ ਆਣੇ ਸਲੇਏ 

ਮਾਏੂਫ ਨੰੂ ਕਦੁੱਤੀ ਸੀ, ਕਜਸ ਕਲੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ  ਯਕਐਆ ਂਨੇ ਜੀਕਲਤ ਏੀਤਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਉਹ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਚ ੇਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਫੁੱਚੇ ਸਦਾ 
ਰਈ ਜੀਕਲਤ ਹ ਸਏੇ. ਇੁੱਛਾ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਸੇਲਏ ਜਾਲੇਾ ਮਾਦ ਹੈ ਹਭੇਸ਼ਾ ਰਈ ਉਹ ਦੇ ਸਯਦਾਯ ਦੀ ਦੀ.  

........................................ .................................. .......................... ............................................................................... 
ਅਰੀਡੇ 20: 5 21 

* 

.... 20. ਜਦ ਭੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਏ ਨੰੂ ਕਏਹਾ: 'ਹੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਭੇਸ਼ ਯ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨੰੂ ਮਾਦ ਹੈ, 

ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਕਲੁੱਚ ਨਫੀ ੈਦਾ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਾਜੇ ਫਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨੰੂ ਦ ੇਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਕਏਸੇ ਲੀ ਨਾ 
ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਕਏ ਏੀ. 21. ਸ ਬਯਾ ਕਲੁੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ (ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭ) ਦਾਐਰ ਏਯ ਕਜਸ ਨੰੂ ਅੁੱਰਹਾ ਨੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਈ 
ਕਰਕਐਆ ਹ ੈ.  

ਅਰਾਸਯਾ 104: 17 
* 

.... ਅਤੇ ਕਪਯ ਇਜ਼ਯਾਈਰ ਦੇ ਫੁੱ ਕਚਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਏ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਸੇ਼ ਕਲੁੱਚ ਯਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. ਤਦ ਜਦ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਸਭੇਂ ਦ ੇਲਾਅਦ ੇਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਏਠੇ ਹਲਾਂ ੇ. 
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ਅਰਏੀਪ 18: 29; ਅਰ ਅਾਇਆ 88 : 21 - 22 .  

164. ਮਾਏੂਫ 1: 20; ਮਾਏੂਫ 2: 11; ਮਾਏੂਫ 4: 2 ਅਤ ੇ8 /   2 : 216; ਅਰ ਇਭਯਾਨ 3: 85 ਨਾਹਸਾਹ 4: 76; ਅਰ 

8 : 65 ; ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9 : 5 , 33 , 14 , 111 ਅਤੇ 123 ; ਹੁੱਜ 22 : 3 .  

165. 1 ਤੀਤ ਸ 4 : 1 / ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9 : 73 .  

166. ਭੁੱਤੀ 15: 4 - 8; ਅਫ਼ 5: 25 - 29.  

167. 1 ਕਤਭਕਥਉਸ 1 : 1 9 ; 1 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 2 - 3, 1 ੀਟਯ 3 : 16 / ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9 : 5 ; ਹਾਜ 22 

: 1 9 .  
168. ਰੂਏਾ 6: 27 - 28; ਯਭੀ 12: 18; 2 ਤੀਹਤਾ 2 : 23 - 26 / ਅਰ-ਫਏਾਯਾ 2 : 1 9 1 - 1 9 2 ; ਨਾਹਾਸਾ 4 : 

91 ; ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9 : 111 ਅਤ ੇ121 .  

169.  ਰਾਫੀ ਟਾਈ 5: 19 - 21; ਅਫ਼ 56: 12; ਮਾਏੂਫ 4 : 1 .  

170 . 1 ਤਯਸ 3: 14 - 17 / ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9: 30.  

171. ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 9 : 29 , 73 ਅਤ ੇ123 ; ਭ ਹੰਭਦ 47 : 35 .  

172. ਏਹਾਉਤਾਂ 16 : 1 9; ਏਹਾ 22: 22 - 23; ਯਭ ਅਤੇ 12 : 17 - 18 ; 2 ਏ ਕਯੰ 6: 3 - 4 / Hashr 59: 7.  

173. ਯਭੀ 12: 17 - 19; ਇਫ 12: 14 / ਭਾਦਾ 5 : 33 ; ਰਨਪਾਰ 8 : 57 , 60 ਅਤ ੇ65 ; ਯਏਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ 
9 : 73 ਅਤ ੇ123 ; ਕਜੁੱਤ 48: 29.  

174. ਇਫਯਾਨੀਆ ਂ1 : 30 / ਅਰ - ਫਏਾਯਾ 2 : 178 - 179 ; ਅਰ - ਏਾਇਦਾ   5 : 45 ; ਨਾਹਰ 16 : 126 .  

175 . ਯਭੀ 2: 2 - 3.  
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ਹਯ ਆਇਤਾਂ  

 
176. ਰੂਏਾ 23: 33 - 34.  

177. ਉਤਤ 12: 1 - 3; ਕਣਤੀ 22: 6 ਅਤ ੇ12, ਕਣਤੀ 23 : 8 20; ਮਸਾਮਾਹ 54: 10 ਅਤ ੇ17; ਮੂਹੰਨਾ 4: 22; 

12 : 14 ; / ਅਰਾਕਡਨ 5: 51 ਇਹ ਸਾਯੇ 9: 28.  

178. ਨਾਹਸਾਹ 4 : 77 ; 9 : 19 39.  

179. ਭੁੱਤੀ 26: 52; 12: 17 - 19; ਮਾਏੂਫ 2: 11 /   ਅਰ ਇਭਯਾਨ 3 : 169 - 170 ; ਰਨਪਾਰ 8: 16; Tawbah 

9 : 81 ਅਤ ੇ111 ; ਹੁੱਜ 22 : 58 .  

180 . ਏੂਚ 23: 12, ਏੂਚ 31: 13 - 17.  

181 . ਉਤਤ 9 : 6 ; ਮਸਾਮਾਹ 17 : 67 / ਮੂਸ ਫ਼ 12 : 53 ; 100, ਰ qyamh 75: 14 ਯਲੁੱਈ 100 : 6 .  

182. Baqarah 2: 36.  
183. ਉਤਤ 6 : 9 22 .  

184. ਰਾ 3: 1-6; ਰਾ 4: 30 - 31.  

185. Baqarah 2: 127; ਅਰ ਇਭਯਾਨ 3: 9 - 9 7 .  

186. ਉਤਤ 17: 18 - 21.  

187. ਭਈ 6 : 85 - 89 .  

188. ਅਰਏਤਫਾਸ 29 : 16 - 24 ; ਲਯਣਭਾਰਾ 1183 ਅਤ ੇ97.  

189. ਫਾਹਯ ਜਾ 33 : 11 / ਅਰਾਨਾਭ 6 : 103 .  

190. ਮਸਾਮਾਹ 3 1 / ਏਯਤੁੱਫ 28: 1 - 8 ਅਤ ੇ37; ਉਰ 29 : 39.  

191 . ਏੂਚ 7:. 14; ਏੂਚ 12 ਅਤ ੇc 36.  

192. 1 ਸਭੂਰ 17: 47.  

193. ਭਕਯਮਭ 19 : 25 .  

194. ਭੀਏਾਹ 5: 2.  

195 . 1 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 7; ਤੀਤ ਸ 1: 1-4.  

196. ਰੂਏਾ 2: 40 / ਅਰ-ਇਭਯਾਨ 3: 45 - 46; ਭਕਯਮਭ ਨੰੂ 19 : 29 - 30.  

197 . 1 ਤੀਤ ਸ 1 : 4 ; 2 ਤਯਸ 1: 1-6.  

198 . 1 ਟਾਈਟਸ 1 : 4 ; 1 ਕਤਭਕਥਉਸ 4: 7; ਤੀਤ ਸ 1: 1-4.  

199 . 2 ਤੀਤ ਸ 4 : 4 ; ਤੀਤ ਸ 1 : 14 ; 2 ਤਯਸ 1: 16 /   ਭਾਦਾ 5: 60; ਏਸਟਭ 7: 163 - 166.  

200 . ਏਾਯਨ 30 : 3 - 5 / ਏਸਟਭ 7: 137.  
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ਹਯ ਆਇਤਾਂ 
 
ਯਸੂਰਾਂ ਦ ਕਯਤੱਫ 11:17  

ਇਹ ਰਏ ਥੁੱ ਸਰ ਨੀਏਾ ਦੇ ਚੰੇ ਰਏ ਸਨ ਕਏਉਂਕਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਹ ਤ ਕਆਯ ਨਾਰ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਰਲਾਨ 
ਏੀਤਾ ਅਤੇ ਹਯ ਯਜ਼ ਇੁੱ ਏ ਕਏਤਾਫ ਕਲੁੱ ਚ ਐਜ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੁੱ ਏ 
ਕਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.  
1 ਥੱਸਰੁਨੀਕੀਆਂ 15: 4. 16  

15. ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਏਯ. ਉਹਨਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਯ ਕਚਤ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਤ ਹਾਡੀ ਤਯੁੱਏੀ ਸਾਕਯਆਂ ਤੇ 
ਲੇਐੀ ਜਾ ਸਏੇ. 16. ਆਣੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਕਸੁੱ ਕਐਆ ਤੋਂ ਖ਼ਫਯਦਾਯ ਯਹ. ਇਨਹ ਾਂ ੁੱ ਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱ ਰ ਕਏਉਂਕਏ 
ਅਕਜਹਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸ ਣਨ ਲਾਕਰਆਂ ਦੀ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹਲੇੀ.  
2 ਤੀਤੁਸ 15: 2  

ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਰਭੇਸ਼ਯ ਦੇ ਸਾਹਭਣੇ ਰਪ ੁੱ ਰਤ ਏਯਨ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਅਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਅਕਜਹੇ 
ਏਯਭਚਾਯੀ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ੇਸ਼ ਏਯ ਕਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਯਕਭੰਦਾ ਹਣਾ ਜਯੂਯੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਜ ਸੁੱ ਚ ਦੇ ਫਚਨ ਨਾਰ 
ਸਹੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹੈ.  
ਅਰ ਇਭਯਾਨ 79: 3  

ਨਹੀਂ, ਯ ਤ ਸੀਂ (ਫ ੁੱ ਝ ਲੇਐ) ਏਕਹੰਦੇ ਹ, "ਹੇ ਕਏਤਾਫ ਦੇ ਰਏ!" ਇਏ ਅਕਧਆਏ ਹਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤ ਸੀਂ 
(-ਭ ਹੰਭਦ ਸਾਕਹਫ) ਫਣ, ਕਏਉਂਕਏ ਤ ਸੀਂ ਕਏਤਾਫ ੜਹਦੇ ਹ .  

ਰ ਟਜ਼ਭ 9: 3 9  

ਆਐ, "ਕਜਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਉਹ ਫਯਾਫਯ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਏਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?" ਅਤੇ (ਮਾਦ 
ਯੁੱ ਐ) ਇਹ ਮਾਦ ਯੁੱ ਐ ਕਏ ਉਹ ਫ ੁੱ ਧੀਭਾਨ ਹਨ .  

ਅਰ-ਜਜ਼ੀਯਾ 61: 43  

ਅਤੇ ਉਹ ੰਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਰਈ (ਏਕਹਣਾ), ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਏ ਨਾ ਏਯ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਕੁੱ ਛੇ ਆ. 
ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਭਾਯ ਹੈ .  
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ਉਯਦੂ ਫਰਣ ਲਾਰੇ ਉਯਦੂ ਸ਼ਫਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਰਐੀ ਲੈੈੱਫਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ :  

 

www.wordpocket.com  

 

ਏ ਯਆਨ ਦ ਆਯਾ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਆ ਹੈ ਉਯਦੂ ਫਾਣੀ ਹੇਠ ਲੈਫਸਾਈਟ 

ਕਰਆ ਯਹੇ ਹਨ :  

 

http://islam.onepakistan.com/quran  

 

ਲਧੇਯੇ ਸ਼ਫਦਾਾਾਾਂ ਲਾਰੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਰਐੀ ਲੈਫ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੇਕਐਆ 
ਜਾ ਸਏਦਾ ਹੈ :  

    

www.danwickwire.com  

 

200 ਲੈੈੱਫਸਾਈਟ 'ਤ ੇਹੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਕਲੁੱ ਚ 200 ਰਸ਼ਨ 

ਉਰਫਧ ਹਨ :  

ਅਰਫਾਨੀਆਈ, ਅਯਫੀ, ਅਜ਼ਯਫਾਈਜਾਨੀ, ਚੀਨੀ, ਡਚ, ਅੰਯੇਜ਼ੀ, 
ਫ਼ਾਯਸੀ, ਪਰੈਂਚ, ਜਯਭਨ, ਏਜ਼ਾਐ, ਏਯੀਅਨ, ਨਾਯਲੇਕਜਅਨ, ਕਰਸ਼, 

 ਯਤਾਰੀ, ਯਭਾਨੀਅਨ, ਯੂਸੀ, ਸੈਕਨਸ਼ , ਤ ਯਏੀ , ਉਯਦੂ  

ਅਤੇ ਹਯ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨ ਲਾਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਕਯਹਾ ਹੈ .  

 

danwickwire@gmail.com 
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ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਸੰਸਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾ ਰੁੱ ਾ:  
ਭ ਫ਼ਤ ਏਰਾਲਾਂ ਤੇ  

ਫੇਏਯਜ਼ ਪੀਰਡ ਏਾਰਜ, ਸਸੀਟ ਆਯਟਸ, 1974  

 

ਧਯਭ ਸ਼ਾਸਤਯ  

ਕਫਫਰੀਏਰ ਕਭਰਨ  ਸਏੂਰ, ਥੈਰਜੀ ਕਲੁੱ ਚ ਫੈਚਰਯ, 1977  

 

ਫਾਈਫਰ ਕਲਚ  

ਏਰੰਫੀਆ ਦੇ ਰੈਜੂਟ ਸਏੂਰ ਫਾਈਫਰ ਅਤੇ ਕਭਸ਼ਨ, ਭ.., 1983  

 

ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਕਆਨ ਕਲੁੱ ਚ  

ਲਾਕਸੰ਼ਟਨ ਮੂਨੀਲਯਕਸਟੀ, ਸੇਏਹੇਯ 

ਟੈਏਸਾਸ ਮੂਨੀਲਯਕਸਟੀ, ਆਯਕਰੰਟਨ  

ਏਰਾਹਭਾ ਮੂਨੀਲਯਕਸਟੀ, ਨਾਯਭਨ  

ਆਸਟਰੇਰੀਆ ੁੱ ਛਭੀ ਮੂ ਨੀ ਅਤ ੇਫਹਾਰੀ, ਏੈਰੀਪਯਨੀਆ  

ਭ, 1987;  

 

ਇਸਰਾਭ ਕਲਚ  

ਅੰਏੜਾ ਮੂਨੀਲਯਕਸਟੀ, ਇਸਰਾਭੀ ਕਲਬਾ, ਡਾ ਅਤੇ ਸਟੁੱਡੀਜ਼, 1996 ਕਲਚ. 
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ਰਖਕ ਦੁਆਯਾ ਹਯ ਟਕਤਾਫਾਂ  
* ਫਾਈਫਰ ਅਤੇ ਏ ਯਾਨ ਫਾਯੇ ਤਏਯੀਫਨ 100 ਰਸ਼ਨ, ਅੰਯੇਜ਼ੀ ਕਲੁੱ ਚ, 2002, 2005, 2011; 

ਟਯਏੀ, 2001, 2003, 2009, 133 ੰਨੇ .  
  
* ਅਰਫਾਨੀ, ਅਯਫੀ, ਅਜ਼ਯੀ, ਚੀਨੀ, ਪਾਯਸੀ, ਹੈ French, ਜਯਭਨ, kazk, ਏਯੀਆਈ, ਨਾਯਲੇਈ, ਕਰਸ਼, 

 ਯਤਾਰੀ, ਯਭਾਨੀ, ਯੂਸੀ, ਸੇਨੀ: ਫਾਈਫਰ ਅਤੇ ਏ ਯਾਨ, ਅੰਯੇਜ਼ੀ ਕਲਚ, 2014 ਕਲਚ, 2014 ਕਲਚ 

ਸਥਾਨਏ ਅਨ ਲਾਦ ਫਾਯੇ 200 ਸਲਾਰ , ਅਤੇ ਤ ਯਏੀ 2015, 220 ੰਨੇ.  
  
* ਇਏਸਾਯਤਾ ਅਤੇ ਏ ਆਯਏ ਅਤੇ ਫਾਈਫਰ ਕਲਚਾਰੇ ਅੰਤਯਾਂ ਦਾ ਕਲਆਏ ਕਲਸ਼ਰੇਸ਼ਣ , ਅੰਯੇਜ਼ੀ, 
2007 ਕਲਚ; ਟਯਏੀ, 2007, 213 ੰਨੇ .  
  
* ਇਏ ਧਾਯਕਭਏ ਸਰਤ ਕਏਤਾਫ, ਇੰਕਰਸ਼, 1985; ਟਯਏੀ ਕਲਚ 1987, 252 ੰਨੇ .  
  
* ਫਟੈਨੀਏ ਰਟੈਸਟੈਂਟ ਚਯਚ ਸੰਕਲਧਾਨ, ਟਯਏੀ, 2002, 51 ੰਨੇ .  

* ਏੀ ਫਾਈਫਰ ਫਦਰ ਈ ਹੈ ? ਅੰਯੇਜ਼ੀ, 2007, 2011, 2014, ਕਲੁੱ ਚ ?, ਹੈ; ਤ ਯਏੀ, 1987, 1987, 

2007, 2013, 96 ਕਲੁੱ ਚ ੰਨੇ .  

* ਸਯਤ ਨੰੂ ਮਹੂਦੀ ਕਲੁੱ ਤਯ ਕਡਊਟੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਭੀ mstndyt, ਤ ਯਏ ਬਾਸ਼ਾ, 1991, 419 ਸਫ਼ੇ 
ਕਲੁੱ ਚ ਡਾਏਟਯੇਟ ਥੀਸਸ.  
  
* ਅੁੱਜ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਫੇਯ ਜ਼ਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਹ ੰ ਚ ਰਾਯਥਨਾ ਦੀ ਬੂਕਭਏਾ ਅਤੇ ਯਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਭ ੁੱ ਦੇ ਦੇ 
ਕਲਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਰ , ਭ.. ਦੇ ਰੇਐ , 1983, 84 ੰਨੇ .  

* ਕਲਸ਼ਾ: ਤ ਯਏੀ ਦੇ ਇੁੱ ਏ ਕਲਸ਼ਰੇਸ਼ਣ " ਏਯ ਏੇ ਕਸਸਟਭ ਨੰੂ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯ "=" ਕਆਯ ", ਅੰਯੇਜ਼ੀ 
ਅਤੇ ਤ ਯਏੀ, 1987, 170 ੇਜਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ੈੱਭ.. ਰੇਐ ; ਦੂਜੀ ਡ, 2012,  

1,000 ੰਨੇ.  
  
* ਲਾਏਲੇਅਯ ਏਰੈਏਸ਼ਨ ਇਸਰਾਭ, 2011, 1,000 ੰਨੇ.  
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