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1. ਅਲ-ਅਡੇਲਾ: 

ਐਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ 

         (29)   ਜਸਟ 

2. ਅਲ-ਅਫੁਵ:          (82)   ਮਾਦਾ ਕਰਨਾ 

3. ਏਲ-ਅਹਦ:          (67)   ਇੱਕ ੋ

4. ਅਲ-ਅਹੀਰ:          (74)   ਆਖਰੀ 

5. ਏਲ-ਅਲੀ:          (36)   ਸਭ ਤL ਪਿਹਲO 

6. ਅਲ-ਅਲੀਮ:           (19)   ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ 

 7 ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ:          (33)   ਮੈਗਨੀਫੀਐਟਂ 

    8.  ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼:             (8)                   TਕਤੀTਾਲੀ 

    9. ਏਲ-ਬਾਇਸ:           (49)                  ਰੈਜ਼ਰੈੁਕਟਰ 

    10. ਅਲ-ਬਕੀ: (96)    ਇਹ ਸਦੀਵੀ 

    11. ਅਲ-ਬਾਰੀ:   (12)    ਇਹ ਮੇਕਰ 

    12.  ਐਲ ਬਸੀਰ:             (27)                   ਦਰTਕ 

    13.    ਏਲ- ਬੇਿਸਤ :             (21)                   ਐਨਲਗਰਰ 

    14.  ਅਲ-ਬੈਿਟਨ:             (76)                  ਓਹਲੇ 

    15. ਅਲ-ਬੇਦੀ:   (95)   Tੁਰੂਆਤ 

    16. ਏਲ-ਬੈਰ:   (79)   ਲਾਭਕਾਰੀ 

    17. ਐਡ-ਦਾਰ:   (91)   ਕਚਿਹਰੀ 

    18.  ਏਲ-ਆਈ:              (73)                 ਪਿਹਲਾ 

    19.   ਅਲ-ਫ[ਟਾ:              (18)                  ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 

    20.  ਏਲ-ਗ਼ਫ਼ਾਰ:              (14)                  ਫੋਰਜੀਵਰ 

    21.  ਅਲ-ਗਫ਼ਰੁ:              (34)                  ਮਾਫ਼ੀ 

    22.  ਅਲ-ਗ਼ਾਨੀ:              (88)                  ਿਰਚ 

    23.  ਅਲ-ਹਬੀਰ:              (31)                   ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! 

    24.  ਅਲ-ਹਾਿਫਦ:              (94)                   ਅਬੇਜ਼ਰ 

    25.  ਅਲ-ਹਾਿਫਜ਼:              (22)                   ਪ̀ੀਸਰਵਰ 

    26.  ਅਲ-ਹਾਕਮ:              (38)                   ਜੱਜ 

    27.  ਅਲ-ਹਕੀਮ:              (28).                  ਬੱੁਧੀਮਾਨ 

    28.  ਏਲ-ਹੱਕ:               (46)                   ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ 

    29.   ਅਲ-ਹਲਕ:               (51)                    ਿਸਰਜਣਹਾਰ  

    30.  ਏਲ-ਹਾਿਲਮ:               (11)                   ਫੋਰਿTੰਗ 

    31.  ਅਲ-ਹਾਿਮਦ:               (32)                  ਗੁਣਵੱਤਾ 

    32. ਅਲ-ਹਾਸੀਬ:                      (56)                  ਸੰਮੇਲਨ 

    33. 3ਅਲ-ਹਾਸੀਬ:             (40)  ਸੰਮੇਲਨ 

 

 

 

 

 



f	

    34. ਅਲ-ਹੇਯ: (62) ਇਹ ਿਲਿਵੰਗ 

    35. ਅਲ-ਜਾਮੀ (87) ਇਹ ਗੈਥੇਰਰ 

    36.  ਏਲ-ਜੇਬਬਰ:          (9)  ਕੰਪਲਾਰ 

    37.  ਏਲ-ਜੇਿਲਲ:  (41)  ਮੈਜਸਿਟਕ 

    38.  ਅਲ ਕਬੀਰ:  (20)  ਸਿਹਣ ਵਾਲੇ 

    39.  ਅਲ-ਕਾਿਦਰ: (69)  ਸਰਵ-Tਕਤੀਮਾਨ 

    40.  ਏਲ-ਕਹਾਰ:  (15)  ਡੋਿਮਨਟੇਟਰ 

    41.   ਏਲ-ਕਾਿਵ:  (53)   ਅਤੇ ਉਸਦੀ Tਕਤੀ ਿਵੱਚ Tਾਨਦਾਰ ਹੈ 

    42.  ਅਲ-ਕਯੁਮ:  (63)  ਸਵ-ੈਸਿਹਯੋਗੀ 

    43.   ਅਲ-ਕੇਬੀਰ:  (37)  ਮਹਾਨ 

    44.   ਏਲ-ਕੇਰੀਮ:  (42)  ਿਦ ਗਾਰੰਜ 

    45.  ਅਲ-ਕੁਢੁਜ਼:  (4)  ਪਿਵੱਤਰ 

    46.  ਅਲ-ਲਤੀਫ:  (30)  ਸੂਖਮ 

    47.  ਅਲ-ਮਜੀਦ:  (65) ਮਾਨਯੋਗ 

    48.   ਮਿਲਕ-ਉਲ-ਮੁਲਕ:  (84)  ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ 

    49.  ਅਲ-ਮੇਿਜਦ:  (90)  Tਾਨਦਾਰ 

    50.  ਅਲ-ਮਿਲਕ:  48)  ਰਾਜਾ 

    51.  ਈ-ਟੈਕਸਟ:  (3)  ਫਰਮ 

    52.  ਏਲ-ਮੁਆਹਿਕਰ:  (54) ਿਦਲੇਅਰ 

    53.  ਏਲ-ਮੁਬਾਬੀ:  (72)  Tੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾ 

    54.  ਏਲ-ਮੁਗਨੀ:  (58)  ਐਨਕਚਰ 

    55.  ਅਲ-ਮੁਈਿਮਨ:  (89)  ਰੱਿਖਆਕਰ 

    56.  ਅਲ-ਮੁੱ ਜ਼ੀ:  (7)  ਨੰਬੇਰੇਰ 

    57.  ਅਲ-ਮੁਹੀ:  (57) ਲਾਈਫਿਗਵਰ 

    58.  ਏਲ-ਮੁਕਤ:  (60) ਇਕਸਾਰ 

    59.   ਏਲ-ਮੁਆਇਡ:  (86)  ਿਰਸਟੋਰਰ 

    60.  ਏਲ-ਮੁਆਇਜ਼:  (59)  ਆਨਰੇਨਰ 

    61.  ਅਲ-ਮੁਜੀਬ: (24)  gਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀ 

    62.  ਅਲ-ਮੁਕਤਮ:  (44)  ਐਕਸਪੀਿਡਟਰ 

    63.  ਅਲ-ਮੁਕਤ: (71)  ਸਸਟੇਨਰ 

    64.  ਅਲ-ਮੁਕੇਦੀਰ:  (39)  ਪ̀ਮੁਖ 

    65.  ਅਲ-ਮੁਮਮ:  (70)  ਵਫਾਥਫਲ 

    66.  ਅਲ-ਮੁਿਮਨ:  (6) ਿਵਨਾTਕਾਰੀ 
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    67.  ਅਲ-ਮੁਿਮਤ:            (61)                ਡੈhਥਗਵਰ 

    68.  ਏਲ-ਮੁਨi ਟੇਕੀਮ:            (81)                 ਏ ਵੇਨਰ 

    69.  ਅਲ-ਮੁਸਾਵਵੀਰ:            (13)                 ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ 

    70.  ਅਲ-ਮੋਤਾਲੀ:            (78)               gਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

    71.  ਏਲ-ਿਮਟੈਕਬੀਰ:            (10)                ਗੌਡ 

    72.  ਅਲ-ਮੁਿਜ਼ਲ:            (25)                ਹੰਬਲਰ 

    73. ਐਨ-ਨਫੀ:  (92) ਬਲੇਸਰ 

    74. ਐਨ-ਨੂਰ:  (93) ਰੌTਨੀ 

    75. ਏਰ-ਰਫੀ:  (23) ਐਕਸਲਟਰ 

    76.  ਏਰ ਰਹੀਮ:             (2)                  ਦਇਆਵਾਨ 

    77.  ਏਰ-ਰਿਹਮਾਨ:             (1)                   ਦਇਆਵਾਨ 

    78.  ਅਲ-ਰਾਕੀਬ:             (43)                 ਜਾਿਗ̀ਤੀ 

    79.  ਏਰ-ਰਾਉਫ:             (83)                 ਦ ਿਕਸ 

    80.  ਏਰ ਿਰਿਸਡ:             (98)                ਆਰਥੋਡਾਕਸ 

    81.  ਏਰ-ਿਰਜ਼ਾਕ:             (17)                 ਪ̀ਦਾਤਾ 

    82.  ਐਸ-ਸਬੁਰ:             (99)                 ਰੋਗੀ 

    83.  ਐਸ-ਸਮਦ:             (68)                 ਅਨਾਿਦ 

    84.  ਐਸ-ਸੈਲਮ:              (5)                  ਪੀਸ 

    85. ਐਸ-ਸੈਮੀ: (26)  ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 

    86,  ਏT-Tਾਹੀ:             (50)                 ਗਵਾਹ 

    87.  ਏਸ-Tੇਕੁਰ:             (35)                 ਧੰਨਵਾਦੀ 

    88.  ਏਟ-ਤੇਵਵਾਬ:             (80)                 ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

    89.  ਅਲ-ਵਾਿਹਦ:             (66)                ਅਨk ਖੀ 

    90.  ਅਲ-ਵਾਿਜਦ:             (64)                 ਖੋਜੀ 

    91.  ਅਲ-ਵਾਿਜਦ:              (64)                 ਖੋਜੀ 

    92. ਅਲ-ਵਾਲੀ:  (77) ਰਾਜਪਾਲ 

    93. ਅਲ-ਵਾਿਰਸ:  (97) ਿਵਹੜਾ 

    94. ਅਲ-ਵਸੀ:  (45) ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ 

    95.  ਅਲ-ਵੇਦਦ:              (47)                ਿਪਆਰ 

    96.  ਅਲ-ਵੇਅਹੈਬ:              (16)                 ਬੇਸਟਾਵਰ 

    97.  ਅਲ-ਵੇਕੇਲ:              (52)                ਐਡਵੋਕੇਟ 

    98.  ਐਜ਼-ਜ਼ਾਿਹਰ:              (75)                ਪ̀ਤੱਖ 

    99.  ਜ਼ਲੁ-ਜੇਲਾਲ-ਇ-ਵੈਲ ਇਕਰਾਰ:      (85)               ਮਹO ਦੇ ਪ̀ਭੂ ਅਤੇ ਆਦਰ 
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1. 
ਏਲ-ਐਡਂੀ: (29) 

(ਬਸ) 

 (ਧਰਮੀ ਪੁਰ5) ਿਜਸ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਵੱਚ 

ਪੂਰਨ ਹੈ 
 

ਉਤਪਤ 18:25 ..... ਜੱਜ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਰੋ 

ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? 

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32: 4 ..... ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ: ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਨ: 

ਿਨਰਣੇ: ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਬਦੀ ਤD, ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ 

ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 103: 6 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ 

ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕK ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ. 

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3: 14-15 ..... 14. ਪਰ ਤੁਸN ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਚਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ; 15 ਅਤੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਤD ਉਠਾਇਆ. ਿਜਸਦੇ 

ਅਸN ਗਵਾਹ ਹK 
------------------------------------------------------------------------------ 
ਅਲ ਅਨਾਮ 6: 115 ..... ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ @ਬਦ 

ਪTਭੂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ @ਬਦK ਨੰੂ 

ਬਦਲ ਨਹN ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਗਆਨਵਾਨ ਹੈ. 
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 19: 9; ਯਸਾਯਾਹ 45:21; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23: 6 ਅਤੇ 33:16; ਰਸੂਲK 

ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:14, 7:52 ਅਤੇ 22:14; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 8 / ਏਨਾਮ 6:92; 

ਅਹਰ 7:29 ਅਤੇ 181; ਨਾਹਲ 16:90; ਮਯਿਮਨ 40:20 
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2. 
ਅਲ-ਅਫੁਵ: (82) 

(ਮਾਦਾ ਕਰਨਾ) 

ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ< ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਜ਼ਬੂਰ 103: 2-3 ..... 2. ਪTਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 3. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਮੀਕਾਹ 7:18 ..... ਕੌਣ ਇੱਕ ਪTਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ 

ਤੰੂ ਬਦੀ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹa, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਬਕੀਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤD 

ਮੱੁਕਰ ਜKਦਾ ਹa. ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕTੋਧਵਾਨ ਨਹN ਰਿਹੰਦਾ, ਿਕb ਜੋ ਉਹ ਦਯਾ 

ਨਾਲ ਪTਸੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

ਮੈਿਥਊ 6: 14-15 ..... 14. ਜੇ ਤੁਸN ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤK 

ਤK ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਨਹN ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸN ਆਪਣੇ 

ਪਾਪK ਤD ਮੁਆਫ਼ ਨਹN ਕਰੋਗੇ, ਤK ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ 

ਕਰੇਗਾ. 
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਜ 22:60 ..... ਉਹ ਹੈ [ਇਸ ਤਰdK] ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ 

[ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ] ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਚਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਿਤਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ - ਅੱਲdਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਅੱਲdਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਹੈ. 
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 43:25; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 5: 1; ਮੀਕਾਹ 7:18; ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

3:19; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:32; ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 3:13; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 9. 
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3.	
ਅਲ-ਅਹਦ: (67)	

(ਇੱਕੋ)	

ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹM ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 4 ..... ਸੁਣੋ,	ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ!	

ਸਾਡਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ.	

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 14: 9 ..... ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ	ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ iਤੇ ਰਾਜ 

ਕਰੇਗਾ: ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ.  

ਰੋਮੀਆਂ 3: 29-30 ..... 29. ਕੀ ਉਹ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ?	

ਯਹੂਦੀ ਿਸਰਫ?	ਕੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮK ਿਵੱਚD ਵੀ ਨਹN ਹੈ?	ਹK,	ਉਹ ਗੈਰ 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨd K ਦੀ ਆਸਥਾ ਰਾਹN ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ. 30 ਉਹ 

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨd K ਦੀ ਿਵ@ਵਾਸ ਰਾਹN ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5-6 ..... 5. ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ	

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨK ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ;	6. 

ਿਕਸ ਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਸਿਚਤ ਸਮk ਿਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ 

ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਿਦੱਤੀ.	

ਯਾਕੂਬ 2:19 ..... ਤੁਸN ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ	ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ;	ਤੰੂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹa. ਤੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੰੂ ਭੂਤK ਨੰੂ ਕਢਦਾ ਹa.	
------------------------------------------------------------------------------
ਇਲੇਸ 112: 1 ..... ਕਹੋ,	"ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	[ਕੌਣ ਇਕ ਹੈ]	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:35 ਅਤੇ 39;	32:39;	2 ਸਮੂਏਲ 7:22;	ਯਸਾਯਾਹ 43: 

10-11;	ਮਰਕੁਸ 12: 29-32;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 8: 4-6;	ਗਲਾਤੀਆਂ 3:20;	

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 6.	
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4.	
ਅਲ-ਅਹੀਰ: (74)	

	(ਆਖਰੀ)	

ਿਬਨO ਅਖੀਰ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 44: 6 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਆਿਖਆ:	

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ,	ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ. 

ਮa ਸਭ ਤD ਪਿਹਲK ਹK ਅਤੇ ਮa ਹਮੇ@ਾ ਲਈ ਹK. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਨਹN ਹੈ. ਯਸਾਯਾਹ 48:12 ... ਸੁਣੋ,	ਹੇ ਮੇਰੇ	

ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ,	ਿਜਸ ਨੰੂ ਮa ਸੱਿਦਆ ਸੀ. ਮa ਉਹ ਹK. ਮa ਪਿਹਲੀ ਹK,	

ਮa ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹK.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 8 ਅਤੇ 11 ..... 8. ਮa ਐਲਫਾ ਹK	

ਪTਭੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,	"ਮa ਹੀ ਅਲਫ਼ਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹK. ਮa ਹੀ ਉਹ ਹK 

ਿਜਹੜਾ ਹਮੇ@ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. 11 ਜਦD ਮa ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ,	ਤK ਮa 

ਉਸ ਦੇ ਪੈਰN ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ. ਉਸ ਨG  ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ iਤੇ ਰੱਿਖਆ 

ਅਤੇ ਆਿਖਆ,	"ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਮa ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹK.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 22:13 ..... ਮa ਅਲਫਾ ਹK ਅਤੇ	

ਓਮੇਗਾ,	@ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ,	ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਦਦ 57: 3 ..... ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਹੈ	

ਆਖ਼ਰੀ,	@ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਰੀਮ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜK ਿਵੱਚD ਹੈ,	ਜਾਣਨਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਪਦੇ@ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7: 8;	ਯਸਾਯਾਹ 41: 4;	46:10;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 3;	

ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 17-18;	2: 8;	21: 6-7 ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 22: 13 / 

ਰਿਹਮਾਨ 55: 26-27.	
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5.	
ਅਲ-ਅਲੀ: (36)	

(ਸਭ ਤR Sਚਾ)	

(Sਚ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਇੱਕ) (Sਚਤਮ) ਜੋ Sਚ ਅਤੇ 5ਕਤੀ5ਾਲੀ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32: 8 ..... ਜਦD ਸਭ ਤD iਚੇ	

ਜਦD ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪੱੁਤਰK ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤK ਉਸਨG  ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮK ਨੰੂ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ. ਉਸਨG  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕK ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋਕK ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ.  

1 ਇਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੁਹਾਡਾ,	ਹੇ ਪTਭੂ,	ਹੈ	

ਮਹਾਨਤਾ,	@ਕਤੀ,	ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ,	ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ. ਿਕb ਜੋ ਅਕਾ@ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ. ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਤੰੂ 

ਸਭਨK ਨਾਲD ਿਸਰK ਵਰਗਾ iਚਾ ਹa.	

ਮਰਕੁਸ 5: 7 ..... ਿਯਸੂ,	ਤੰੂ ਸਭ ਤD ਿਜਆਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹa	

iਚ ਪਰਮੇ@ੁਰ?	ਮa ਤੈਨੰੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਸsਹ ਿਦੰਦਾ ਹK ਿਕ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਦੁਖ ਨਾ 

ਦੇਵੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲdਾ - ਕੋਈ ਨਹN	

ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵਤਾ,	ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ,	ਸਭ ਜੀਵK ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ... ਅਤੇ 

ਉਹ ਸਭ ਤD ਮਹਾਨ,	ਸਭ ਤD ਮਹਾਨ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 14: 18-22;	ਿਗਣਤੀ 24:16;	ਜ਼ਬੂਰ 92: 8;	ਲੂਕਾ 1:32,	35 ਅਤੇ 

76 / ਬਕਰਾ 2: 2 9,	32 ਅਤੇ 115;	ਨੂਰ 22:32.	
 
 
. 
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6.	
ਅਲ-ਅਲੀਮ: (19)	

(ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ)	

(ਆਲ-ਜਾਣਨਾ)	
ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤS ਚੰਗੀ ਤਰW; ਜਾਣੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 139: 4 ..... ਕੋਈ @ਬਦ ਨਹN ਹੈ	

ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਿਵੱਚ,	ਪਰ,	ਵੇਖੋ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਤੰੂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹa.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:10 ..... ਮa ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਖੋਜਦਾ ਹK ਮa ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 

ਰਾਹK ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮK ਦੇ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੇ@ 

ਕਰਦਾ ਹK.	

ਯੂਹੰਨਾ 21:17 ..... ਪTਭੂ,	ਤੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹa ...ਿਯਸੂ ਨG  ਿਕਹਾ ... ਮੇਰੇ 

ਭੇਡK ਨੰੂ ਖੁਆਓ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN ਹੈ	ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼K,	ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਨਹN ਗਈਆਂ. ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਵਸਤK ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜKਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਤK ਵਰਗੇ ਹਨ. 1 

ਯੂਹੰਨਾ 3:20 ... ਿਕbਿਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾਨੰੂ ਦੋ@ੀ ਠਿਹਰਾbਦਾ ਹੈ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲD ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 115 ..... ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਇਸ ਲਈ 

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸN ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਅੱਲdਾ ਸਭ-

@ਾਿਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 2: 3;	ਰੋਮੀਆਂ 11: 33-34;	1 ਯੂਹੰਨਾ 3:20	/	ਬਕਰਾ 2:29,	32 

ਅਤੇ 158;	ਯੂਹੰਨਾ	6:13 ਅਤੇ 96;	ਨੂਰ 24:32.	
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7	
ਅਲ-ਅਜੀਮ: (33)	

(ਮੈਗਨੀਫੀਐਟਂ)	

(ਪਰਮ 5ਕਤੀ5ਾਲੀ ਅਗਾਧ) (ਅਣਮੋਲ 5ਾਨਦਾਰ) ਜੋ ਸਭ ਤR Sਚਾ 

ਅਤੇ 5ਕਤੀ5ਾਲੀ ਹੈ 

	
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ	

ਪTਮਾਤਮਾ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਪTਭੂਆਂ ਦਾ ਪTਭੂ ਹੈ,	ਇੱਕ ਮਹਾਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ...	

ਜ਼ਬੂਰ 91: 1 ..... ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ	

ਸਭ ਤD iਚੇ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੇਠ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 92: 8 ..... ਪਰ ਤੰੂ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਸਦਾ ਸਦੀਵ 

ਰਹੇ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:27 ..... ਵੇਖੋ,	ਮa ਹK ਯਹੋਵਾਹ,	ਸਾਰੇ ਜੀਵK ਦਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ: 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ?	ਲੂਕਾ 9:43 ..... ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ 

ਸਨ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ @ਕਤੀ@ਾਲੀ @ਕਤੀ ... ਿਯਸੂ ਨG  ਸਭ ਕੁਝ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲdਾ - ਕੋਈ ਨਹN	

ਉਸ ਤD ਿਸਵਾਇਦੇ ਦੇਵਤਾ,	ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ,	ਸਭ ਜੀਵK ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ. ਉਸ ਦੀ 

ਕੁਰਸੀ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ iਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਨd K ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਟਾਇਰ ਨਹN ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਸਭ ਤD ਮਹਾਨ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
1 ਇਤਹਾਸ 29:11;	ਅੱਯੂਬ 4:17;	ਜ਼ਬੂਰ 48:	2;	145:	7;	ਮਲਾਕੀ 1:14;	1 

ਪਤਰਸ 3:22;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:17.	
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8.	
ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼: (8)	

(5ਕਤੀ5ਾਲੀ)	

(ਿਵਕਟੋਿਰਜਨ) (ਸਟਰੰਗ)	

ਉਸ ਦੇ 5ਾਨਦਾਰ ਿਵਚ 5ਕਤੀ5ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ?	

ਪ]ਭੂਸੱਤਾ 
	

ਉਤਪਤ 17: 1 ..... ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਜਦD ਸੀ	ਨੱਬੇ ਸਾਲK ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਨੌ 

ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਅਬਰਾਮ ਨੰੂ ਦਰ@ਨ ਦੇਕੇ ਆਿਖਆ,	"ਮa ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹK. ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ,	ਅਤੇ ਤੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ.	

ਯਸਾਯਾਹ 49:26 ..... ਅਤੇ ਮa ਉਹਨK ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾਵKਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤ@ੱਦਦ ...ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮa ਹੀ ਹK	

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦਾ 

@ਕਤੀ@ਾਲੀ	

ਲੂਕਾ 1:49 ..... @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਨG ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲK;	ਅਤੇ 

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 

ਨਹN ਹੈ,	ਰਾਜਾ,	ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਵਾਨ,	ਿਵ@ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤD iਤਮ,	

ਓਵਰਸੀਅਰ,	iਚਾ ਚਿੜdਆ,	ਕੰਪਲਰ,	ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 6: 3;	ਜੌਬ 5:17;	ਜ਼ਬੂਰ 132: 2,	5 ਅਤੇ 8;	ਯਸਾਯਾਹ 9: 6;	2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:18;	ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2:10;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 8 / ਨੀਸਾ 4: 

158;	ਦੀ ਪੋਥੀ 9:71.	
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9.	
ਅਲ-ਬਾਇਸ: (49)	

(ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ)	

(ਿਮ]ਤਕ ਦਾ ਰਾਗੀ)	

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕO ਨੰੂ ਉਠਾਵੇਗਾ	

ਇਨਾਮ ਅਤੇ / ਜO ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 
	

ਦਾਨੀਏਲ 12: 2 ..... ਅਤੇ ਉਹਨK ਿਵੱਚD ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ	

ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਸੌਣਾ,	ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪTਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਲੋਕ @ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ.  

ਯੂਹੰਨਾ 5: 21-29 ..... 21. ਿਪਤਾ ਲਈ	ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕK ਨੰੂ ਜੀbਦਾ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਜੀbਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇb ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਿਜbਦਾ ਹੈ. 28 ਇਸ ਗੱਲ 

ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਉਹ ਸਮK ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦD ਕਬਰK ਚ ਪਏ ਮੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ 

ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ. ਉਹ ਿਜਨd K ਨG  ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,	ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪTਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਅਤੇ ਿਜਨd K ਨG  ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨd K ਨੰੂ ਮੌਤ 

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.  

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26: 8 ..... ਇਹ ਿਕb ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 	

ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ?	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਜ 22: 7 ..... ਅਤੇ [ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ] ਉਹ ਸਮK ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਇਸ 

ਿਵਚ ਕੋਈ @ੱਕ ਨਹN ਇਸ ਨੰੂ - ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਉਨd K ਨੰੂ ਮੁੜ ਜੀbਦਾ ਕਰੇਗਾ	

ਕਬਰK ਿਵਚ	
------------------------------------------------------------------------------
ਯੂਹੰਨਾ 11: 5-44;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:33;	13: 23-38;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

6:14;	15: 15-17;	15: 52-54;	2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1: 9;	1 ਪਤਰਸ 1:21.	
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10.	
ਅਲ-ਬਕੀ: (96)	

(ਸਦੀਵੀ)	

(ਅਨਾਿਦ ਇੱਕ)	

ਉਹ ਹਮੇ5ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 33:27 ..... ਸਦੀਵੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ	

ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ,	ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦੀਵ ਹਿਥਆਰ ਹਨ.	

ਮੀਕਾਯਾਹ 5: 2 ..... ਪਰ ਤੰੂ,	ਬੈਤਲਹਮ ... ਿਵੱਚD ਬਾਹਰ	ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ 

ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ. ਿਜਸ ਦਾ ਪTੇਰਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ,	ਸਦੀਵੀ ਤD ਹੈ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 10-12 ... ..10. ਅਤੇ,	ਤੰੂ,	ਪTਭੂ,	ਿਵਚ	@ੁਰੂ ਤD ਹੀ ਤੁਸN ਧਰਤੀ 

ਦੀ ਨੀb ਰੱਖੀ. ਅਤੇ ਅਕਾ@ ਤੇਰੇ ਹੱਥK ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ. 11. ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵKਗ 

ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵKਗ ਹੋਣਗੇ. 12 ਤੰੂ ਉਨd K ਦੀ ਕੋਟ ਵKਗ ਤਿਹ ਲਾਵkਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ 

ਕੱਪਿੜਆਂ ਵKਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਤੰੂ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ. 

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ.  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8 ..... ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ	

ਕੱਲd ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਤੌਹ 20: 73 ... ..ਅਸN ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਵ@ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪTਭੂ,	ਉਹ ਸਾਨੰੂ 

ਸਾਡੇ ਪਾਪK ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲK ਜੋ ਅਸN ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,	ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹK. 

ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਹੈ. "	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 44: 6;	51: 6;	ਜ਼ਬੂਰ 135: 13;	136: 1;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18 

/ ਿਹਜਆਰ 15: 23-25;	ਕਾਸਸ 28:88;	ਰਿਹਮਾਨ 55: 26-27.	
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11.	
ਏਲ-ਬਾਰੀ: (12)	

(ਿਨਰਮਾਤਾ)	

(ਿਦ ਮੇਕਰ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ) (ਰਾਈਟਟੀ ਈਵੋਲਵਰ) ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ 

ਅਸM ਸਾਰੇ ਆbਦੇ ਹO 
	

ਉਤਪਤ 1: 1 ..... @ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਜ਼ਬੂਰ 95: 6 ..... ਆਓ,	ਆਓ ਅਸN ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਆਓ,	ਅਸN ਆਪਣੇ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ.	

ਯਸਾਯਾਹ 45: 9 ਅਤੇ 11 ..... 9. ਕੀ ਿਮੱਟੀ ਿਨਕਲੇਗੀ?	ਉਸਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ 

ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ. ਜK ਤੇਰਾ ਕੰਮ,	ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹN?	11. ਯਹੋਵਾਹ,	

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ,	ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ,	ਆਖਦਾ ਹੈ ...	

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1-3 ..... 1. @ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸੀ @ਬਦ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ,	ਅਤੇ 

@ਬਦ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸੀ. 3. ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ;	ਅਤੇ ਉਸ ਤD 

ਿਬਨK ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1-2 ..... 1. ਰੱਬ ... 2. ਇਨd K ਿਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨK ਿਵਚ,	ਉਸ 

ਨG  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,	ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨG  ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼K ਦਾ ਵਾਰਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨG  ਬTਿਹਮੰਡ ਨੰੂ 

ਬਣਾਇਆ ਸੀ	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਾਿOਰ 59:24 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਿਸਰਜਣਹਾਰ,	ਇਨਵੇਟਰ,	ਫੈ@ਨਰ ...  
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 1:21 ਅਤੇ 27;	2: 3-4;	5: 1-2;	ਅੱਯੂਬ 26:13;	35:10;	36: 3;	

ਜ਼ਬੂਰ 102: 25;	ਕਹਾਉਤK 22: 2;	ਯਸਾਯਾਹ 40:28;	41:20;	54: 5;	64: 

8;	/	ਮੱੁਲ 67: 3.	
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12.	
ਅਲ-ਬਸੀਰ: (27)	

(ਸੀਰ)	

(ਅਬਜ਼ਰਵਰ)	

(ਸਭ-ਦੇਖਣਾ)	

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 33: 13-15 ... ..¸13. ਯਹੋਵਾਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ	

ਸਵਰਗ ਤD;	ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱੁਤਰK ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. 14. ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇ@ 

ਦੀ ਥK ਤD ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. 15. ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲK 

ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾbਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮK ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕੀ 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23:24 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ	

ਗੁਪਤ ਥਾਵK ਿਵੱਚ ਿਕ ਮa ਉਸ ਨੰੂ ਨਹN ਦੇਖKਗਾ?	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ.  

ਕੀ ਮa ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਰ ਨਹN ਸਕਦਾ?	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ. 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼K,	ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਨਹN ਗਈਆਂ. ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਵਸਤK ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜKਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਤK ਵਰਗੇ ਹਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਮੁਿਜੱਲਾ 58: 1 ..... ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	

ਅੱਲdਾ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਰਾਿਜਆਂ 8:39;	1 ਤਵਾਰੀਖ਼ 28: 9;	2 ਇਤਹਾਸ 16: 9;	ਅੱਯੂਬ 28:10 

ਅਤੇ 24;	ਜ਼ਬੂਰ 66: 7;	94: 9;	ਕਹਾਉਤK 5:21;	ਮੱਤੀ 6: 4;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

3:20 / ਨੀਸਾਨ 4:58;	ਆਇਰਾ 17: 1 ਅਤੇ 30;	ਹੱਜ 22:61 ਅਤੇ 75;	

ਆਕਸੀਕਕ 84:15.	
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13.	
ਅਲ-ਬੈਿਟਨ: (76)	

(ਓਹਲੇ)	

(ਅਮਨਪੋਜ਼ੀਬਲ)	
ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤS ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜ;ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼; ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 33:20 ..... ਅਤੇ ਉਸਨG  ਿਕਹਾ,	ਤੰੂ! ਮੇਰਾ ਮੰੂਹ ਨਹN ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕb ਜੋ 

ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖ ਨਹN ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀbਦਾ ਨਹN ਰਿਹ ਸਕਦਾ.	

ਅੱਯੂਬ 11: 7 ..... ਕੀ ਤੁਸN ਖੋਜਣ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?	ਰੱਬ ਨੰੂ ਲੱਭੋ?	ਕੀ 

ਤੰੂ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪTਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹa?	

ਅੱਯੂਬ 37:23 ..... ਅਸੀ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹK,	ਅਸN 

ਉਸਨੰੂ ਨਹN ਿਮਲ ਸਕਦਾ:	

ਜ਼ਬੂਰ 145: 3 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ @ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣਾ;	ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ ਅਸੀਮ ਹੈ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:16 ..... ਕੇਵਲ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮਰਤਾ,	ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਇਨਸਾਨ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹN ਸਕਦਾ,	ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ;	ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨG  

ਨਹN ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------	
ਹਦਦ 57: 3 ..... ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਹੈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 

ਿਵਚ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅੱਯੂਬ 24: 1;	23: 8-9;	ਯੂਹੰਨਾ 1:18;	ਰੋਮੀ 1:20;	11:33;	ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3: 

8;	ਕੁਲੱੁਸੀ 1:15 ਅਤੇ 26;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:17.	
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14.	
ਅਲ-ਬੈਿਟਨ: (76)	

(ਓਹਲੇ)	

(ਅਮਨਪੋਜ਼ੀਬਲ)	
ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤS ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜ;ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼; ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 33:20 ..... ਅਤੇ ਉਸਨG  ਿਕਹਾ,	ਤੰੂ! ਮੇਰਾ ਮੰੂਹ ਨਹN ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕb ਜੋ 

ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖ ਨਹN ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀbਦਾ ਨਹN ਰਿਹ ਸਕਦਾ.	

ਅੱਯੂਬ 11: 7 ..... ਕੀ ਤੁਸN ਖੋਜਣ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?	ਰੱਬ ਨੰੂ ਲੱਭੋ?	ਕੀ 

ਤੰੂ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪTਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹa?	

ਅੱਯੂਬ 37:23 ..... ਅਸੀ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹK,	ਅਸN 

ਉਸਨੰੂ ਨਹN ਿਮਲ ਸਕਦਾ:	

ਜ਼ਬੂਰ 145: 3 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ @ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣਾ;	ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ ਅਸੀਮ ਹੈ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:16 ..... ਕੇਵਲ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮਰਤਾ,	ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਇਨਸਾਨ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹN ਸਕਦਾ,	ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ;	ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨG  

ਨਹN ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------	
ਹਦਦ 57: 3 ..... ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਹੈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 

ਿਵਚ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅੱਯੂਬ 24: 1;	23: 8-9;	ਯੂਹੰਨਾ 1:18;	ਰੋਮੀ 1:20;	11:33;	ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3: 

8;	ਕੁਲੱੁਸੀ 1:15 ਅਤੇ 26;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:17.	
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15.	
ਐਲ ਬੇਦੀ: (95)	

(5ੁਰੂਆਤ)	

(ਇਨਵੇਟਰ)	

(ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੱਕ)	

ਜੋ ਅਨੂਠਾ ਹੈ ਨਵf ਅਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 
	

ਨਹਮਯਾਹ 9: 6 ..... ਤੰੂ ਵੀ,	ਤੰੂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹa ਇਕੱਲੀ;	ਤੰੂ ਅਕਾ@ ਨੰੂ ਅਕਾ@K 

ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨd K ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ,	ਸਮੰੁਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ @ੈਅ 

ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਤੰੂ ਉਨd K ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹa. ਅਤੇ ਅਕਾ@ ਦੇ ਸਰਦਾਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਬੂਰ 19: 1 ..... ਆਕਾ@ ਨG  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ;	ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨG  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥK ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਇਆ.	

ਜੌਹਨ 7:46 ..... ਅਫ਼ਸਰ ਨG  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,	ਕਦੇ ਨਹN ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 

ਤਰdK ਬੋਿਲਆ ਸੀ	

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:17 ..... ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,	ਉਹ 

ਨਵK ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ;	ਦੇਖੋ,	ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਵK ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਹ ਜਾਣਦਾ	6:	101	.....	[ਉਹ ਹੈ] ਆਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ. ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱੁਤਰ 

ਿਕਵk ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦD ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨਹN ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨG  ਸਭ 

ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ?	ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,	ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਨਹਮਯਾਹ 9: 6;	ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10;	ਮੱਤੀ 7: 28-29;	ਗਲਾਿਤਯੁਸ 

6:15 / ਬਕਰਾ 2: 117.	
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16.	
ਏਲ-ਬੈਰ: (79)	

(ਿਦਮਾਗੀ)	

(ਦ ਡਾਰ ਔਫ ਗੱੁਡ) ਿਜਸਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮO ਿਵੱਚ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 25: 8 ..... ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨG ਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ 

ਿਸਖਾਵੇਗਾ.	

ਨਹੂਮ 1: 7 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਸੀਬਤK ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ 

ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ;	ਅਤੇ ਉਹ ਉਨd K ਲੋਕK ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.	

ਮੱਤੀ 19:17 ..... ਿਯਸੂ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ: ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਕb ਸੱਦਦਾ ਹa?	ਿਸਰਫ਼ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਚੰਗਾ ਹੈ.	

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ..... ਜK ਤੁਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ 

ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਸN ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ.  

ਜੇਮਸ 1: 5 ..... ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚD ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪTਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕK ਨੰੂ ਦਾਤK ਦੇਕੇ ਪTਸੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਤੁਲ 52:28 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਅਸN ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ. ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੀ ਉਹ 

ਹੈ,	ਜੋ ਿਦਆਲੂ,	ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ. " 
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 34: 6-7;	ਜ਼ਬੂਰ 119: 68;	ਯੂਹੰਨਾ 10:10;	ਰੋਮੀਆਂ 11:22;	ਤੀਤੁਸ 3: 

4-6.	
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17.	
ਐਡ-ਦਾਰ: (91)	

(ਐਕਸੀਐਸਟਰ)	

(ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ) ਜੋ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਬਰਕਤO ਭੇਜਦਾ ਹੈ 
	

ਰੂਥ 1:21 ..... ਮa ਪੂਰੀ ਤਰdK ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ,	ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਮੈਨੰੂ ਘਰ 

ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਸੋ,	ਤੁਸN ਮੈਨੰੂ ਨਾਓਮੀ ਿਕb ਬੁਲਾbਦੇ ਹੋ?	ਿਕb 

ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਮੇਰੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਨG  ਮੈਨੰੂ 

ਦੱੁਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?	

ਜ਼ਬੂਰ 55:19 ... ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸੁਣੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਪਹੰੁਚਾਓ,	ਉਹ ਿਜਹੜਾ 

ਪਿਹਲK ਵੀ ਿਜbਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਸੇਲਾਹ ਿਕbਿਕ ਉਨd K ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ 

ਨਹN ਹੰੁਦੀ,	ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਤD ਨਹN ਡਰਦੇ.	

ਿਵਰਲਾਪ 3:33 ..... ਿਕbਿਕ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹN ਹੰੁਦਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੁ@ੀ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਮੋਸ 3: 6 ..... ਇੱਕ ਤੁਰdੀ ਵਜਾਉਣੀ 

ਹੋਵੇਗੀ @ਿਹਰ ਿਵੱਚ,	ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਨਹN?	ਇੱਕ @ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗੀ,	ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਅਿਜਹਾ ਨਹN ਕੀਤਾ?	

ਰੋਮੀਆਂ 11:22 ..... ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ: ਉਨd K 

iਤੇ ਜੋ ਿਡੱਗ ਪਏ,	ਗੰਭੀਰਤਾ;	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਫਰੀਹ 48:11 ..... ਆਖੋ,	"ਫੇਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜੇ 

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਜK ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ?		
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 16:14;	18:10;	19: 9;	ਯਸਾਯਾਹ 45: 7;	ਸਫ਼ਨਯਾਹ 1:17,	2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12: 7 / ਅਨਮ 6:17.	
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18.	
ਹੇਠ ਿਲਖੇ:	(73)	

(ਪਿਹਲਾ)	

5ੁਰੂ ਤR ਪਿਹਲO ਕੌਣ ਸੀ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 44: 6 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਆਿਖਆ: ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ,	ਅਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ. ਮa ਸਭ ਤD ਪਿਹਲK ਹK ਅਤੇ ਮa 

ਹਮੇ@ਾ ਲਈ ਹK. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨਹN ਹੈ.  

ਮੀਕਾਯਾਹ 5: 2 .... ਪਰ ਤੰੂ,	ਬੈਤਲਹਮ	ਅਫ਼ਰਾਥਾਹ,	ਭਾਵk ਤੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 

ਹਜ਼ਾਰK ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹa,	ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚD ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚD ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਜਸ ਦਾ ਪTੇਰਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ,	ਸਦੀਵੀ ਤD ਹੈ.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 17-18 ..... 17. ਅਤੇ ਜਦD ਮa ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਨੰੂ,	ਮੈਨੰੂ 

ਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਉਸ ਨG  ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ 

iਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,	"ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਮa ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹK.	

18.	ਮa ਹੀ ਉਹ ਹK ਿਜਹੜਾ ਿਜbਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸੁਣ,	ਮa ਸਦਾ ਲਈ ਜੀbਦਾ ਹK,	

ਆਮੀਨ! ਅਤੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 22:13 ..... ਮa ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹK,	@ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 

ਅੰਤ,	ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਦਦ 57: 3 ..... ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ,	@ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੂੜdਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ 

ਸਭ ਚੀਜK ਿਵੱਚD ਹੈ,	ਜਾਣਨਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਯੂਹੰਨਾ 1: 1-3;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 8	
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19.	
ਅਲ-ਫfਟਾ: (18)	

(ਓਪਨਰ) (ਿਵਕਟਯ ਯਾਰਵਰ)	

(ਜੱਜ) ਜੋ ਰਾਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਖੱੁਲiਦਾ ਹੈ 
	

ਯੂਹੰਨਾ 10: 7-11 ..... 9. ਮa ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹK: ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤK,	ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਅੰਦਰ-

ਬਾਹਰ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹN ਹੈ	

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨK ਨਹN ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ. ਉਸਦਾ ਨK ਹੀ ਪੂਰੇ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀ @ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕK ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਉਸਦੇ ਨK 

ਰਾਹN ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 ..... ਿਕbਿਕ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ,	ਅਤੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਖK ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ;	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 3: 7-8 ..... 7. ਇਹ ਚੀਜ਼K ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ,	ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ... ਉਹ ਖੱੁਲdਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹN ਕਰਦਾ. ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹN ਖੁਲdਦਾ. 8. ਮa ਤੇਰੇ ਕੰਮK ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹK. ਮa ਇੱਕ ਖੱੁਲdਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤD ਪਿਹਲK ਰੱਿਖਆ ਹੈ,	ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ 

ਨਹN ਕਰ ਸਕਦਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਸੇਬ 34:26 ..... ਆਖੋ,	"ਸਾਡਾ ਪTਭੂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲੋ;	ਤਦ ਉਹ ਸਾਡੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਚਆਰੇ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੱਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. "	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 3:13;	ਲੂਕਾ 24:32 ਅਤੇ 45;	ਯੂਹੰਨਾ 14: 6;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 

5: 2-9;	10: 2 ਅਤੇ 8.	
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20.	
ਏਲ-ਗੱਫਾਰ: (14)	

(ਭਗੌੜੇ)	

(ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ)	

ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

	
ਨਹਮਯਾਹ 9:17 ..... ਅਤੇ ਉਨd K ਨG  ਮੰਨਣ ਤD ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,	ਉਨd K 

ਗੱਲK ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸN ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ. ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਕਠw ਰ ਹੈ,	

ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 

ਲਈ,	ਪਰ ਤੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ,	ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਦਯਾਲੂ ਤੇ 

ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ,	ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਿਦਆਲਤਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਨਾ.	

ਜ਼ਬੂਰ 86:15 ..... ਪਰ ਤੰੂ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਇੱਕ ਹੈ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਇਆ,	ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ,	ਧੀਰਜ,	ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ.	

ਮੱਤੀ 6:14 ..... ਜੇ ਤੁਸN ਇਨਸਾਨK ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਹੱਥK ਿਵੱਚ ਬੋਚ ਲੈਣਗੇ.	

1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 9 ..... ਜੇ ਅਸN ਆਪਣੇ ਪਾਪK ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹK ਤK ਉਹ ਹੈ 

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ,	ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤD ਸਾਨੰੂ 

@ੱੁਧ ਕਰਨ ਲਈ	
------------------------------------------------------------------------------
ਤਹਾ 20:82 ..... ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮa ਹੀ ਹK ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ 

ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ @ੱੁਧਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਾਰਗਦਰ@ਨ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 34: 6-7;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:31;	2 ਇਤਹਾਸ 7:14;	ਯਸਾਯਾਹ 55: 7;	

ਮੱਤੀ 9: 2 ਅਤੇ 5;	ਲੂਕਾ 5:20;	/	ਨਾਹਾਹ 71:10.	
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21.	
ਅਲ-ਗਫ਼ਰੁ: (34)	

(ਮਾਫ਼ੀ)	

(ਫਾਰਿਗਵਰ ਆਫ ਫਾਲਟਸ) ਜੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

	
ਕੂਚ 34: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ,	ਯਹੋਵਾਹ! ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ,	

ਧੀਰਜ,	ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ,	7. ਹਜ਼ਾਰK ਲਈ ਦਇਆ 

ਰੱਖਣਾ,	ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਦੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ...	

ਿਗਣਤੀ 14:18 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਯਾ,	ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਦੋ@ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹN 

ਠਿਹਰਾbਿਦਆਂ,	ਉਨd K ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੀੜdੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ 

ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.	

ਲੂਕਾ 5: 19-21 ..... 19. ਜਦ ਿਯਸੂ ਨG  ਵੇਿਖਆ ਿਯਸੂ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਿਕਹਾ,	

"ਿਯਸੂ,	ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. 21 ਇਹ ਿਕਸ ਨG  ਕੀਤਾ ਹੈ?	ਮਾਫ਼ੀ 

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੀ?	
------------------------------------------------------------------------------
ਨ_  ਵੇਿਖਆ	8:69	.....	ਇਸ ਤਰdK ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯੱੁਧ ਲੱੁਟ ਦੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ,	ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਦਾ ਡਰ ਦਰਅਸਲ,	ਅੱਲdਾ ਮੁਆਫ ਕਰ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਨਹਮਯਾਹ 9:17;	ਯਸਾਯਾਹ 55: 7;	ਮਾਰਕ 2:	10-12	/	ਬਕਰਾ 2: 173 

ਅਤੇ 225;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 3:	155;	ਮਾਇਡ 5: 3;	ਨਾਹਲ 16: 110	
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22.	
ਅਲ-ਗ਼ਾਨੀ: (88)	

(ਿਰਚ)	
(ਸੁਤੰਤਰ ਧਨੀ ਇਕ) (ਜੋ ਸਵਾਸਥ-ਲੋੜNਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੋੜ; ਤS ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹਨ 
	

ਇਤਹਾਸ 29: 12 ..... ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੋਨw  ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸN 

ਸਾਰੇ ਲੋਕK iਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ @ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ. 

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨK ਨੰੂ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ.  

ਕਹਾਉਤ; 8:18 ..... ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ;	ਹK,	ਿਟਕਾਊ ਦੌਲਤ ਅਤੇ 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ.	

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 8: 9 ..... ਤੁਸN ਿਕTਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪTਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 

ਦੁਿਨਆਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਜੀखਦਾਰ ਨਹN ਹੈ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣ 

ਿਗਆ. ਮਸੀਹ ਨG  ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤK ਜੋ ਤੁਸN ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ 

ਜਾਣ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.  

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 4-7 ..... 4. ਪਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਮੀਰ ਹੈ	ਦਇਆ ਿਵੱਚ,	ਉਸ ਦੇ 

ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ .... 7 ਉਹ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗK ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹN ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਿਦਆਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 267 ..... ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਅੱਲdਾ ਉਹ ਹੈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪTੋਤਸਾਹਨ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 50:12;	ਯਸਾਯਾਹ 66: 1 / ਬਕਰਾ 2: 263;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 

3:97;	ਜ਼ੂਮਰ 39: 7;	ਮੁਹੰਮਦ 47:38;	ਹਦਦ 57:24.	
 
 
 



f	

23	
ਅਲ-ਹਬੀਰ: (31)	

(ਸਾਵਧਾਨ)	

(ਵੇਲ ਇਨਫੌਰਸਮਡ ਵਨ)	

ਜੋ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤ8 ਜਾਣੂ ਹੈ 

	
ਅੱਯੂਬ 28:24 ..... ਿਕb ਜੋ ਉਹ ਅੰਤ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵੱਚD 

ਆbਦੀ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 139: 1-4 ..... 1. ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਖੋਿਜਆ,	ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਜਾਿਣਆ 2. ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰK ਨੰੂ ਦੂਰ ਤD ਸਮਝ ਲaਦਾ ਹa. 4. ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ @ਬਦ ਵੀ ਨਹN ਹੈ,	ਪਰ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਤੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹa ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰdK ਹੈ.	

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:24 ..... ਤੰੂ,	ਹੇ ਪTਭੂ! ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦਲ ...	

1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 20 ..... 3. ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਉਸ 

ਿਵੱਚ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੋ. ਿਕbਿਕ ਜਦD ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਾbਦਾ ਹੈ,	ਤK ਅਸN ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ @Kਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ 

ਹK. ਿਕbਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲK ਨਾਲD ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਹਜ਼ੈਬ 33:34 ..... ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰK ਦੇ ਜੱਿਪਆਂ ਿਵੱਚ 

ਜਾਪ ਅੱਲdਾ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਅੱਲdਾ ਕਦੇ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ 

[ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ]	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 2: 3;	ਜ਼ਬੂਰ 147: 5;	ਮੱਤੀ 10:30;	ਰੋਮੀਆਂ 11: 33-36;	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13;	1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 19-20 / ਬਕਰਾ 2: 271;	ਿਨਸਾ 4:35;	

ਅਨਮ 6:18 ਅਤੇ 73;	ਹਦ 11: 1. 
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24	
ਅਲ-ਹਾਦੀ: (94)	

(ਗਾਈਡ)	

(ਦਾ ਰਾਹ)	

ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਾਹ@ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 23: 2-3 ..... 2. ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਰੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਹੇਠK ਸੱੁਟੋ: 

ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜKਦਾ ਹੈ. 3. ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ	

ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਇਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ ਸਦੀਵ ਅਤੇ ਹਮੇ@K 

ਲਈ: ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰ@ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ.	

ਯੂਹੰਨਾ 14: 6 ..... ਿਯਸੂ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ: "ਮa ਹK ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,	ਸੱਚ ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹN ਆbਦੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲD ਆਈ ਹੈ.	

ਯੂਹੰਨਾ 16:13 ..... ਪਰ ਜਦD ਉਹ,	ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,	ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਜ 22:54 ..... ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜਨd K ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 

ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪTਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ iਤੇ ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰੋ,	ਅਤੇ ਉਨd K ਦੇ 

ਿਦਲ ਉਸ iਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ. ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੀ ਅੱਲdਾ ਉਨd K ਦਾ 

ਮਾਰਗ ਦਰ@ਨ ਹੈ,	ਿਜਨd K ਨG  ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਵ@ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 17: 6;	25: 4 ਅਤੇ 9-10;	32: 8;	37:23;48:14;	ਕਹਾਉਤK 1:33;	

3: 5-6;	4:18;	16: 9;20:24;	ਯਸਾਯਾਹ 26: 7;	58:11;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 

6:16;	29:11;	ਯੂਹੰਨਾ 8:12;	ਯੂਹੰਨਾ 16:13. 
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25.	
ਅਲ-ਹਾਿਫਦ: (22)	

(ਅਬੇਜ਼ਰ)	

(ਹੰਬਲਰ)	

ਜਦ8 ਉਹ Hਚਾ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ ਤ@ ਕੁਝ ਨੰੂ ਝੁਕ ਜ@ਦਾ ਹੈ ਹੋਰ 

	
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:26 ..... ਪTਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ;	diadem	ਹਟਾਓ,	ਅਤੇ ਤਾਜ 

ਲਾਹ ਲੈ: ਇਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ,	ਉਸ ਨੰੂ iਚਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਝਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ iਚ ਹੈ.	

ਦਾਨੀਏਲ 4:37 ..... ਹੁਣ ਮa ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਪT@ੰਸਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ,	ਸਾਰੇ,	ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,	ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ: ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਉਹ ਅੱਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.	

ਮੱਤੀ 23:12 ..... ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ iਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;	ਅਤੇ 

ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵK ਕਰੇਗਾ ਸੋ iਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਵਾਿਕਆ 56: 1-3 ..... 1. ਜਦD ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,	2. ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੇ,	

ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹN ਹੰੁਦਾ. 3. ਇਸ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ [ਕੁਝ] ਅਤੇ 

[ਹੋਰ] ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 8: 2 ਅਤੇ 16;	ਯਸਾਯਾਹ 2:12;	ਯਸਾਯਾਹ 23: 9;	

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:26;	ਲੂਕਾ 14:11;	18:14;	ਯਾਕੂਬ 4: 6-10;	1 ਪਤਰਸ 5: 

5-6 / ਿਟਨ 95:	5.	
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26	
ਅਲ-ਹਾਿਫਜ਼: (38)	

(ਪ]ੈਸਰਵਰ)	

(ਗਾਰਡੀਅਨ)	

ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
	

	

ਜ਼ਬੂਰ 121: 5-8 ..... 5. ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 7.	ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ 

ਸਾਰੇ ਬਦੀ ਤD: ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ. 8.	ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰੂ ਇਸ ਸਮk ਤD ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ 

ਲਈ ਰਿਹਣਗੇ.	

ਯੂਹੰਨਾ 10:28 ..... ਅਤੇ ਮa ਉਨd K ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹK;	ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ 

ਵੀ ਨਾ@ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨd K ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥD ਛੁਡਾਵੇਗਾ.	

1 ਪਤਰਸ 1: 3-5 ..... 3. ਸਾਡੇ ਪTਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ 

ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! 4. ਅਿਵਨਾਸੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ,	ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,	ਉਹ ਦੂਰ ਨਹN ਹੈ. 5. ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ iਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ 

ਸਮk ਿਵਚ ਪTਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਸੇਬੀ 34:21 ..... ਅਤੇ ਉਸ ਨG  ਉਨd K ਦੇ iਪਰ ਕੋਈ ਨਹN ਸੀ ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ,	

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ [ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ] ਅਸN ਸਪੱ@ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹK ਜੋ 

ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮk ਤD ਕੌਣ ਹੈ?	@ੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪTਭੂ ਨੰੂ,	

ਸਭ ਕੁਝ iਤੇ,	ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 31:49;	ਅੱਯੂਬ 7:20;	ਜ਼ਬੂਰ 212: 8;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:28;	1 

ਪਤਰਸ 1: 5 / ਹਦ 11:57 
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27.	
ਅਲ-ਹਾਕਮ: (28)	

(ਜੱਜ)	

ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ@ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

	

ਉਤਪਤ 18:25 ..... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤD ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰdK,	ਦੁ@ਟ 

ਲੋਕK ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ,	ਅਤੇ ਦੁ@ਟ ਲੋਕK ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ,	ਜੋ ਿਕ ਤੇਰੇ ਤD ਦੂਰ ਹਨ. ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਈ ਸਹੀ ਨਹN 

ਹੋਵੇਗਾ?	ਜ਼ਬੂਰ 96:13 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ: ਉਸ ਲਈ	ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਿਕbਿਕ 

ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,	ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕK ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ.	

ਯੂਹੰਨਾ 5:22 ..... ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇ@ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹN,	ਪਰ ਉਸ ਨG  

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰdK ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:24 ..... ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨd K ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 

ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਤੁਸN ਪਰਮੇ@ੁਰ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ ਿਜਹyਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕK ਦਾ ਿਨਆਂ 

ਪਾਲਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਸN ਉਨd K ਚੰਗੇ ਲੋਕK ਦੇ ਆਤਿਮਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਿਜਨd K ਨੰੂ 

ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 19:11 ..... ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਖੋਿਲdਆ ਦੇਿਖਆ,	ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖਣਾ;	ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ iਤੇ ਬੈਠਾ ਿਪਆ ਹੈ,	ਉਹ 

ਸੱਿਦਆ ਜKਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਟਨ 95: 8 ..... ਕੀ ਅੱਲdਾ ਸਭ ਤD ਵੱਧ ਠੀਕ ਨਹN ਹੈ?	ਜੱਜK ਦੀ?	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:36;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10: 39-42;	2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 

1;	1 ਪਤਰਸ 4: 5;	/	ਹੱਜ 22:69;	ਮਯਿਮਨ 40:48. 
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28	
ਅਲ-ਹਕੀਮ: (46)	

(ਬੱੁਧੀਮਾਨ)	

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 147: 5 ..... ਸਾਡਾ ਪTਭੂ ਹੈ ਮਹਾਨ,	ਅਤੇ ਮਹਾਨ @ਕਤੀ ਦੀ: ਉਸਦੀ 

ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈ	

ਦਾਨੀਏਲ 2: 20-21 ..... 20. ਧੰਨ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇ@K ਲਈ ਅਤੇ 

ਹਮੇ@K ਲਈ ਬੱੁਧ ਅਤੇ @ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਨ: 21. ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਕੋਲ ਬੱੁਧ ਦੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਸਮਝ.  

ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2: 2-3 ..... 2. ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ,	ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਨ ਹੈ,	ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਕTਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਅਰਥਾਤ,	ਮਸੀਹ,	3. 

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ,	ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨG  ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੇ ਭੇਤ 

ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ.	

ਯਹੂਦਾਹ 1:25 ..... ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ,	

ਮਿਹਮਾ,	ਮਹਾਨਤਾ,	@ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ,	ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------
ਸਕਦਾ	2:	129	.....	ਸਾਡਾ ਪTਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੱਕ ਇੱਕ 

ਦੂਤ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱੁਧ ਅਤੇ @ੁਧ ਕਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ. ਦਰਅਸਲ,	ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਵੱਚ iਚਾ ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਹਨ. " 
------------------------------------------------------------------------------	
ਬਕਰਾ 2:32,	228 ਅਤੇ 240;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 3: 6;	ਿਨਸਾ 4:17;	ਅਨਮ 

6:73;	ਿਫਊਿਜ਼ਲੀਟ 

 
 
 
 



f	

29.	
ਏਲ-ਹੱਕ: (51)	

(ਸੱਚ)	

(ਸੱਚਾ ਇਕ)	

ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ	

ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ 
	

	

ਸੰਿਖਆ 23: 19 ... ..ਮੌਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹN,	ਉਹ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;	ਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤT ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜK ਕੀ 

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹN ਕਰੇਗਾ?		

ਯਸਾਯਾਹ 25: 1 ..... ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹa. ਮa ਮa ਤੈਨੰੂ 

ਵਿਡਆਵKਗਾ,	ਮa ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰKਗਾ. ਤੰੂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ. 

ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰੁਨੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹਨ.  

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:10 ..... ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਉਹ ਿਜbਦੇ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜੇ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ iਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ 

ਹੈ,	ਅਤੇ ਕੌਮK ਉਸਦੇ ਕਿਹਰ ਨੰੂ ਨਹN ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ.	

ਯੂਹੰਨਾ 14: 6 ਅਤੇ 17 ..... 6. ਿਯਸੂ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ unt	ਉਸ ਨੰੂ,	ਮੈਨੰੂ ਮa ਹੀ 

ਰਸਤਾ,	ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹK. ਮੇਰੇ ਰਾਹN ਆਉਣ ਤD ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲ 

ਨਹN ਆ ਸਕਦਾ. 17 ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੀ,	ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹN ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ,	

ਿਕbਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਕਾ 69: 1 ..... ਅਸਲੀਅਤ!	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- I	ਇਮਰਾਨ 3:60;	ਏਨਾਮ 6:62;	ਯੂਨਸ 10:	108;	ਹੱਜ 22:62;	

ਮਯੂਮਨ 23: 116;	ਨੂਰ 24:25;	ਲੂਕਮਾਨ 31:30;	
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30.	
ਅਲ-ਹਲਕ: (11)	

(ਿਸ]5ਟੀਕਰਤਾ)	

ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼@ ਗ਼ੈਰ-	

ਹ8ਦ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ 

	
ਉਤਪਤ 1: 1 ..... @ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਜ਼ਬੂਰ 95: 6 ..... ਆਓ,	ਆਓ ਅਸN ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਆਓ,	ਅਸN ਆਪਣੇ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ.	

ਉਪਦੇOਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 1 ..... ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨK ਿਵਚ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ,	ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨK ਤD ਪਿਹਲK ...  

ਯਸਾਯਾਹ 40:28 ..... ਕੀ ਤੰੂ ਜਾਿਣਆ ਨਹN?	ਕੀ ਤੰੂ ਨਹN ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਸਦੀਵੀ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਯਹੋਵਾਹ,	ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦK ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ!	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 4:11 ..... ਹੇ ਪTਭੂ ... ਤੰੂ ਹa ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,	ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁ@ੀ ਲਈ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ	
------------------------------------------------------------------------------	
ਹਾਿOਰ 59:24 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ,	ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ,	ਇਨਵੇਟਰ,	ਫੈ@ਨਰ;	ਉਸ ਦੇ 

ਸਭ ਤD ਵਧੀਆ ਨK ਹਨ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,	ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ iਚਾ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ,	ਬੱੁਧਵਾਨ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜੌਬ 35:10;	36: 3;	ਜ਼ਬੂਰ 102: 25;	ਉਪਦੇ@ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 1;	ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 

1: 3-16;	1 ਪਤਰਸ 4:19 / ਅਨਮ 6: 102;	ਰਾਦ 13:16;	ਜ਼ੂਮਰ 39:62. 
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31	
ਅਲ-ਹਾਿਲਮ: (32)	

(ਧੌਣ)	
(ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਿਨOਕੀ ਿਜਹੀ ਇਕ)	

ਜੋ ਿਕ ਦੋਹ@ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰੇ 
	

	

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9: 9 ..... ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਪਾਤ@ਾਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ,	ਉਹ 
ਧਰਮੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪTਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਗਧੀ ਦੇ 

ਬੱਚੇ iਤੇ ਬੈਠਕੇ ਆbਦੇ ਹਨ.  
ਮੱਤੀ 21: 4 ..... ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ,	ਮਸਕੀਨ,	ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ...  

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ..... ਜK ਤੁਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ 
ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਸN ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ.  

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2: 5-8 ..... 5. ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ: 6. ਕੌਣ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,	ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱੁਟਮਾਰ ਨਹN ਸੀ ਸੋਚਦਾ. 

7 ਪਰ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨG ਕਨਾਮੀ ਤD ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖK ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਾਰ 

ਿਦੱਤਾ,	ਿਜਸ ਨG  ਮੌਤ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ,	ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 225 ..... ਅੱਲdਾ ਦੋ@ੀ ਦਾ ਦੋ@ ਨਹN ਲਗਾbਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਟਸ ਿਵਚ 

ਜੋ ਕੁਝ ਅਣ-ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ iਤੇ ... ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਅਤੇ ਪT@ੇਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਮੱਤੀ 11: 28-30 ਗਲਾਤੀਆਂ 5 : 22-23 / ਿਨਸਾ 4:12;	ਮਾਇਡ 5: 101;	
ਆਈਸਰਾ 17:44;	ਹੱਜ 22:59. 
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32	
ਅਲ-ਹਾਿਮਦ: (56)	

(ਗੁਣਵੱਤਾ)	

(ਸਭ ਤ8 ਉਸਤਤ ਵਾਲਾ) ਜੋ ਸਭ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਉਪਾRਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 9:11 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,	ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 48: 1 ..... ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਲਈ ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੱੁਤਰ. ਯਹੋਵਾਹ 

ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ @ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦੇ 

iਤੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜKਦੀ ਹੈ.  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:15 ..... ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨd K ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸN 

ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜdਾbਦੇ ਹK,	ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ 

ਬੱੁਲdK ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.  

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 19: 5 ..... ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਖਤ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ 

ਿਵੱਚD ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ,	"ਤੁਸN ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,	ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 267 ..... ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਅੱਲdਾ ਉਹ ਹੈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪTੋਤਸਾਹਨ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 34: 1;	50:23;	96: 4;	100: 4;	119: 164;	2 ਪਤਰਸ 2: 9;	

ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:13 / ਹਦ 11:73;	ਇਬਰਾਿਹਮ 14:72;	ਹੱਜ 22: 4 

ਅਤੇ 24;	ਲੋਕਮਾਨ 31:26;	ਫਾਿਤਰ 
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33.	
ਅਲ-ਹਾਸੀਬ: (40)	

(ਮੁੜ ਭfਟ)	

(ਦ ਆਗੁਕਾਰ)	

(ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਇੱਕ ਰੇਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ	
	

ਮਲਾਕੀ 3: 8-10 ..... 8. ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੱੁਟ ਲਵੇਗਾ?	ਰੱਬ?	ਪਰ ਤੁਸN ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਲੱੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸN ਆਖਦੇ ਹੋ,	'ਅਸN ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ 

ਕਰKਗੇ?'	ਦਸਵੰਧK ਅਤੇ ਭੇਟK ਿਵੱਚ. 9 ਤੁਸN ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ @ਰਾਪ ਹੋ ਚੱੁਕੇ 

ਹੋ ਿਕb ਿਕ ਤੁਸN ਮੈਨੰੂ ਲੱੁਿਟਆ,	ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ.	

ਮੱਤੀ 12:36 ... ਪਰ ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹK: ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਬੋਲਣਗੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ 

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ.	

ਰੋਮੀਆਂ 14:12 ..... ਤK ਿਫਰ,	ਸਾਡੇ ਿਵੱਚD ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ 

ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ.	

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:10 ..... ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਿਨਆb ਦੇ ਸਾਮdਣੇ;	ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹੀ ਪTਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ,	

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨG  ਇਸ ਭੌਿਤਕ @ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਨਸਾ 4:86 ..... ਅਤੇ ਜਦD ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜKਦਾ ਹੈ ਗTੀਕ ਨਾਲ,	

ਵਾਪਸੀ ਿਵਚ [ਵਾਪਸੀ ਿਵਚ] ਇਸ ਤD ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜK [ਘੱਟ ਤD] ਇਸ ਨੰੂ 

[ਇਸੇ ਤਰdK] ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ. ਦਰਅਸਲ,	ਅੱਲdਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤD,	ਇੱਕ 

ਅਕਾzਟaਟ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਮੈਿਥਊ 10:30;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5: 1-11;	/	ਿਨਸਾ 4: 6-7. 
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34	
ਅਲ-ਹੇਯ: (62)	

(ਿਲਿਵੰਗ)	

(ਐਵਰ-ਿਲਿਵੰਗ ਵਨ)	

(ਅਲਾਈਵ) ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਜੀਵਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 84: 2 ..... ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ,	ਹK,	ਮa ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰK 

ਦੇ ਦਰਬਾਨK ਨੰੂ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹK. ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਜੀbਦੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:10 ..... ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਉਹ ਜੀbਦੇ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ: (ਏਲੋਿਹਮ ਚਾਇਯਮ)	

ਯੂਹੰਨਾ 1: 4 ..... ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੀ;	ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਨੱੁਖK ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ	

ਯੂਹੰਨਾ 5:26 ..... ਿਜਵk ਿਪਤਾ ਨG  ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ;	ਉਸਨG  

ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤTੋਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.	

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:15 ..... ਅਤੇ ਿਪTੰ ਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਿਯਸੂ ਨੰੂ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਤD ਉਠਾਇਆ. ਿਜਸਦੇ ਅਸN ਗਵਾਹ ਹK	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲdਾ - ਕੋਈ ਨਹN ਉਸ ਤD ਿਸਵਾਇਦੇ ਦੇਵਤਾ,	ਸਦੀਵੀ 

ਜੀਵਨ,	ਸਭ ਜੀਵK ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 36: 9;	ਯੂਹੰਨਾ 6:51;	7: 37-39;	14: 6;	1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 9;	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12;	9:14;	10:31;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18 / ਅਲ- i;	ਤਾਹਾ 

20: 111;	ਫੁਰਕਾਨ 25:58;	ਮਯੂਮਨ 40:65 
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35.	
ਅਲ-ਜਮੀ: (87)	

(ਗੈਥੇਰਰ)	

ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਿਨਯੁਕਤ ਿਦਨ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 66:18 ..... ਮa ਉਨd K ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹK ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ: ਇਸ 

ਨੰੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਭਾ@ਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ;	ਉਹ 

ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23: 3 .... ਅਤੇ ਮa ਇਨd K ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰKਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ@ ਿਜਥੇ 

ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਚਲਾਏ ਹੈ,	ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ 

ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੰੂ;	ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧਣਗੇ.	

ਮੱਤੀ 25:31 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤK ਨੰੂ ਘੱਲੇਗਾ ਤੂਰdੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠG  ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ,	ਹੋਰ ਨੰੂ 

ਅਕਾ@ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੱਕ.  

ਯੂਹੰਨਾ 10:16 .... ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਡK ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ,	ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ 

ਨਹੀ ਹਨ: ਉਹ ਨੰੂ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ;	ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ-i	ਇਮਰਾਨ 3: 9 ..... ਸਾਡੇ ਪTਭੂ,	ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਲੋਕK ਨੰੂ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ,	ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ @ੱਕ ਨਹN ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵਚ,	ਅੱਲdਾ ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਅਦੇ ਿਵਚ ਫੇਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 50: 5;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:14;	ਮੱਤੀ 13:41;	24:31;	25;	32;	ਲੂਕਾ 

13: 34-35;	ਯੂਹੰਨਾ 11:52;	ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:10;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 8. 

 
 
 
	



f	

36.	
ਏਲ-ਜੇਬਬਰ: (9)	

(ਕੰਪਲਰ)	
(ਸਭ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਇੱਕ),	ਜੋ ਹਮੇ@ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ @ਕਤੀ ਅਤੇ 

ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ ਹੈ 
	

ਅੱਯੂਬ 42: 2 ..... ਤੁਸN ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸN ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤD ਨਹN ਰੋਕ ਸਕਦਾ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:17 ਅਤੇ 27 ..... 17. ਆਹ ਦੇਖੋ! ਵੇਖ,	ਤੰੂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ 

@ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹK ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਿਲਆ,	

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁ@ਕਲ ਨਹN ਹੈ. 27. ਵੇਖੋ,	ਮa ਯਹੋਵਾਹ ਹK,	ਸਾਰੇ 

ਜੀਵK ਦਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ. ਮੈਨੰੂ?	

ਮੱਤੀ 19:26 ..... ਪਰ ਿਯਸੂ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ,	ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਿਕਹਾ,	

"ਲੋਕK ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਪਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ.	

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:14 ..... ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,	

ਿਕbਿਕ ਅਸN ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹK ਿਕ ਇੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋ 

ਚੱੁਕੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹN ਹੈ,	

ਰਾਜਾ,	ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਪੂਰਣ,	ਸਰਬ-@ਕਤੀਮਾਨ ਿਨਹਚਾ,	ਓਵਰਸੀਜ਼,	

ਮਹਾਨ ਿਵਚ,	ਕੰਪਲੋਰ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 17: 1;	ਕੂਚ 3: 19-20;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:22;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

9:16;	
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37.	
ਅਲ-ਜੇਿਲਲ: (41)	

(ਮੈਜਸਿਟਕ)	

(ਲਾਭਕਾਰੀ)	
(ਸTਲੇਮ)	

(@ਕਤੀ@ਾਲੀ)	

(ਿਦਾਈ ਗਈ)	

(@ਾਨਦਾਰ ਇਕ)	

ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ?	
	

ਕੂਚ 15: 6 ... ..... ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	@ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੁ@ਮਣK ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.	

ਦਾਨੀਏਲ 7:14 ..... ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ @ਕਤੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੈ,	

ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,	ਰਾ@ਟਰ,	ਅਤੇ ਭਾ@ਾ,	ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਸਦਾ @ਕਤੀ ਹੈ,	ਜੋ ਨ@ਟ ਹੋ ਨਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ,	ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,	ਜੋ ਿਕ.	

ਯੂਹੰਨਾ 2:11 ..... ਚਮਤਕਾਰK ਦੀ ਇਸ @ੁਰੂਆਤ ਨG  ਕੀਤਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ 

ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਿਹਮਾਨ 55:27 ..... ਅਤੇ iਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਚਹਰਾ,	ਮਹK 

ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 29: 3;	145: 5;	ਯਸਾਯਾਹ 33:21;	ਦਾਨੀਏਲ 7:14;	ਮੱਤੀ 19:28;	

24:30;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:55;	ਇਬ 1: 3 /;	ਜ਼ੂਮਰ 39:14. 
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38	
ਅਲ ਕਬੀਰ: (20)	

(ਸਿਹਣ ਕਰਤਾ)	
(ਿਰਸਟkਨਅਰ ਜK ਿਰਟੇਨਅਰ) (ਕੰਸਟੈਕਟਰ ਜK ਿਰਸਟਟਰਰ) ਜੋ ਦਬਾਅ 

ਪਾbਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾbਦਾ ਹੈ 
	

2 ਰਾਿਜਆਂ 19:28 ..... ਿਕbਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱੁਸਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੱੁਧ,	ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ 

ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਪਆ ਹੈ,	ਇਸ ਲਈ ਮa ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਖੜ 

ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵKਗਾ,	ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਪ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਪਾਵKਗਾ,	ਅਤੇ ਿਜਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮa ਵਾਪਸ ਮੁੜKਗਾ.	

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 31:15 ..... ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,	"ਿਜਸ ਿਦਨ 

ਉਹ @ੀਓਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ,	ਮa ਉਸ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ,	ਮa ਉਸ iਤੇ ਡੰੂਘੀ 

ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਰਆਵK ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ.	

2 ਪਤਰਸ 2:16 ..... ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਧਰਮੀ: 

ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰੂਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨG  ਨਬੀ ਦੇ 

ਪਾਗਲਪਨ ਨੰੂ ਰੋਕੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 245 ..... ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਲdਾ ਇੱਕ ਿਮਹਨਤੀ ਲੋਨ 

ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?	ਅਤੇ ਇਹ 

ਅੱਲdਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 36: 6;	ਜ਼ਬੂਰ 139: 5;	ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 31:15;	ਮੱਤੀ 26: 52-53;	ਮਾਰਚ 

13:20;	ਲੂਕਾ 8: 22-25. 
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39	
ਅਲ-ਕਾਿਦਰ: (69)	

(ਸਰਵ-5ਕਤੀਮਾਨ)	

(ਸਰਬ-5ਕਤੀਮਾਨ)	
(@ਕਤੀ@ਾਲੀ) ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

	
ਉਤਪਤ 17: 1 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਦਰਸਾਇਆ ਅਬਰਾਮ ਨG  ਆਿਖਆ,	"ਮa 

ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹK. ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ,	ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:17 ..... ਆਹ ਮਹK ਪਰਮੇ@ੁਰ! ਦੇਖੋ,	ਤੰੂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ 

@ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹK ਨੰੂ ਚੱੁਿਕਆ ਅਤੇ 

ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁ@ਿਕਲ ਨਹN ਹੈ:  

ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ..... ਅਣਦੇਵੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤD ਉਹ 

ਸਪੱ@ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,	ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ,	ਉਸ ਦੀ 

ਸਦੀਵੀ @ਕਤੀ ਅਤੇ ਈ@ਵਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜKਦਾ ਹੈ;	ਇਸ ਲਈ 

ਿਕ ਉਹ ਿਬਨK ਿਕਸੇ ਬਹਾਨG  ਹਨ:  

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 19: 6 ..... ਐਲਲੇਲੂਆ: ਪTਭੂ ਲਈ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਸਰਬ@ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ  
------------------------------------------------------------------------------
ਫਿਤਰ 35:44 ..... ਅੱਲdਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹN ਹੈ ਆਕਾ@ ਿਵਚ ਜK ਧਰਤੀ iਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ. ਸੱਚਮੱੁਚ,	ਉਹ ਹੀ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ 

@ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਅੱਯੂਬ 37:23;	42: 2;	ਜ਼ਬੂਰ 147: 5;	ਯਸਾਯਾਹ 40:13;	ਯੂਹੰਨਾ 10: 17-

18;	ਇਬ 1: 3 / ਮਾਇਡ 5:17;	ਅਨਮ 6:65;	ਟੇਬਬੀ 9:39;	ਫਿਤਰ 

35:44;	ਯੀ-ਪਾਪ 36:81;	ਅਿਹਕ 46:33;	ਿਕਆਮਾਹ 75:40 
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40	
ਏਲ-ਕਹਾਰ: (15)	

(ਡੋਮੀਮੇਟਰ)	

(ਸਬਕ ਜੋ ਇਕ ਹੈ)	
(ਸਬਅਰਡਰ)	

ਜੋ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਿਜੱਤਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 47: 2-3 ..... 2. ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਭ ਤD ਵੱਧ iਚ ਿਭਆਨਕ ਹੈ;	ਉਹ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ iਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ. 3. ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪੈਰK ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮK ਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇਵੇ.  

ਜ਼ਬੂਰ 94: 1 ..... ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਿਕਸ ਨੰੂ?	ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ;	ਹੇ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?	

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 8 .....ਉਹ ਉਨd K ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪTਭੂ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਨਹN ਮੰਨਦੇ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30 ..... ਅਸN ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹK ਉਸਨG  ਆਿਖਆ,	"ਮa ਲੋਕK 

ਨੰੂ ਉਨd K ਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮK ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ. ਅਤੇ ਪTਭੂ ਖੁਦ ਉਨd K ਲੋਕK ਦਾ ਿਨਆਂ 

ਕਰੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਿਹਸਾਸ	40:16	.....	ਉਹ ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਉਨd K ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹN 

ਅੱਲdਾ ਤD ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਿਦਨ ਿਕਸ ਦੀ ਪTਭੂਸੱਤਾ ਹੈ?	ਅੱਲdਾ ਲਈ,	ਇੱਕ,	

ਪTਵਾਸੀ	
------------------------------------------------------------------------------
ਰੋਮੀਆਂ 12: 9 / ਯੂਸਫ਼ 12:39;	ਰਾਦ 13: 16-17;	ਉਦਾਸ 38:65	
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41.	
ਏਲ-ਕਾਿਵ: (53)	

(ਸਟਰੰਗ)	
(ਸਭ ਤD @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਿਵਅਕਤੀ) (ਸਭ @ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਬੂ) ਉਸ ਦੀ @ਕਤੀ 

ਅਤੇ ਉਸਦੀ @ਕਤੀ ਿਵੱਚ @ਾਨਦਾਰ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 24: 8 ..... ਇਹ ਿਕਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ?	ਮਿਹਮਾ?	ਯਹੋਵਾਹ @ਕਤੀ@ਾਲੀ 

ਅਤੇ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 40:26 ..... iਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖK ਚੱੁਕੋ ਉਹ ਬਹੁਤ iਚੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨd K ਨG  ਇਨd K ਸਭਨK ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕK ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲaਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ @ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨd K ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੀ ਨਹN.	

ਮੱਤੀ 28:18 ..... ਿਯਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਉਨd K ਕੋਲ ਆਇਆ 

ਅਤੇ ਆਿਖਆ,	"ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. 

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 19: 6 ..... ਅਤੇ ਮa ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ 

ਉਸੇ ਤਰdK ਆbਦੀ ਹੈ ਿਜਵk ਦੂਤ ਨG  ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੈ ਗੱਦੀ ਸੁਣੀ. ਅਵਾਜ਼ ਨG  

ਆਿਖਆ,	"ਹਲਲੂਯਾਹ! ਸਾਡਾ ਪTਭੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ @ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਡ 11:66 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪTਭੂ ਹੈ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਹੈ,	@ਾਇਦ 

@ਕਤੀ@ਾਲੀ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 6: 1;	ਜ਼ਬੂਰ 89: 8;	ਲੂਕਾ 3:16;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 15: 3;	21:22 / 

ਹਾਜ 22:40 ਅਤੇ 74;	@ੂਰ 42:19;	ਹਦਦ 57:25;	ਜਾਲਾਲ 
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42.	
ਅਲ-ਕਯੂਮ: (63)	

(ਸਵੈ-ਸਿਹਯੋਗੀ)	
(ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਲ ਸਬਸਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 3: 14-15 ..... 14. ਅਤੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਆਿਖਆ,	ਮੂਸਾ ਨG  ਆਿਖਆ,	"ਮa 

ਉਹੀ ਹK ਜੋ ਮa ਹਾਜ਼ਰ ਹK." ਅਤੇ ਉਸਨG  ਆਿਖਆ,	"ਇਸ ਲਈ ਤੰੂ ਇਸਰਾਏਲ 

ਦੇ ਲੋਕK ਨੰੂ ਆਖ: 'ਮa ਹK'	ਨG  ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. 15. ਇਹ ਮੇਰਾ 

ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜdੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 90: 2 .... ਪਹਾੜK ਦੇ ਹੋਣ ਤD ਪਿਹਲK ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਾਿਜਆ,	ਜK ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੰੂ ਪਰਮੇ@ਰ ਹa.	

ਯੂਹੰਨਾ 17: 5 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ,	ਹੇ ਿਪਤਾ,	ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਮa ਜਗਤ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਤD ਪਿਹਲK ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਹਮਾ ਰੱਖੀ ਸੀ,	ਉਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ.  

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6: 14-16..... 16. ਸਾਡੇ ਪTਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ	ਮਸੀਹ ... 16. ਿਜਸ 

ਕੋਲ ਅਮਰਤਾ ਹੈ,	ਉਹ ਪTਕਾ@ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN 

ਜਾ ਸਕਦਾ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- .....	ਅੱਲdਾ - ਕੋਈ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤD ਿਬਨਾ ਦੇਵਤੇ,	ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ,	

ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ  
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 6: 3;	ਜ਼ਬੂਰ 102: 27;	ਯਸਾਯਾਹ 57:15;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 2;	11: 3 / 

ਬਕਰਾ 2: 255;	ਤਹਾ	
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43	
ਏਲ-ਕੇਬੀਰ: (37)	

(ਮਹਾਨ)	
(ਸਭ ਤD ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ 

ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਪTਭੂ,	ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ,	ਇੱਕ 

@ਕਤੀ@ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ...	

ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ,	ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸN ਨਹN ਹੋ ਮa ਤੈਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵKਗਾ ਿਕ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਇਨਸਾਨK ਨਾਲD ਮਹਾਨ ਹੈ.	

ਲੂਕਾ 1:32 ਅਤੇ 35 ..... 32. ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ iਚ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ.		35 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ iਪਰ ਆਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਅੱਤ iਚ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ @ਕਤੀ ਤੇਰੇ iਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਕਹਾਵੇਗਾ.	

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:10 ..... ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ,	ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਚੀਜ਼K,	ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼K,	ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠK;	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਜ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕbਿਕ ਅੱਲdਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ 

ਤD ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅੱਲdਾ 

ਸਰਬ@ਕਤੀਮਾਨ,	ਮਹਾਨ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਗਣਤੀ 24:16;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32: 8;	ਲੂਕਾ 1: 23,35 ਅਤੇ 76 / ਰਦ 

13: 9;	ਲੋਕਮੈਨ 31:30;	ਸੇਬੀ 34:23. 
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44.	
ਅਲ-ਕਯੂਮ: (63)	
(ਸਵੈ-ਸਿਹਯੋਗੀ)	

(ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਲ ਸਬਸਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 

ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 3: 14-15 ..... 14. ਅਤੇ ਪਰਮੇRੁਰ ਨY  ਆਿਖਆ,	ਮੂਸਾ ਨY  ਆਿਖਆ,	"ਮZ 

ਉਹੀ ਹ@ ਜੋ ਮZ ਹਾਜ਼ਰ ਹ@." ਅਤੇ ਉਸਨY  ਆਿਖਆ,	"ਇਸ ਲਈ ਤੰੂ ਇਸਰਾਏਲ 

ਦੇ ਲੋਕ@ ਨੰੂ ਆਖ: 'ਮZ ਹ@'	ਨY  ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. 15. ਇਹ ਮੇਰਾ 

ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ_ੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 90: 2 .... ਪਹਾੜ@ ਦੇ ਹੋਣ ਤ8 ਪਿਹਲ@ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਾਿਜਆ,	ਜ@ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੰੂ ਪਰਮੇRਰ ਹZ.	
ਯੂਹੰਨਾ 17: 5 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ,	ਹੇ ਿਪਤਾ,	ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਮZ ਜਗਤ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਤ8 ਪਿਹਲ@ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਹਮਾ ਰੱਖੀ ਸੀ,	ਉਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ.  

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6: 14-16..... 16. ਸਾਡੇ ਪbਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ	ਮਸੀਹ ... 16. ਿਜਸ 

ਕੋਲ ਅਮਰਤਾ ਹੈ,	ਉਹ ਪbਕਾR ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਨਹc ਜਾ ਸਕਦਾ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- .....	ਅੱਲ_ਾ - ਕੋਈ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤ8 ਿਬਨਾ ਦੇਵਤੇ,	ਸਦੀਵੀ 

ਜੀਵਨ,	ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ  
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 6: 3;	ਜ਼ਬੂਰ 102: 27;	ਯਸਾਯਾਹ 57:15;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 2;	
11: 3 / ਬਕਰਾ 2: 255;	ਤਹਾ	
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ਏਲ-ਕੇਬੀਰ: (37)	

(ਮਹਾਨ)	
(ਸਭ ਤD ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ 

ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ ਪTਭੂ,	ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ,	ਇੱਕ 

@ਕਤੀ@ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ...	

ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ,	ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸN ਨਹN ਹੋ ਮa ਤੈਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵKਗਾ ਿਕ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਇਨਸਾਨK ਨਾਲD ਮਹਾਨ ਹੈ.	

ਲੂਕਾ 1:32 ਅਤੇ 35 ..... 32. ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ iਚ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ.	35 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ iਪਰ ਆਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਅੱਤ iਚ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ @ਕਤੀ ਤੇਰੇ iਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਕਹਾਵੇਗਾ.	

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:10 ..... ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ,	ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਚੀਜ਼K,	ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼K,	ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠK;	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱਜ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕbਿਕ ਅੱਲdਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ 

ਤD ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅੱਲdਾ 

ਸਰਬ@ਕਤੀਮਾਨ,	ਮਹਾਨ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਗਣਤੀ 24:16;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32: 8;	ਲੂਕਾ 1: 23,35 ਅਤੇ 76 / ਰਦ 

13: 9;	ਲੋਕਮੈਨ 31:30;	ਸੇਬੀ 34:23. 
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ਏਲ-ਲਤੀਫ: (30)	

(ਸਬਡਲ)	

(ਬੈਨਨਵnਟnਟ ਵਨ)	
(ਕੋਮਲ)	

ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਤਰdK ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ 
	
ਕੂਚ 34: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ,	ਯਹੋਵਾਹ! ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ,	

ਧੀਰਜ,	ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ 7. ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ,	

ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਰ ਪਾਪ ਦਾ,	ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ 

ਮਾਫ਼ ਿਵਚ ਭਰਪੂਰ ਦੋ@ੀ ...  

ਜ਼ਬੂਰ 117 ਨੰੂ ਸਾਫ਼: 2 ..... ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਦਆਲੂ ਿਦਆਲਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਮਹਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!	

ਤੀਤੁਸ 2:11 ..... ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਲੋਕ 

ਨੰੂ ਪTਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,	...		

2 ਪਤਰਸ 3: 9 ..... ਪTਭੂ ਨੰੂ ਿਢੱਲ ਨਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ,	ਿਜਵk ਿਕ 

ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕਾ ਪaਦਾ ਹੈ;	ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ,	ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੈ,	ਜੋ 

ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਸਿਹਣ@ੀਲਤਾ ਹੈ,	ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਨਮ 6: 103 ..... ਿਵਜ਼ਨ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਹN,	ਪਰ ਉਹ ਦਰ@ਣ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਖਮ,	ਪTਵਾਿਨਤ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 54: 8-10;	ਰੋਮੀਆਂ 2: 4-5 ਅਤੇ 9: 22;	1 ਪਤਰਸ 3:20;	2 

ਪਤਰਸ 3: 9 / ਹੱਜ 22:63;	ਲੋਕਮਾਨ 31:16;	@ੂਰ 42:19;		
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ਅਲ-ਮਜੀਦ: (65)	

(ਮਾਨਯੋਗ)	

(ਨo ਬਲ)	
(iਚ ਅਤੇ @ਾਨਦਾਰ ਇਕ) ਜੋ @ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ @ਾਨਦਾਰ ਹੈ 

	
1 ਸਮੂਏਲ 2:30 ..... ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ "ਮੇਰੇ ਤD ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ. ਉਸ ਲਈ 

ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੰੂ 

ਥੋੜਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

ਜ਼ਬੂਰ 29: 2 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਿਦਓ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ;	

ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ.	

ਦਾਨੀਏਲ 4:34 ..... ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮa ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸਵਰਗ ਤੀਕ 

ਮੇਰਾ iਪਰ ਵੇਿਖਆ,	ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ,	ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਸਭ ਹਾਈ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦੀ @ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ 

ਕੀਤਾ,	ਜੋ ਿਕ,	ਸਦਾ ਲਈ ਸਹੰੁ,	ਿਜਸ ਦੀ @ਕਤੀ ਸਦਾ @ਕਤੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਰਾਜ ਪੀੜdੀਓ-ਪੀੜdੀ ਹੈ:	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 4:11 ..... ਤੰੂ ਯੋਗ ਹੈ,	ਹੇ ਪTਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ,	ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ 

@ਕਤੀ ਪTਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ ਹੈ,	ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਰੂਜ 85:15 .......... ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਲਕ ਤਖਤ,	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਇਤਹਾਸ 16: 25-27;	29: 11-12;	ਜ਼ਬੂਰ 22:23;	57:	5;	111:	3;	145:	5;	

ਯੂਹੰਨਾ 5:23;8:54;	ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2: 9-11;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 19: 7. 
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ਮਿਲਕੂਲ-ਮੁਲਕ: (84)	

(ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ)	
(ਹਰ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜ iਤੇ ਰਾਜਾ) ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪTਭੂਸੱਤਾ 

ਿਵਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:14 ..... ਦੇਖੋ,	ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਆਕਾ@ ਦਾ ਸਵਰਗ ਯਹੋਵਾਹ 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ,	ਧਰਤੀ ਵੀ,	ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ	

ਜ਼ਬੂਰ 10:16 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ:	

ਜ਼ਬੂਰ 24: 1 ..... ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ;	ਦੁਨੀਆਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:17 ..... ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ,	ਅਮਰ,	ਅਿਦੱਖ,	ਇੱਕੋ-ਇਕ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਹਮੇ@K ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ 3:26 .....	ਕਿਹਣ,	"ਹੇ ਅੱਲdਾ,	ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ,	ਤੁਸN ਿਕਸ ਨੰੂ @ਾਸਨ 

ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਤD ਆਪਣੀ ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦੂਰ ਕਰDਗੇ ਤੁਸN ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸN ਕੌਣ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?	

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ [ਸਭ] ਚੰਿਗਆਈ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ,	ਤੁਸN ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 9:29;	ਜ਼ਬੂਰ 89:11;	95: 4-5;	1 ਇਤਹਾਸ 29:11;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

10:26.	
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ਏਲ-ਮਨੀ: (90)	

(ਪ]ੀਵnਟਰ)	
(ਹਰਮ ਤD ਿਡਫaਡਰ) ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਦਬਾਇਆ ਜKਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 
	

ਉਤਪਤ 30: 2 ..... ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਸੀ ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਭੜਕੇ: ਅਤੇ 

ਉਸ ਨG  ਆਿਖਆ,	"ਕੀ ਮa ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਥK ਤੇ ਹK,	ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਰਦ ਦਾ ਫ਼ਲ ਤੇ 

ਨਹN ਰਹੇਗਾ?	

ਜ਼ਬੂਰ 84:11 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਢਾਲ: 

ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਹਰ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਨd K ਲੋਕK ਤD ਕੋਈ 

ਵੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨਹN ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ.  

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 6-7 ..... 6. ਹੁਣ ਜਦD ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਫਰੂਗੀਆ 

ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚD,	ਅਤੇ ਏ@ੀਆ ਿਵਚ @ਬਦ ਦਾ ਪTਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤD @ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ. 7 ਜਦD ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੰੂ 

ਆਏ ਤK ਉਨd K ਨG  ਿਬਥੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿ@@ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ 

ਨਾ ਸਤਾਇਆ.  

ਯਾਕੂਬ 5:17 ..... ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜਵk ਅਸN ਹK,	

ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਲD ਪTਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮNਹ ਨਾ ਪਵੇ: ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵਿਰdਆਂ ਅਤੇ 

ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਧਰਤੀ iਤੇ ਮNਹ ਨਾ ਿਪਆ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਨw ਟ: @ਬਦ 'ਮਨੀ'	ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਨਹN ਿਮਲਦਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਆਮੋਸ 4: 7;	ਅੱਯੂਬ 12:13;	ਜ਼ਬੂਰ 107: 33-34;	ਮਲਾਕੀ 3:11;	2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12: 8-9 
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ਅਲ-ਮੇਿਜਦ: (48)	

(5ਾਨਦਾਰ)	
(ਗefਡ ਅਤੇ ਮੈਜਸਿਟਕ ਵਨ) ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ 

	
ਕੂਚ 15:11 ..... ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ?	

ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਵੱਤTਤਾ,	ਿਭਆਣਕ ਹੈ,	ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?	

1 ਇਤਹਾਸ 29:13 ..... ਹੁਣ,	ਸਾਡਾ ਹੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਅਸN ਤੇਰਾ @ੁਕਰਾਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹK ਅਤੇ ਤੇਰੇ @ਾਨਦਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹK.	

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:55 ..... ਪਰ ਉਹ,	ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਆਕਾ@D ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁਿਟਆ ਉਸ ਨG  ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ 

ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨG  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜdਾ ਵੇਿਖਆ.	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2: 8 ..... ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮK ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ 

ਉਨd K ਨG  ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਹੋਣਾ ਸੀ,	ਇਸ ਲਈ ਉਨd K ਨG  ਪTਭੂ ਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਸਰਾਿਪਆ ਸੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਦ 11:73 ..... ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,	"ਕੀ ਤੁਸN ਹੋ?	ਅੱਲdਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ?	

ਅੱਲdਾ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅ@ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ iਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਘਰ ਦੇ 

ਲੋਕ. ਦਰਅਸਲ,	ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੈ. "	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28:58;	ਨਹਮਯਾਹ 9: 5-6;	ਜ਼ਬੂਰ 72:19;	76: 4;	145: 

5;	ਮੱਤੀ 25:31;	ਤੀਤੁਸ 2:13;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 3;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 9.	
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ਅਲ-ਮਿਲਕ: (3)	

(ਰਾਜਾ)	

(ਅਬਦੁਲ 5ਾਸਕ)	
(ਅਨਾਿਦ ਪeਭੂ)	

ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਰਬOਕਤੀਮਾਨ ਪeਭੂ?	
	

ਯਸਾਯਾਹ 43:15 ... ਮa ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪTਭੂ ਹK ਪਿਹਲਾ,	ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ,	ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ  

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9: 9 ... ਅਨੰਦ ਕਰੋ,	ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ;	ਹੇ ਯਰੂ@ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ,	

iਚੀ ਆਵਾਜ਼! ਵੇਖ,	ਤੇਰਾ ਪਾਤ@ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ 

ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ iਤੇ ਬੈਠਕੇ ਆbਦੇ ਹਨ.	

ਯੂਹੰਨਾ 18:36 ... ਿਯਸੂ ਨG  iਤਰ ਿਦੱਤਾ,	'ਮੇਰਾ ਰਾਜ!'	ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹN 

ਹੈ: ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਲਿੜਆ,	ਤK ਮa 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵK.  

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:17 ..... ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਦੀਵੀ,	ਅਮਰ,	ਅਿਦT@,	ਇੱਕੋ-ਇਕ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੋਣਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 

ਨਹN ਹੈ,	ਰਾਜਾ,	ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਪੂਰਣ,	ਿਵ@ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤD iਤਮ,	

ਓਵਰਸੀਜ਼,	iਚਾ ਮੁਖੀ,	ਕੰਪਲਰ,	ਸੁਪੀਰੀਅਰ. ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਲੂਕਾ 23: 2-3;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:15;	ਪTਕਾ@ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 15: 3 / ਤਾਏ-

ਹਾਏ 20: 114;	ਕੌਮਾ 62: 1 
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ਅਲ-ਮੇਿਟਨ: (54)	

(ਫਰਮ)	
(ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ)	

(ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ)	

(ਅਿਧਕਾਰਕ ਇਕ) ਫਰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ 
	

ਕਹਾਉਤ; 18:10 ..... ਨਾਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਹੈ. ਉਸ ਿਵੱਚ 

ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ.	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:11 ..... ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹN ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,	ਜੋ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਹੈ.	

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 19 ... .. ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਕਾਇਮ 

ਹੈ,	ਇਸ iਤੇ ਇਹ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਹੈ,	ਪTਭੂ ਉਨd K ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਨ. 

ਅਤੇ,	ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨK ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਦੀ ਤD ਦੂਰ.	

ਯਾਕੂਬ 1:17 ..... ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਵੱਲD 

ਆbਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤK ਿਪਤਾ ਵੱਲD ਆbਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸਨG  

ਅਕਾ@ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰੋ@ਨੀਆਂ ਹਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਰੀਏਤ 51:58 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਇਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ ਜੋ [ਿਨਰੰਤਰ] ਪTਦਾਤਾ ਹੈ,	

ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
1 ਰਾਿਜਆਂ 8:56;	ਜ਼ਬੂਰ 102: 26-27;	ਯਸਾਯਾਹ 46:	9-10;	2 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:19;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8.	
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ਅਲ-ਮੁਿਹਿਹੀਰ: (72)	

(ਿਦਲੇਅਰ)	
ਜੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜ; ਭੇਜਦਾ ਹੈ	

ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
	

ਉਤਪਤ 16: 2 ..... ਅਤੇ ਸਾਰਈ ਨG  ਆਿਖਆ ਅਬਰਾਮ,	ਵੇਖੋ,	ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਮੈਨੰੂ 

ਰਿਹਣ ਤD ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.	

1 ਸਮੂਏਲ 25: 34 ... .. ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜ ਲਈ,	ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ 

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਿਜbਦਾ ਹੈ,	ਿਜਸ ਨG  ਮੈਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਠG ਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤD ਬਚਾ 

ਿਲੱਤੀ ਹੈ,	ਜੇ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਤK ਅੱਜ 

ਸਵੇਰੇ iਠ ਕੇ ਨਾਬਾਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਚਆ ਨਹN ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਪaਦਾ ਹੈ.	

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2: 6-7 ..... 6. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸN ਜਾਣੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਸਮk ਿਵੱਚ ਪTਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 7 ਿਕbਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭੇਤ ਪਿਹਲK 

ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੋ ਉਸ ਤD ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਇਬਰਾਿਹਮ 14:10 ਅਤੇ 42 ..... 10. ਕੀ iਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ,	ਆਕਾ@ 

ਦੇ ਿਸT@ਟੀਕਰਤਾ ਬਾਰੇ @ੱਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ?	ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪK ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜKਦੀ 

ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ. 42. ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ 

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦD ਅੱਖK [ਦਿਹ@ਤ ਿਵਚ]	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 14: 6;	ਰੋਮੀਆਂ 3:25;	2 ਪਤਰਸ 2:16 ਅਤੇ 3: 9. 
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ਅਲ-ਮੁਬਾਦੀ: (58)	

(5ੁਰੂਆਤ)	
(ਿਨਰਮਾਤਾ)	

ਜ ੋਦੋਵ- ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਿਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

	
	

ਉਤਪਤ 1:27 ..... ਤ# ਪਰਮੇ(ੁਰ ਨ+  ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇ(ੁਰ ਦ ੇ

ਸਰੂਪ ;ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ੂਉਸ ਨ+  ਬਣਾਈ ਹੈ;	ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤ ਨ+  ਉਨA # ਨੰੂ 

ਿਸਰਿਜਆ. ਉਪਦੇ(ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 1 ..... ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦ ੇਿਦਨ# ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ...	

ਯਸਾਯਾਹ 45:18 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨ+  ਆਿਖਆ,	ਿਜਸ ਨ+  ਆਕਾ( ਨੰੂ ਰਿਚਆ. ਪਰਮੇ(ੁਰ ਨ+  

ਖ਼ੁਦ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ;	ਉਸ ਨ+  ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,	ਉਸ ਨ+  

ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ,	ਉਸ ਨ+  ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ: ਮੈਨੰੂ ਪOਭੂ am;	ਅਤ ੇਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹQ ਹੈ.	

1 ਪਤਰਸ 4:19 ..... ਇਸ ਲਈ ਉਨA # ਨੰੂ ਇਹ ਿਕR ਿਦਓ ਪਰਮੇ(ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਦ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲੋ,	ਿਜਵV ਿਕ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਤਰA# ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 

ਜਾਨ# ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦ ੇਹਨ.	

ਪਰਕਾC ਦੀ ਪੋਥੀ 4:11 ..... ਤੂੰ  ਹੀ ਯੋਗ ਹZ,	ਹੇ ਪOਭੂ! ਤੂੰ  ਮਿਹਮਾ,	ਸਿਤਕਾਰ ਅਤ ੇ(ਕਤੀ 

ਪOਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹZ. ਤੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ 

ਕ ੋਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼# ਮੌਜ਼ਦੂ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਜੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ.	

------------------------------------------------------------------------------
ਬਰੂਜ 85:13 ..... ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ [ਿਸO(ਟੀ] ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਦੁਹਰਾRਦਾ ਹੈ.  

------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 1: 1,	21 ਅਤ ੇ25;	2: 3-4;	5: 1-2;	ਯਸਾਯਾਹ 40:28;	41:20;	ਯੂਹੰਨਾ 1: 

3;	ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3: 9;	ਕੁਲੁੱ ਸੀਆ ਂ1:16;	ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ1: 1-3.	
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ਏਲ-ਮੁਗਨੀ: (89)	

(ਇਨਿਕਰ5ਰ)	

(ਿਰਚ)	
ਜੋ ਬਟੋਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ	

ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ; ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 119: 72 ..... ਤੁਹਾਡੇ ਮੰੂਹ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰK ਸੋਨG  ਅਤੇ ਚKਦੀ 

ਨਾਲD ਮੇਰੇ ਨਾਲD ਿਬਹਤਰ ਹੈ.	

ਕਹਾਉਤ; 15: 6 ... ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,	

ਪਰ ਦੁ@ਟ ਲੋਕK ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਮੁ@ਕਲ ਆbਦੀ ਹੈ. ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 

..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਦੌਲਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:17 ..... ਉਹਨK ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 

ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ,	ਉਹ iਚ ਮੰਦੇ ਤੇ ਨਹN ਹਨ,	ਨਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਿਵੱਚ 

ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,	ਲੇਿਕਨ ਜੀbਦੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਿਵੱਚ,	ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਿਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਨਸਾ 4: 131 ..... ਅਤੇ ਅੱਲdਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾ@ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੋ ਵੀ ਹੈ 	ਧਰਤੀ 'ਤੇ ... ਅੱਲdਾ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 

iਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,	ਉਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇ@ਾ ਅੱਲdਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤD ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪT@ੰਸਾਯੋਗ	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 33: 5-6: ਰੋਮੀਆਂ 2: 4;	2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:	10-11	/	ਟੇਵਬੀ 9: 

74-75;	ਹਹਾ 93: 8 

 
 
 



f	

56	
ਅਲ-ਮੁਈਿਮਨ: (7)	

(ਰਿਖਆਲ)	

(ਚੌਕਸੀ ਇਕ)	
(ਗਾਰਡੀਅਨ)	

ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤS ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 12: 7 ..... ਤੰੂ ਉਨd K ਨੰੂ ਰੱਖ ਦੇਵk,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਤੰੂ ਇਸ ਪੀੜdੀ ਿਵੱਚD 

ਉਨd K ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 91:11 ..... ਿਕbਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ iਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋ@ 

ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮK ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ.	

ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੰੂ ਬੁਰਾਈ ਤD ਬਚਾਵkਗਾ! ਉਹ 

ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ. 8. ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 

ਤੰੂ ਇਸ ਸਮk ਤD ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹਣਗੇ.	

ਕਹਾਉਤ; 2: 8 ..... ਉਹ ਰਾਹK ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕK ਦੇ 

ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ.	

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:18 ..... ਅਤੇ ਪTਭੂ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤD ਬਚਾਉ ਅਤੇ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਬਚਾਵੋ. ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹN ਹੈ,	ਰਾਜਾ,	

ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਪੂਰਣ,	ਸਰਬ-@ਕਤੀਮਾਨ ਿਵ@ਵਾਸ,	ਓਵਰਸੀਜ਼ ...  
------------------------------------------------------------------------------
ਨਹਮਯਾਹ 9: 6;	ਕਹਾਉਤK 2: 8;	ਯੂਹੰਨਾ 10: 8-11.	
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ਅਲ-ਮੁਹੀ: (57)	
(ਨੰਬੇਰਰ)	

(ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ)	
(ਮੁੜ ਭgਟ) (ਕੰਿਪਊਟਰ)	

ਿਜਨW ; ਨ_  ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ 
	

ਅੱਯੂਬ 14:16 ..... ਹੁਣ ਤੁਸN ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦਮ: ਕੀ 

ਤੁਸN ਮੇਰੇ ਪਾਪK ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹN ਕਰਦੇ?		

ਅੱਯੂਬ 31: 4 ..... ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹK ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 

ਿਗਣਦਾ ਹੈ?	

ਦਾਨੀਏਲ 5:26 ..... ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ: ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 

ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ	

ਮੈਿਥਊ 10:30 ..... ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਾਰੇ ਹਨ.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 8 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ iਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨd K ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ. ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ. ਉਨd K 

ਲੋਕK ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਾਸੀਨ 36:12 ..... ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਇਹ ਅਸN ਹੀ ਹK	

ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨK ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ,	ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸN ਸਪੱ@ਟ ਰਿਜਸਟਰ 

ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 147: 4-5;	ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15 / 

ਮਿਰਯਮ 19:94;	ਮੁਜਾਲਾਲ 58: 6;	ਿਜੰਨ 72:28;	ਨਬਾ 78:29;	

ਇਨਿਫਟਰ 82: 10-12. 
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ਅਲ-ਮੁਹੀ: (60)	

(ਲਾਈਫਿਗਵਰ)	
(ਰੈਸੁਸਸੀਟੇਟਰ)	

(ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ) (ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ)	

ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪeਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮੁਰਦਾ 
	

ਉਤਪਤ 2: 7 ..... ਅਤੇ ਪTਭੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੂੜ,	ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਨਾਸK ਅੰਦਰ ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਾਹ;	ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਰੂਹ ਬਣ 

ਿਗਆ	

ਜੌਬ 12: 9-10 ..... 9. ਕੌਣ ਨਹN ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨG  ਇਹ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਹੈ?	10. ਿਕਨd K ਹੱਥK ਿਵਚ ਹਰ ਜੀbਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਮਨੱੁਖK ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ  

ਯੂਹੰਨਾ 5:21 ਅਤੇ 26 .... 21. ਿਪਤਾ ਵਜD ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕK ਨੰੂ ਜੀbਦਾ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਜੀbਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇb ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਿਜbਦਾ ਹੈ. 26.	ਿਜਸ ਤਰK 

ਿਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰK ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪTਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤTੋਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਮ 30:50 ..... ਇਸ ਤਰK ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਮ ਦੇ ਪTਭਾਵK ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ - ਿਕਵk 

ਉਸਨG  ਆਪਣੀ ਬੇਜਾਨਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਪTਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਿਨਰਸੰਦੇਹ,	ਉਹ [ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ] ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਜੀਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ 

ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲK iਤੇ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਯੂਹੰਨਾ 10:10;	11:25;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:13 	
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ਅਲ-ਮੁਕਤ: (86)	

(ਇਵੇਕਟੇਬਲ)	

(ਜਸਿਟਸ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ)	

(ਫੇਅਰ ਇਕ)	

ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
	

ਉਤਪਤ 18:25 ..... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤD ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰdK ਕਰਨ ਲਈ,	ਦੁ@ਟ 

ਲੋਕK ਦੇ ਨਾਲ ਦੁ@ਟ ਲੋਕK ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ,	ਅਤੇ ਦੁ@ਟ ਲੋਕK ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤD ਦੂਰ ਹਨ. ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹN ਕਰੇਗਾ?	

ਜ਼ਬੂਰ 98: 9 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ;	ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕK ਦਾ ਿਨਰਣਾ 

ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕK ਨਾਲ ਿਨਆਂ!#ુત ਹੋਵੇਗਾ.	

ਜੇਮਸ 3:17 ..... ਪਰ ਬੱੁਧ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਹੈ iਪਰD ਪਿਹਲਾ @ੱੁਧ ਹੈ,	ਿਫਰ 

@Kਤੀਪੂਰਨ,	ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ,	ਦਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫ਼ਲK 

ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,	ਪੱਖਪਾਤ ਤD ਿਬਨK ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਤD ਿਬਨK.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- ਦੇਵਤਾ ਸਰਬ	3:18	.....	ਉਹ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਦੀ ਜਸਿਟਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਦੇਵਤਾ ਸਰਬ-@ਕਤੀਵਾਨ,	ਬੱੁਧਵਾਨ ਨਹN ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕਹਾਉਤK 17:26;	ਯਸਾਯਾਹ 30:18;	ਰੋਮੀਆਂ 2:27 / ਮਾਇਡ 5:42;	

ਅਰਾਫ 7:29;	ਐਿਂਬਆ 21:47. 
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ਅਲ-ਮੁਆਇਡ: (59)	

(ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ)	
(ਰੀਪeੋਡਰਜ਼ਰ) ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਮੁੜ ਉਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 23: 3 ..... ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ 

ਨG ਕਨਾਮੀ ਰਾਹK 'ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨK ਲਈ ਸੱਿਦਆ.	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 27:22 ..... ਉਹ ਚੱੁਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ. 

ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦD ਮa ਉਨd K ਨੰੂ ਿਮਲKਗਾ. "ਇਹ ਸੰਦੇ@ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲD ਹੈ. 

ਤK ਮa ਉਨd K ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵKਗਾ. ਮa ਉਨd K ਨੰੂ ਇਸ ਥK iਤੇ ਵਾਪਸ 

ਿਲਆਵKਗਾ.	

ਯੋਏਲ 2:25 ..... ਅਤੇ ਮa ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰKਗਾ ਉਹ ਿਟੱਡੀਆਂ,	ਜੰਗਲੀ 

ਜਾਨਵਰK ਅਤੇ ਟੋਆ ਪੱੁਟਣ ਵਾਲੇ,	ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ,	ਿਜਨd K ਦੀ 

ਮa ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ.	

ਮੱਤੀ 3: 9 ..... ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ,	ਸਾਡੇ ਕੋਲ 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹK ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਇਨd K ਪੱਥਰK ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਕਰੇਗਾ	
------------------------------------------------------------------------------
ਬੁਰਕਾ 85:13 ..... ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ [ਿਸT@ਟੀ] ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੁਹਰਾbਦਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਰੂਥ 4: 14-15;	ਯਸਾਯਾਹ 1:26;	57: 15-19;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 30:17;	ਮੱਤੀ 

3: 9;	ਲੂਕਾ 6:10;	ਰੋਮੀਆਂ 11:23;	2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1: 9;	5:17 / ਯੂਨਸ 10: 

4 ਅਤੇ 34;	ਨਮਬਲ 27:64;	ਲੇਿਕਨ 29:19.	
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ਅਲ-ਮੁਆਇਸ: (24)	

(ਆਨਰੇਨਰ)	
(ਆਨਰੇਰ ਆਫ਼ ਆਨਰ) (ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਪeਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜ; ਉਸਨੰੂ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇਗਾ 
	

1 ਸਮੂਏਲ 2: 7 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾbਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ 

ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 147: 6 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਮਰ ਲੋਕK ਨੰੂ iਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਦੁ@ਟK ਨੰੂ 

ਧਰਤੀ iਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.	

ਮੱਤੀ 23:12 ..... ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ iਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;	ਅਤੇ 

ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵK ਕਰੇਗਾ ਸੋ iਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਜੌਹਨ 12:26 ..... ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਤK ਆਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 

ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਮa ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰKਗਾ,	ਤK ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ 

ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ	3:26	.....	ਕਿਹਣ,	"ਹੇ ਅੱਲdਾ,	ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ,	ਤੁਸN ਿਕਸ 

ਨੰੂ @ਾਸਨ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਤD ਆਪਣੀ ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦੂਰ ਕਰDਗੇ ਤੁਸN ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸN ਕੌਣ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 

ਕਰੋਗੇ?	ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ [ਸਭ] ਚੰਿਗਆਈ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ,	ਤੁਸN ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ.	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 2:30;	1 ਇਤਹਾਸ 29: 11-12;	ਜ਼ਬੂਰ 84:11;	ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 

21:26;	ਰੋਮੀਆਂ 2: 9-11. 
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62.	
ਅਲ-ਮੁਜੀਬ: (44)	

(ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ)	
(ਦ ਅਸfਟਰ)	

ਜਦS ਉਸ ਦੀ ਪeਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ 
	

ਕੂਚ 22:23 ..... ਜੇਕਰ ਤੁਸN ਉਨd K ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱੁਧੀਮਾਨ,	

ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ,	ਮa ਉਨd K ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣKਗਾ.	

ਜ਼ਬੂਰ 34:15 ਅਤੇ 17 ..... 15. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਕੰਨ ਉਨd K ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਈ ਖੱੁਲdੇ  ਹਨ. 17. ਨG ਕ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਰਬਾਬ,	ਅਤੇ 

ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤK ਤD ਬਚਾbਦਾ ਹੈ.	

ਯੂਹੰਨਾ 14: 13-14 ..... 13. ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸN ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸN ਮੇਰੇ ਨK ਤੇ 

ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ,	ਤK ਮa ਦੇਵKਗਾ. ਿਫਰ ਪੱੁਤਰ ਰਾਹN ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇਗੀ. 14. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸN ਮੇਰੇ ਨK ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮa ਉਹੀ ਦੇਵKਗਾ.  

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 14-15 ..... 14. ਜੇ ਅਸN ਕੋਈ ਪੱੁਛੀਏ 15 ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸN ਮੰਗਦੇ ਹK ਤK ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,	ਅਸN ਜਾਣਦੇ ਹK ਿਕ ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਉਹ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸN ਉਸ ਤD ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਦ 11:61 ..... ਉਸਨੰੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਬਾ. 

ਸੱਚਮੱੁਚ,	ਮੇਰੇ ਪTਭੂ ਨG ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ.	
------------------------------------------------------------------------------
2 ਇਤਹਾਸ 7: 13-15;	ਯਸਾਯਾਹ 65:24;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 33: 3;	ਯੂਹੰਨਾ 16: 

23-24;	ਰੋਮੀਆਂ 10: 12-13;	ਯਾਕੂਬ 1: 5;	1 ਯੂਹੰਨਾ 3:22.	
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ਅਲ-ਮੁਕਿਤਮ: (71)	

(ਐਕਸਪੀਿਡਟਰ)	
(ਪeਮੋਟਰ) (ਪਿਹਲਵਾਨ)	

ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 13: 21-22 ..... 21. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਦਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨd K 

ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮd ਿਵੱਚ;	ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮd ਿਵੱਚ,	ਉਨd K ਨੰੂ ਰੌ@ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ;	22 ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਾ 

ਥੰਮd,	ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮd,	ਲੋਕK ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹN ਸੀ ਲੈ ਿਗਆ.  

ਯਸਾਯਾਹ 52:12 ..... ਤੁਸN ਬਾਹਰ ਨਹN ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭੱਜੋ 

ਿਕb ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:20 ..... ਿਕੱਥੇ ਪਿਹਲਾ ਆਗੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੈ,	ਇੱਥD 

ਤਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨG  ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਨਾਹਲ 16:61 ..... ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕK iਤੇ ਉਨd K ਦੇ 

ਦੋ@ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,	ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪTਾਣੀ ਨੰੂ ਨਹN ਛੱਡਦਾ,	ਪਰ 

ਉਹ ਉਨd K ਨੰੂ ਇਕ ਖਾਸ ਿਨ@ਿਚਤ ਸਮk ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦD ਉਨd K 

ਦੀ ਿਮਆਦ ਆਵੇਗੀ ਤK ਉਹ ਇਕ ਘੰਟਾ ਿਪੱਛੇ ਨਹN ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 

ਇਸ ਤD ਪਿਹਲK ਹੋਣਗੇ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਨਹਮਯਾਹ 9: 10-12;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:15 / ਕਫ਼ 50:28. 
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ਅਲ-ਮੁਕਤ: (39)	

(ਸਸਟੇਨਰ)	

(ਨo ਰਿ5ਅਰ)	
(ਪeਬੰਧਕ)	

ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
	

ਉਤਪਤ 6:21 ..... ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ 

ਭੋਜਨ ਿਵੱਚD ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ.	

ਅੱਯੂਬ 38:41 ..... ਕੌਣ ਰਾਵੀਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?	ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ?	ਜਦD ਉਸ ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ,	ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਹਨ.	

ਜ਼ਬੂਰ 145: 15-16 ..... 15. ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖK ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਤੁਸN 

ਉਨd K ਦੇ ਮਾਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮk ਤੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. 16. ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲdਦਾ ਹa,	ਅਤੇ 

ਹਰ ਿਜbਦੇ ਪTਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹa. ਿਫ਼ 

ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਨਸਾ 4:85 ..... ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲਈ ਦਖਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਾਮ 

ਹੋਵੇਗਾ;	ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤD ਬੋਝ 

ਪਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਹਮੇ@K ਅੱਲਾਹ,	ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ,	ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 2: 15-16;	ਜ਼ਬੂਰ 78: 17-25; 104: 10 – 15; 136  ; 25; 

146 ;7;	ਮੱਤੀ 6: 31-33;	ਯੂਹੰਨਾ 6:35.	
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65.	
ਅਲ-ਮੁਕਤਦੇਰ: (70)	

(ਪeਮੰਨੀ)	

(ਦ ਡੀਟਰਮੈਨਰ) (ਆਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ) (ਆਲ-ਅਪਰਰੇਿਟਵ 

ਵਨ) ਜੋ ਦੁOਮਣ; ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 42:13 ..... ਪTਭੂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਵKਗ,	

ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗਾ ਈਰਖਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁ@ਮਣK ਦੇ 

ਿਵਰੱੁਧ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਗਾ.	

ਮੱਤੀ 28: 18-20 ..... 18. ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਆਇਆ,	ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਉਨd K ਕੋਲ ਆਇਆ 

ਅਤੇ ਆਿਖਆ,	"ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. 

20 ਜੋ ਕੁਝ ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ,	ਸਭਨK ਗੱਲK ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ. ਅਤੇ 

ਮa ਆਪਣੇ ਨG ਮ ਉਨd K ਦੇ ਨਾਲ ਹK.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:15 ..... ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮk ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾbਦਾ ਹੈ,	ਕੌਣ 

ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ,	ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪTਭੂਆਂ ਦਾ ਪTਭੂ 

ਹੈ;	
------------------------------------------------------------------------------
ਕਾਮਰ 54:42 ..... ਉਨd K ਨG  ਸਾਡੇ ਿਚੰਨd ,	ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨK 

ਿਵਚD,	ਅਸN ਉਹਨK ਨੰੂ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਇਕ ਿਵਚ iਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਵਚ ਿਵਚ 

ਸਮਰੱਥਾ	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 2: 6-10;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 1: 17-19; 15:20 – 21; 20:11;	ਮੱਤੀ 

16: 18-19;	ਕੁਲੁਸੀਆਂ 2:15 / ਕਹੇਫ 18:45;	ਕਮਮਰ 54:55. 
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66.	
ਅਲ-ਮੁਿਮਨ: (6)	

(ਿਵਨਾ5ਕਾਰੀ)	
(ਿਦ ਵਨ ਹੂ ਬਾਈ ਸਿਕਉਰਟੀ) (ਦ ਇੰਸਪਾਸਟਰ ਆਫ ਫੈਥ) ਆਪਣੇ 

ਸੇਵਕ; ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪeਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ,	ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਨd K ਨੰੂ ਿਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰK ਪੀੜdੀਆਂ ਤੀਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.	

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:13 ..... ਜੇ ਅਸN ਿਵ@ਵਾਸ ਨਹN ਕਰਦੇ,	ਪਰ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 

ਨਹN ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤD ਇਨਕਾਰ ਨਹN ਕਰ ਸਕਦਾ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 2 ..... ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ,	ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ 

ਅੰਤ ...  

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 19:11 .... ਅਤੇ ਮa ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਖੁਿਲdਆ,	ਅਤੇ ਮa 

ਇਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ iਤੇ ਬੈਠਾ ਿਪਆ ਹੈ,	ਉਹ 

ਸੱਿਦਆ ਜKਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 

ਨਹN ਹੈ,	ਰਾਜਾ,	ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਪੂਰਣ,	ਿਵ@ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤD iਤਮ,	

ਓਵਰਸੀਜ਼,	iਚਾ ਮੁਖੀ,	ਕੰਪਲਰ,	ਸੁਪੀਰੀਅਰ. ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 36: 5;	40:10;	88:11;	89: 1;	92: 2; 119:75;	ਯੂਹੰਨਾ 14: 1;	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17;	3: 2;	10:23.	
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67.	
ਅਲ-ਮੁਿਮਤ: (61)	

(ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ)	
(ਦ ਟਖਰ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ) (ਡੈਜ਼ਰ ਦਾ ਿਬੰਗਰ) (ਦ ਕਾਸਰ ਆਫ਼ ਡੈਥ) (ਦ 

ਿਡਸਟeੋਇਰ) ਜੋ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ,	ਿਜਵg ਉਹ ਿਜiਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਕ ਮa,	ਮa ਹੀ ਉਹ ਹK,	ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹN. ਮa ਮਾਰKਗਾ ਅਤੇ ਮa ਜੀਿਵਤ ਕਰKਗਾ. ਮa ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹK,	

ਅਤੇ ਮa ਠੀਕ ਕਰKਗਾ: ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥD ਬਚਾਵੇਗਾ. 

ਲੂਕਾ 12: 5 ..... ਪਰ ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲK ਹੀ ਦੱਸKਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਲੋੜ ਨਹN. ਤੁਸN ਉਸ ਕੋਲD ਡਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸN ਉਸ ਨੰੂ ਡੰੂਘੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ 

ਿਦਓ. ਹK,	ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹK,	ਉਸ ਤD ਡਰ ਕੇ ਪਰਕਾ@  

ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18 ..... ਮa ਉਹ ਹK ਿਜਹੜਾ ਜੀbਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ. 

ਅਤੇ ਸੁਣ,	ਮa ਸਦਾ ਲਈ ਜੀbਦਾ ਹK,	ਆਮੀਨ! ਅਤੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਿਹਜ਼ਆਰ 15:23 ..... ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਇਹ ਅਸN ਹੀ ਹK ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ,	ਅਤੇ ਅਸN ਿਵਰਾਸਤ ਹK.	
------------------------------------------------------------------------------
1 ਸਮੂਏਲ 2: 6;	2 ਰਾਿਜਆਂ 5: 7 / ਬਕਰਾ 2:28;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 3: 

156;	ਅਰਾਫ 7: 158;	ਹਦਦ 57: 2. 
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68.	
ਏਲ-ਮੁਨp ਟਕੀਮ: (81)	

(ਅਵੇਨਜ਼ਰ)	

ਜੋ ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ; ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ 
	

ਜ਼ਬੂਰ; ਦੀ ਪੋਥੀ 18:47 ..... ਇਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਰdK ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ 

ਮa ਅਤੇ ਲੋਕK ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.  

ਯਸਾਯਾਹ 1:24 ..... ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ 

ਯਹੋਵਾਹ,	ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ @ਕਤੀਮਾਨ,	ਅਹ,	ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁ@ਮਣK ਤD ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ.	

ਲੂਕਾ 18: 7-8 ..... 7. ਅਤੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸN ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹੀ 

ਕਾਰਣ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?	8. ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹK ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨd K ਦਾ 

ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ.	

ਰੋਮੀਆਂ 12:19 ..... ਿਪਆਰੇ ਿਪਆਰੇ,	ਬਦਲਾ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹN ਸਗD 

ਕTੋਧ ਨੰੂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 'ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ 

ਕੰਮ ਹੈ.'	ਪTਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,	"ਮa ਹੀ ਹK ਜੋ ਦੰਿਡਤ ਕਰਦਾ ਹK.	
------------------------------------------------------------------------------
ਸੇਜਡ 32:22 ..... ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਭਗਤK ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾbਦੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਉਹ ਉਨd K ਤD ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ?	

ਦਰਅਸਲ,	ਅਸN,	ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤD,	ਬਦਲਾ ਲਵKਗੇ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:35 ਅਤੇ 43;	ਜ਼ਬੂਰ 94: 1;	ਹੋ@ੇਆ 1: 4;	ਰੋਮੀਆਂ 3: 5;	

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 8;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 6: 9-11;	18:20 / ਰਮ 30:47.	
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69.	
ਅਲ-ਮੁਸਾਵੀਰ: (13)	

(ਡੀਜ਼ਾਈਨਰ)	
(ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ Oਾਪਰ) (ਦ ਫਾਲੈਲੇਸ ਫੈOਨਰ) (ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤS ਵਧੀਆ 

ਿਵਅਕਤੀ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵg ਖੁO 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
	

ਉਤਪਤ 2: 7 .... ਅਤੇ ਪTਭੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੂੜ,	ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਨਾਸK ਅੰਦਰ ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਾਹ;	ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਰੂਹ ਬਣ 

ਿਗਆ ਜ਼ਬੂਰ 90: 2 .... ਪਹਾੜK ਦੇ ਹੋਣ ਤD ਪਿਹਲK ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ,	ਜK ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੰੂ ਪਰਮੇ@ਰ ਹa.	

ਯਸਾਯਾਹ 45:18 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਆਿਖਆ,	ਿਜਸ ਨG  ਆਕਾ@ ਨੰੂ ਰਿਚਆ. 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਖ਼ੁਦ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ;	ਉਸ ਨG  ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,	ਉਸ ਨG  ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ,	ਉਸ ਨG  ਇਸ 

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ: ਮੈਨੰੂ ਪTਭੂ;	ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹN ਹੈ.	

ਰੋਮੀਆਂ 9:20 ..... ਅਜੇ ਨਹN,	ਹੇ ਬੰਦੇ,	ਕਲਾ ਕੌਣ?	ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 

ਿਕਹੜੀ ਸਭ ਤD iਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ?	ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ ਨੰੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,	ਿਜਸ ਨG  ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ,	ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਕb ਬਣਾਇਆ?	
------------------------------------------------------------------------------
ਸੱਤ ਬਣਾਏ 67:3	.....	[ਅਤੇ] ਿਜਸ ਨG  ਸੱਤ ਬਣਾਏ ਲੇਅਰK ਿਵੱਚ ਆਕਾ@ ...	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 44:24;	/	ਹਾਿ@ਰ 59:24. 
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70	
ਅਲ-ਮੋਤਾਲੀ: (78)	

(jਚਾ)	

(ਸਭ ਤS jਚਤਮ ਸੁਪੱੁਤਰ) ਿਜਸ ਨ_  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਭ ਤS jਪਰ jਚਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ 
	

1 ਤਵਾਰੀਖ਼ 29:11 .... ਤੇਰਾ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ,	@ਕਤੀ,	ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ,	

ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ. ਿਕb ਜੋ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ 

ਹੈ. ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਤੰੂ ਸਭਨK ਨਾਲD ਿਸਰK ਵਰਗਾ iਚਾ ਹa.	

ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਹ ਉਸ iਚੇ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ iਚੇ 

ਭਗਤ,	ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ;	ਮa iਚ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹK,	ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ...	

ਲੂਕਾ 1:32 ..... ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਪTਭੂ ਨੰੂ ਸਭ ਤD iਚਾ ਪੱੁਤਰ 

ਆਖkਗਾ. ਅਤੇ ਪTਭੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਸਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਧੇ 13: 9 ..... [ਉਹ ਹੈ] ਅਣਿਡੱਠ ਅਤੇ ਸਾਖੀ,	ਗTaਡ,	ਿਦ iਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 14:22;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17;	32: 8;	1 ਇਤਹਾਸ 16:31;	ਜ਼ਬੂਰ 

147: 5;	ਯਸਾਯਾਹ 55: 8-9;	57: 7 ਅਤੇ 15;	ਲੂਕਾ 1:35 ਅਤੇ 76;	ਯੂਹੰਨਾ 

1:14;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:48;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 3 ਅਤੇ 8	
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71.	
ਏਲ-ਿਮਟੈਕਬਬੀਰ: (10)	

(ਮਾਣਮੱਤਾ)	

(ਮਹਾਨ)	
ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ Oੇਅਿਰੰਗ ਨੰ	

ਉਸਦੇ ਪeਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ	

ਨl ਟ: ਇਹ ਗੁਣ ਬਾਈਬਲ ਤS ਉਲਟ ਹੈ ਿਕiਿਕ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ,	ਸੁਣਦਾ ਹੈ,	

ਗੱੁਸੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ;	ਅਤੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਹN ਕਰਦਾ ਪਰ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕ; 

ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ. ਪਰਮੇOੁਰ ਨ_  ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ! 
	

ਜ਼ਬੂਰ 101: 5 ..... ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ,	ਮa ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਟKਗਾ: ਿਜਸ ਕੋਲ iਚਾ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾ ਿਦਲ ਹੈ,	ਮa 

ਉਸ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਨਹN ਝੱਲKਗਾ.	

ਕਹਾਉਤ; 6: 16-17 ..... 16. ਇਹ ਛੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਉਨd K ਚੀਜ਼K ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ 

ਕੀਤੀ ...	

ਯਾਕੂਬ 4: 6 ..... ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਪਰ ਿਨਮਰਤਾ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸਤD ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 

ਨਹN ... ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ,	ਮਾਣ!	

ਹਦਦ 57:23 ..... ਅੱਲdਾ ਇਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹN ਕਰਦਾ ਘਮੰਡੀ,	ਹੰਕਾਰੀ  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 101: 5;	ਕਹਾਉਤK 16:18 ਅਤੇ 21: 4;	ਮੈਿਥਊ 11:29 / ਿਨਸਾ 

4:36,	172-173;	ਲੋਕਮੈਨ 31:18;	ਜ਼ੂਮਰ 39:60 ਅਤੇ 72 
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72.	
ਅਲ-ਮੁਿਜ਼ਲ: (25)	

(ਹੰਬਲਰ)	
(ਦਬਾਸਰ) (ਦ ਹਾਈਲੈਲੀਟਰ)	

ਜੋ ਉਨW ; ਲੋਕ; ਨੰੂ ਨੀਵ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨW ; ਨੰੂ ਥਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨW ; 

ਕੋਲ ਹਨ ਝੂਠ_  ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ 
	

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:26 ..... ਪTਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ;	ਮੁਕਟ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ,	ਅਤੇ 

ਮੁਕਟ ਤੋੜੋ: ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ: ਉਸ ਨੰੂ iਚਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 

iਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ.	

ਦਾਨੀਏਲ 4:37 ..... ਹੁਣ ਮa ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਪT@ੰਸਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ,	ਸਾਰੇ,	ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,	ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ: ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਉਹ ਅੱਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. 

ਯਾਕੂਬ 4: 6 ..... ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਜਵk ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,	

"ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕK ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ,	ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਮT ਲੋਕK 

iਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ."	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- ਨੰੂ Oਾਸਨ 3:26	.....	ਕਿਹਣ,	"ਹੇ ਅੱਲdਾ,	ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ,	ਤੁਸN ਿਕਸ 

ਨੰੂ @ਾਸਨ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਤD ਆਪਣੀ ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦੂਰ ਕਰDਗੇ ਤੁਸN ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸN ਕੌਣ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸN ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 

ਕਰੋਗੇ?	
------------------------------------------------------------------------------	
ਜੌਬ 40: 11-12;	ਦਾਨੀਏਲ 4:37;	ਲੂਕਾ 4:11;	ਜੇਮਜ਼ 1: 9-10 / ਯੂਨਸ 

10: 28-29.	
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73.	
ਏਨ-ਨਫੀ ':	(92)	

(ਬਲੇਸਰ)	
ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅOੀਰਵਾਦ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ 

	
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28: 1-2 ਅਤੇ 13 ..... 2. ਇਹ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸN ਯਹੋਵਾਹ 

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋ,	ਤK ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ. 

13. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਰ ਢਕ ਲਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਤੰੂ ਸਭ ਤD 

iਪਰ ਹੋਵkਗਾ,	ਪਰ ਤੰੂ ਨੀਵk ਹੋ ਜਾਵkਗਾ. ਜੇ ਤੁਸN ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ,	ਆਪਣੇ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਦੇ ਹੁਕਮK ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮa ਅੱਜ ਤੁ72.	

ਅਲ-ਮੁਿਜ਼ਲ: (25)	

(ਹੰਬਲਰ)	
(ਦਬਾਸਰ) (ਦ ਹਾਈਲੈਲੀਟਰ)	

ਜੋ ਉਨW ; ਲੋਕ; ਨੰੂ ਨੀਵ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨW ; ਨੰੂ ਥਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨW ; 

ਕੋਲ ਹਨ ਝੂਠ_  ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ 
	

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:26 ..... ਪTਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ;	ਮੁਕਟ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ,	ਅਤੇ 

ਮੁਕਟ ਤੋੜੋ: ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ: ਉਸ ਨੰੂ iਚਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 

iਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ.	

ਦਾਨੀਏਲ 4:37 ..... ਹੁਣ ਮa ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਪT@ੰਸਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ,	ਸਾਰੇ,	ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,	ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ: ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਉਹ ਅੱਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. 

ਯਾਕੂਬ 4: 6 ..... ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਜਵk ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,	

"ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕK ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ,	ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਮT ਲੋਕK 

iਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ."	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ- ਨੰੂ Oਾਸਨ 3:26	.....	ਕਿਹਣ,	"ਹੇ ਅੱਲdਾ,	ਪTਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ,	ਤੁਸN ਿਕਸ 
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74.	
ਏਨ-ਨੂਰ: (93)	

(ਚਾਨਣ)	

ਜੋ ਿਕ ਦੋਵ; ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 60:19 ... ਸੂਰਜ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ ਿਦਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ. ਨਾ 

ਚੰਦਰਮਾ ਤੈਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ. ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇਗਾ.	

ਯੂਹੰਨਾ 8:12 ..... ਿਯਸੂ ... ਮa ਇਸਦਾ ਚਾਨਣ ਹK ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-

ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,	ਹਨG ਰੇ ਿਵਚ ਨਹN ਚੱਲੇਗਾ,	ਪਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਯੂਹੰਨਾ 9: 5 ..... ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮa ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹK,	ਮa ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹK.	

1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 5 ..... ਇਹ ਿਫਰ ਸੁਨG ਹਾ ਹੈ ਅਸN ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹK,	ਅਤੇ ਉਸ 

ਨG  ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹਨG ਰਾ 

ਨਹN ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਨੂਰ 24:35 ..... ਅੱਲdਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਆਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ. ਉਸ ਦੀ ਰੋ@ਨੀ ਦੀ 

ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰdK ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਹੈ,	ਦੀਵੇ ਅੰਦਰਲੀ 

@ੀ@ੇ ਦੀ ਤਰdK ਹੈ,	ਿਜਵk ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਮੋਤੀ [ਿਚੱਟਾ] ਤਾਰ,	ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੇਲ ਦੇ 

ਰੱੁਖ ਿਵੱਚD ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ,	ਨਾ ਪੂਰਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮ ਦੇ,	ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੱਗ 

ਲਗਣ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ. ਚਾਨਣ ਤੇ 

ਚਾਨਣ  
------------------------------------------------------------------------------
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6: 15-16;	ਯਾਕੂਬ 1:17;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:23	
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75.	
ਏਰ-ਰਫੀ: (23)	
(ਐਕਸਲਟਰ)	

(ਉਹ ਿਜਸ ਨ_  ਆਪਣੇ ਲੋਕ; ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ) ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ; ਨੰੂ 

jਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦS ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

1 ਸਮੂਏਲ 2: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਧਨੀ ਬਣਾbਦੀ ਹੈ. 8. ਉਹ ਗਰੀਬK ਨੰੂ ਧੂੜ ਿਵੱਚD ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਭਖਾਰੀ ਨੰੂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚD ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਉਨd K ਨੰੂ @ਾਸਕK ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ @ਾਨ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.	

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:26 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪTਭੂ,	ਆਖਦਾ ਹੈ;	ਹਟਾਓ,	ਅਤੇ ਤਾਜ 

ਲਾਹ ਲੈ: ਇਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ,	ਉਸ ਨੰੂ iਚਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਝਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ iਚ ਹੈ.	

ਲੂਕਾ 14:11 ..... ਜੋ ਕੋਈ iਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਰਾ@ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;	

ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਵK ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ iਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਯਾਕੂਬ 1: 9 ..... ਨੀਵN ਥK ਦੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਖੁ@ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ iਚਾ 

ਹੈ:	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਨਮ 6:83 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ [ਆਖ਼ਰ] ਦਲੀਲ਼ੀ ਬਿਹਸ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਅਸN ਅਬੀਰਮ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕK ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸN 

ਿਡਗਰੀਆਂ ਪTਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹK ਜੋ ਅਸN ਕਰKਗੇ ਯਕੀਨਨ,	ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ 

ਬੱੁਧੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਜੌਬ 5: 8-11 / ਮੈਿਮਨ 40:15;	ਵਾਕੀਆ 56: 3 

 
 
	
 
 



f	

76.	
ਏਰ-ਰਹੀਮ: (2)	

(ਦਇਆਵਾਨ)	
(ਸਭ-ਲਾਭਕਾਰੀ) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਇਆ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ	

	
ਜ਼ਬੂਰ 111: 4 ..... ਉਸ ਨG  ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਚਰਜ ਕੰਮK ਨੰੂ ਯਾਦ 

ਕਰੋ: ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਵਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਮਿਦਲੀ ਭਿਰਆ ਹੈ.  

ਜ਼ਬੂਰ 145: 8 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ,	ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ;	ਗੱੁਸੇ 

ਿਵਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ.	

ਿਵਰਲਾਪ 3:22 ..... ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਜੋ ਅਸN ਨਹN ਖਾ ਰਹੇ 

ਹੋਵKਗੇ,	ਿਕbਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਆਲੂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ.  

ਮੱਤੀ 9:36 ..... ਪਰ ਜਦD ਉਸਨG  ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਲੋਕK ਨG  ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ 

ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਨG ੜੇ ਭੇਜੇ.	

ਰੋਮੀਆਂ 9:15 ...... ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਕੁਝ ਮa ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹK,	

ਉਸ iਤੇ ਮa ਦਯਾ ਕਰKਗਾ,	ਅਤੇ ਮa ਿਜਸਮਾਨੀ ਦਇਆ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰKਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਫਤਿਹ 1: 1 ..... ਅੱਲdਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,	ਪੂਰੀ ਿਦਆਲੂ,	ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2:37,	128,	ਅਤੇ 143;	ਹੱਜ 22:20;	ਹਾਿ@ਰ 59:22.	
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ਏਰ-ਰਹਮn: (1)	

(ਦਇਆਵਾਨ)	

(ਸਭ ਤR ਵੱਧ ਿਕਰਪਾਲੂ)	
(ਿਦਮਾਗੀ)	

ਉਹ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 34: 6-7 ..... 6. ਅਤੇ ਪTਭੂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਿਘਆ ਪTਭੂ,	ਪTਭੂ,	ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ 

ਿਕਰਪਾਲੂ,	ਧੀਰਜ,	ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ. 7.	

ਜ਼ਬੂਰ 52: 8 ..... ਪਰ ਮa ਇੱਕ ਹਰੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਤਰdK ਹK ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਘਰ 

ਿਵਚ ਦਰਖ਼ਤ: ਮa ਹਮੇ@ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹਮੇ@K ਲਈ ਪਰਮੇ@ਰ ਦੀ ਦਯਾ iਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹK.	

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 4-5 ... ..4. ਪਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨG  ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ,	ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨG  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ. 5 

ਭਾਵk ਅਸN ਪਾਪK ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸK,	ਿਫਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨG  ਸਾਨੰੂ ਜੀbਦਾ 

ਕੀਤਾ;	
------------------------------------------------------------------------------
ਯੂਸੁਫ਼ 12:64 ..... ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ,	"ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਨd K ਨੰੂ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?	ਕੀ ਤੁਸN ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?	ਪਰ 

ਅੱਲdਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਪTਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨK ਿਵੱਚD ਸਭ ਤD ਿਦਆਲੂ 

ਹੈ. "	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 145: 8;	ਮੀਕਾਹ 7:19;	ਮਰਕੁਸ 1: 4;	2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1: 3;	/	ਫਤਿਹ 

1: 1-2;	ਤਾਹਾ 20: 8. 
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ਏਰ-ਰਾਕੀਬ: (43)	

(ਜਾਚਕ)	

(ਅਬਜ਼ਰਵਰ)	
ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ	

ਉਸ ਤS ਕੁਝ ਵੀ ਨਹN ਹੈ 
	

ਅੱਯੂਬ 28:24 ..... ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕੰਬ ਹੋਣਗੇ.	

ਅੱਯੂਬ 34:21 ..... ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ iਤੇ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ,	ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵੇਖਦਾ ਹੈ	

ਮੱਤੀ 6: 4 ..... ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹyਾ ਗੁਪਤ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ. ਯੂਹੰਨਾ 16:30 ..... ਹੁਣ ਅਸN 

ਿਨ@ਚਤ ਹK ਿਕ ਤੰੂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁ@ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਤK ਜੋ ਤੁਸN ਆਤਮਕ ਆਓ ਮਾਨ. 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:20 ..... ਿਕbਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਲ 

ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਸਾਡੇ ਿਦਲK ਨਾਲD ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਮਾਇਡ 5: 117 ..... ਅੱਲdਾ ਦੀ ਪੂਜਾ,	ਮੇਰੇ ਪTਭੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪTਭੂ ਨੰੂ. ਤੁਸN 

ਉਨd K 'ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਨ,	ਅਤੇ ਤੁਸN ਸਭ ਤD ਵੱਧ,	ਗਵਾਹ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 31;	49;	2 ਇਤਹਾਸ 16: 9;	ਜ਼ਬੂਰ 33: 13-15;	ਕਹਾਉਤK 5:21;	

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23:24;	31:28;	1 ਯੂਹੰਨਾ 3:20 / ਿਨਸਾ 4: 1;	ਅਜ਼ਬ 

33:52. 
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ਗੇਮਸ	

ਏਰ-ਰਾਉਫ: (83)	

(ਦ ਿਕਸ ਿਕਸਮ)	
(ਕੋਮਲ) (ਕਲੈਮੰਟ)	

ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਦਆਲੂ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 86:15 ..... ਪਰ ਤੰੂ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਇੱਕ ਹੈ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਇਆ,	ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ,	ਧੀਰਜ,	ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 49:15 ..... ਕੀ ਇਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?	ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਚੰੁਘਾbਿਦਆਂ,	ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ iਤੇ ਤਰਸ ਨਹN ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ?	ਓਹ ਭੱੁਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ,	ਪਰ ਮa ਤੈਨੰੂ ਨਹN ਭੱੁਲKਗਾ.  

ਮੱਤੀ 14:14 ..... ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨG  ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਿਬਮਾਰK ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆbਦੇ ਅਤੇ ਉਨd K ਨੰੂ ਵੀ ਿਲਆਇਆ.	

ਮਰਕੁਸ 8: 2 ..... ਮੈਨੰੂ ਭੀੜ iਤੇ ਦਇਆ ਹੈ,	ਿਕbਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨK ਿਦਨK ਤD 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ,	ਅਤੇ ਇਨd K ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹN ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 143 ..... ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ,	ਇਹ ਮੁ@ਕਲ ਹੈ ਿਜਨd K ਨੰੂ ਅੱਲਾ ਨG  

ਿਨਰਦੇ@ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨK ਤD ਇਲਾਵਾ. ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਨG  ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਹN ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅੱਲdਾ,	ਲੋਕK ਲਈ,	ਿਦਆਲ 

ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 111: 4;	145: 8;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 12:15;	ਰੋਮੀਆਂ 9:15;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 

2 / ਅਲ;	ਨਾਹਲ 16: 7;	ਹੱਜ 22:65. 
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ਏਰ ਿਰਿਸਡ: (98)	

(ਆਰਥੋਡਾਕਸ)	
(ਗਾਈਡ)	

(ਧਾਰਿਮਕ ਗੁਰੂ)	

ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਿਵOਵਾਸੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 32: 8 ..... ਮa ਤੈਨੰੂ ਿਸਖKਗਾ ਅਤੇ ਕਰKਗਾ ਤੰੂ ਿਜਸ ਰਸਤੇ iਤੇ ਜਾਵkਗਾ 

ਤੈਨੰੂ ਿਸਖਾਲkਗਾ. ਮa ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖKਗਾ.  

ਯਸਾਯਾਹ 48:17 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਆਿਖਆ,	ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,	

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ. ਮa ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹK ਜੋ ਤੈਨੰੂ 

ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹK ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜKਦਾ ਹੈ.	

ਲੂਕਾ 1: 76-79 ..... 76. ਅਤੇ ਤੰੂ,	ਬੱਚੇ,	@ਾਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤD ਵੱਡਾ ... ਦਾ ਨਬੀ 

ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ.	

ਯੂਹੰਨਾ 16:13 ..... ਪਰ ਜਦD ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ,	ਆ 

ਿਗਆ ਹੈ,	ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ:	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੇਹਰਫ 18:10 ..... [ਿਜ਼ਕਰ] ਜਦD ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ 

ਿਕਹਾ,	"ਹੇ ਸਾਡੇ ਪTਭੂ,	ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ 

ਮਾਰਗ-ਦਰ@ਨ ਤD ਬਚਾਓ."  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 23: 25: 9;	48:14;	ਯਸਾਯਾਹ 42:16;	58:11;	ਲੂਕਾ 12: 11-12;	1 

ਯੂਹੰਨਾ 2: 26-27 / ਕੇਹਫ਼ 18:24.	
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81.	
ਏਰ-ਿਰਜ਼ਾਕ: (17)	

(ਪ]ਦਾਤਾ)	
(ਸਸਟੇਨਰ) ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪeਬੰਧ ਨਹN ਕਰਦਾ 

	
ਜ਼ਬੂਰ 136: 25 ..... ਕੌਣ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ 

ਲਈ ਸਿਥਰ ਹੈ. ਮੱਤੀ 6: 31-33 ..... 31. ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹN ਲੈਣਾ ਉਨd K 

ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ,	"ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"	ਿਮਸਰ,	ਅਸN ਕੀ 

ਪੀਵKਗੇ?	ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?	ਿਕbਿਕ ਇਹ 

ਸਭ ਗੱਲK ਸਭ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,	ਿਕbਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲK ਹੁਣ 

ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. 33 ਪਰ ਸਭ ਤD ਪਿਹਲK,	ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਯ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦD ਤੱਕ 

ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦD ਤੱਕ ਤੁਸN ਇੱਥੇ ਨਹN ਹੋ.	

ਯੂਹੰਨਾ 6:35 ..... ਿਯਸੂ ਨG  ਉਨd K ਨੰੂ ਿਕਹਾ: "ਮa ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਆbਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੁਖਾ ਨਹN ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹyਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ,	ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹN ਰਹੇਗਾ. ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ਿਵ@ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਉਹ 

ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹN ਰਹੇਗਾ.	

ਿਫਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਰੀਏਤ 51:58 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਇਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ ਜੋ [ਿਨਰੰਤਰ] ਪTਦਾਤਾ ਹੈ,	

ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਤਪਤ 2: 15-16;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 2: 7,	10: 17-18;	ਜ਼ਬੂਰ 23: 1 ਅਤੇ 

78: 17-25;	ਲੂਕਾ 12: 22-24. 
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82.	
ਐਸ-ਸਬੁਰ: (99)	

(ਰੋਗੀ)	

(ਪeੇOਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ) ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 

ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 34: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ,	ਯਹੋਵਾਹ! ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ,	

ਸਬਰ,	ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ,	7. ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਇਆ,	ਮਾਫ਼ ਪਾਪ 

ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਰ ਪਾਪ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ...	

ਜ਼ਬੂਰ 103: 8 ..... ਪTਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ,	ਕTੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ 

ਦਯਾ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ.	

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ..... ਜK ਤੁਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ 

ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਸN ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ.	

2 ਪਤਰਸ 3: 9 ..... ਪTਭੂ ਹੌਲੀ ਨਹN ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ,	ਿਜਵk ਿਕ ਕੁਝ 

ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕਾ ਪaਦਾ ਹੈ;	ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ,	ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਸਿਹਣ@ੀਲਤਾ ਹੈ,	ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਨw ਟ: ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਪTਮਾਤਮਾ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਨਹN ਿਗਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 86:15;	103: 8	
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83	
ਐਸ-ਸਮਦ: (68)	

(ਸਦੀਵੀ)	
(ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਦਾ ਸੰਤੁOਟੀ)	

(ਸਰਵੋਤਮ ਪeਦਾਤਾ) ਜੋ ਉਸਦੀ ਿਨਰਮਾਣ ਤS ਿਨਰਬਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ 
	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 33:27 ..... ਸਦੀਵੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ @ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ 

ਹੇਠਲੇ ਸਦੀਵੀ ਹਿਥਆਰ ਹਨ:	

ਜ਼ਬੂਰ 46: 1 ਅਤੇ 11 ..... 1. ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ,	

ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮਦਦ. 11. ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ @ਕਤੀਮਾਨ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਸਾਡਾ @ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ.  

ਸੇਲਾਹ ਰੋਮੀ 1:20 ..... ਅਣਦੇਵ ਚੀਜ਼K ਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤD ਉਸ ਦਾ 

ਸਪੱ@ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਦੁਆਰਾ 

ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ @ਕਤੀ ਅਤੇ ਈ@ਵਰਵਾਦ;	ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਬyੇ ਉਤ�ਾਲੇ ਹੀ ਹਨ.	

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:17 ..... ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ,	ਅਮਰ,	ਅਿਦੱਖ,	ਇੱਕੋ-ਇਕ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਹਮੇ@K ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ	
------------------------------------------------------------------------------
ਇਲਹਸ 112: 2 ..... ਅੱਲdਾ,	ਅਨਾਿਦ ਰਿਫਊਜੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 9: 9;	46: 7;	57: 1;	59: 16-17;	62: 7-8;	91: 2 ਅਤੇ 9;	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8. 
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84.	
ਐਸ-ਸੈਲਮ: (5)	

(ਪੀਸ)	

(ਪੀਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ) (O;ਤੀ ਦਾ ਬੇਸਾਧਾਰਣ) ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ 

O;ਤੀ ਹੈ	

ਜ਼ਬੂਰ 29:11 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕK ਨੰੂ ਤਾਕਤ;	ਯਹੋਵਾਹ 

ਆਪਣੇ ਲੋਕK ਨੰੂ @Kਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ.	

ਯਸਾਯਾਹ 9: 6 ..... ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,	ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ 

ਪੱੁਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ iਤੇ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 

ਨਾਮ ਅਨੰਦਮਈ,	ਸਲਾਹਕਾਰ,	@ਕਤੀ@ਾਲੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਸਦੀਵੀ ਿਪਤਾ,	@Kਤੀ ਦਾ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:33 ..... ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹN ਹੈ ਸੰਜਮ ਦੇ ਲੇਖਕ,	ਪਰ 

ਅਮਨ ਦੀ ਤਰdK,	ਿਜਵk ਿਕ ਸੰਤK ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਰਿਜਆਂ ਿਵੱਚ.	

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:16 ... ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੀਸ ਆਪ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮੇ@ਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ @Kਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪTਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹOਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲdਾ ਹੈ,	ਇਸ ਤD ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 

ਨਹN ਹੈ,	ਰਾਜਾ,	ਪਿਵੱਤਰ,	ਸਰਬ-@Kਤੀਪੂਰਣ,	ਿਵ@ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤD iਤਮ,	

ਓਵਰਸੀਜ਼,	iਚਾ ਮੁਖੀ,	ਕੰਪਲਰ,	ਸੁਪੀਰੀਅਰ. ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅੱਲdਾ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 26: 3 ਅਤੇ 45: 7;	ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22;	ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14;	

 
 
	
 
 
 
 



f	

85.	
ਐਸ-ਸੈਮੀ: (26)	
(ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ)	

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 22:23 ਅਤੇ 27 ..... 23. ਜੇ ਤੁਸN ਮa ਉਨd K ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣKਗਾ. ਮa ਉਨd K 

ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣKਗਾ. 27. ਜਦD ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾbਦੇ ਹਨ ਤK ਮa ਸੁਣKਗਾ,	ਿਕb 

ਿਕ ਮa ਤਰਸਵਾਨ ਹK.	

ਜ਼ਬੂਰ 94: 9 ..... ਿਜਸ ਨG  ਕੰਨ ਲਾਇਆ,	ਕੀ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹN?	ਉਸ ਨG  ਅੱਖ 

ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ,	ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ?	

ਕਹਾਉਤ; 15:29 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਰD ਹੈ ਪਰ ਦੁ@ਟ ਲੋਕ ਪTਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,	ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕK ਦੀਆਂ ਪTਾਰਥਨਾਵK ਸੁਣਦਾ ਹੈ.	

ਯੂਹੰਨਾ 9:31 ..... ਹੁਣ ਅਸN ਜਾਣਦੇ ਹK ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮK ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ 

ਹੈ. ਪਰ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ @ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮK ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ.	

1 ਯੂਹੰਨਾ 5:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਿਵ@ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਅਸN ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੇ ਹK,	ਤK ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਾਤ ਨੰੂ 6:13	.....	ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੁਆਰਾ 

ਖੱੁਸ ਜKਦਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,	ਜਾਿਣਆ ਜKਦਾ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 4: 3;	ਮੈਿਥਊ 21:22;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 / ਬਕਰਾ 2: 127,	137,	

ਅਤੇ 256;	ਿਨਸਾ 4: 158;	Enfal	8:17;	ਆਇਰਾ 17: 1;	ਹਜੂਰਤ 49: 1. 
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86	
ਈ5-5ਾਿਹਦ: (50)	

(ਗਵਾਹ)	

ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹN ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ 
	

ਅੱਯੂਬ 16:19 ..... ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ,	ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ,	ਅਤੇ ਮੇਰਾ 

ਿਰਕਾਰਡ iਚਾ ਹੈ.	

ਜ਼ਬੂਰ 33: 13-15 ..... 13. ਯਹੋਵਾਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਤD;	ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪੱੁਤਰK ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. 14. ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇ@ ਦੀ ਥK ਤD ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. 15. ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲK ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾbਦਾ ਹੈ. 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮK ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.	

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 9 ..... ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਗਵਾਹ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ 

ਪੱੁਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਮੈਡ 5: 117 ..... ਮa ਉਨd K ਨੰੂ ਨਹN ਿਕਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ,	ਮੇਰੇ 

ਪTਭੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪTਭੂ ਨG  ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਮa ਉਨd K iਤੇ ਉਦD ਤੱਕ 

ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਦD ਮa ਉਨd K ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸK. ਪਰ ਜਦ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਗੋਦ 

ਿਲਆ,	ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਨ,	ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਨ,	ਗਵਾਹ 

ਨੰੂ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23:24;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 5;	3:14 / 

ਹੱਜ 22:17;	ਸੇਬ 34:47.	
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87	
ਅ5-5ੇਕੁਰ: (35)	

(ਧੰਨਵਾਦੀ)	
(Oਲਾਘਾਯੋਗ)	

(ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ)	

ਜ ੋਿਕJਪਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ- ਦੀ ਸੇਵਾ	
	
	
	

ਜ਼ਬੂਰ 19: 8-11 ..... 8. ਦੇ ਿਨਯਮ ਯਹੋਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ 11. ਉਨd K ਨੰੂ ਸKਭਣ 

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3: 8 ..... ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈ 

ਇੱਕ ਹਨ,	ਉਹ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ: ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ਲ ਪTਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 6 ... .. ਪਰ ਿਨਹਚਾ ਤD ਿਬਨK ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੁ@ 

ਅਸੰਭਵ ਨੰੂ: ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ ਨG  ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 

ਉਸਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ.  

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 22:12 ..... ਵੇਖੋ,	ਮa ਆ ਿਰਹਾ ਹK ਜਲਦੀ;	ਮa ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ 

ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹK ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮK ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਫਾਿਤਰ 35:30 ਅਤੇ 34 ..... 30. ਉਹ ਉਨd K ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਨਾਮK 

ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਖ਼@ੀ@ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਿਵਚ,	ਉਹ ਮਾਫੀ ਅਤੇ 

@ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ. 34 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ,	'ਅੱਲdਾ ਨG  ਸਾਨੰੂ [ਸਾਰੇ] ਉਦਾਸੀ ਹਟਾ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਨੰੂ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ. ਦਰਅਸਲ,	ਸਾਡੇ ਪTਭੂ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਰ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਲੂਕਾ 6:35;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:10 ਅਤੇ 10: 35 / @ੂਰ 42:23;	ਟੈਗਹੰੁ 64:17. 
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88.	
ਏਟ-ਤੇਵਵਾਬ: (80)	

(ਿਦ ਿਰਪਨq ਟਟ)	
(ਿਰਲf ਿਟੰਗ)	

(ਦ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪੈਨ_ ਟfਸfਸ) ਜੋ ਿਨਰਣੇ ਤS ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁOੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

ਕੂਚ 32:14 ..... ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨG  ਆਪਣੇ ਲੋਕK ਨਾਲ ਜੋ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ,	ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ	

ਯੋਏਲ 2: 12-14 ..... 12. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ,	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,	ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ,	ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,	ਅਤੇ ਰੋ 

ਨਾਲ,	ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ: 13 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਵੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ,	

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ,	

ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਿਦਆਲਤਾ ਦੀ ਹੈ,	ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਿਦਲ. 14. ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ... ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਰਤੱਬ 10:43 ..... ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਾਹ,	ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵ@ਵਾਸ ਪਾਪ ਿਖਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2:37 ..... ਤਦ ਆਦਮ ਨG  ਉਸ ਤD ਪTਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪTਭੂ ਿਯਸੂ ਨG  ਕੁਝ 

ਕਿਰ@ਮੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,	ਦਰਅਸਲ,	ਇਸ ਨੰੂ ਉਹ ਹੈ,	ਜੋ,	ਿਮਹਰਬਾਨ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
2 ਸਮੂਏਲ 24:16;	1 ਇਤਹਾਸ 21:15;	ਰਸੂਲK ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:31	
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89.	
ਏਲ-ਵਾਿਹਡ: (66)	

(ਿਵਲੱਖਣ)	
ਉਸ ਦੀ ਬeਹਮ ਹਕੂਮਤ ਿਵਚ ਇਕ ਸਾਥੀ ਤS ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ 

	
ਕੂਚ 3:14 .... ਅਤੇ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,	ਮੈਨੰੂ AM	ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਨG  

ਿਕਹਾ ਿਕ,	ਇਸ ਲਈ ਤੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਚ ਆਖਦਾ,	ਮੈਨੰੂ AM	ਨG  ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਮa ਰੱਬ ਹK,	ਅਤੇ iਥੇ ਹK ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹN;	ਮੈਨੰੂ 

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,	10. @ੁਰੂ ਅੰਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ,	ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ,	ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,	ਨG  ਿਕਹਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਾਇਮ 

ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁ@ੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨG  ਤੱਕ:	

ਯੂਹੰਨਾ 10:30 .... ਮa ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹK.	

ਯੂਹੰਨਾ 14: 9 ..... ਿਯਸੂ ਨG  ... ਿਜਸ ਨG  ਮੈਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਨG  ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ 

ਹੈ ...	

ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਹੈ,	ਮa ਚਾਹੰੁਦਾ ਹK ਿਕ ਤੁਸN ਇਹ 

ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਦੇਵDਗੇ ਿਕ ਤੁਸN ਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਸੀ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਫ਼ਸੋਸ 38:65 ..... ਕਹੋ,	[ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ],	"ਮa ਹK ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰਨਰ,	ਅਤੇ 

iਥੇ ਨਾ ਅੱਲdਾ,	ਇੱਕ,	ਪTਚਿਲਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 3:14;	ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:35	&	39; 6: 4 - 5;	ਯਸਾਯਾਹ 43: 10-12;	

ਮਰਕੁਸ 12: 29-30 / ਿਨਸਾ 4: 171;	ਰਾਦ 13:16;	ਜ਼ੂਮਰ 39: 4;	

ਮਯੂਮਨ 40:16 
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90	
ਅਲ-ਵਾਿਜਦ: (64)	

(ਖੋਜੀ)	
(ਮਹਾਨ ਇਨਵੇਟਰ)	

ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਲੱਭ ਲfਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 147: 4-5 ..... 4. ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਦੇ;	ਉਹ 

ਉਨd K ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨd K ਦੇ ਨਾਵK ਨਾਲ ਬੁਲਾbਦਾ ਹੈ. 5. ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ ਪTਭੂ 

ਅਤੇ ਮਹਾਨ @ਕਤੀ ਹੈ: ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈ.	

ਕੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23:24 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ 

ਸਥਾਨK ਿਵੱਚ ਮa ਉਸ ਨੰੂ ਨਹN ਦੇਖKਗਾ?	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਮa ਅਕਾ@ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਰ ਨਹN ਸਕਦਾ?	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ.  

ਮੈਿਥਊ 10: 29-30 ..... 29. "ਦੋ ਨਹN ਹਨ ਿਚੜੀਆਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲਈ 

ਵੇਚੀਆਂ?	ਅਤੇ ਉਨd K ਿਵੱਚD ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਤD ਿਸਵਾਇ ਧਰਤੀ iਤੇ ਨਹN 

ਿਡੱਗੇਗੀ. 30 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ.  

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਸਾਨੰੂ ਇਹ 

ਗੱਲK ਆਤਮਾ ਰਾਹN ਸਜਝਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼K ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਤਾਹਾ 20: 115 ..... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲK ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਆਦਮ ਤD ਪਿਹਲK 

ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਿਲਆ,	ਪਰ ਉਹ ਭੱੁਲ ਿਗਆ;	ਅਤੇ ਅਸN ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹN ਪਾਇਆ 

ਿਦTੜਤਾ	
------------------------------------------------------------------------------
ਅੱਯੂਬ 37:16;	ਜ਼ਬੂਰ 33: 13-15;	139: 7-12 & 15 - 16;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 

23:24;	ਆਮੋਸ 9: 2-4;	1 ਯੂਹੰਨਾ 3:20 /	ਸਾਦਾ 38:44.	
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91.	
ਅਲ-ਵਾਲੀ: (77)	
(ਗਵਰਨਰ)	

(ਪeੋਟੈਕਿਟੰਗ ਦੋਸਤ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾiਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 22:28 ..... ਰਾਜ ਲਈ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਕੌਮK ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਿਣਆ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 9: 6 ..... ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜKਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ iਤੇ: ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ 

ਅਦਭੱੁਤ,	ਸਲਾਹਕਾਰ,	@ਕਤੀ@ਾਲੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਸਦੀਵੀ ਿਪਤਾ,	@Kਤੀ ਦਾ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਮੈਿਥਊ 2: 6 ..... ਤੁਸN ਬੈਤਲਹਮ ਿਵਚ ... ਬਾਹਰD ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ 

ਆਵੇਗਾ,	ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕK,	ਇਸਰਾਏਲ iਪਰ @ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ.	

ਲੂਕਾ 1:33 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ iਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਲਈ;	

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਾਡੇ 13:11 ..... ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 

ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ [ਦੂਤ] ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਅੱਲdਾ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਨਹN ਸਕੇਗਾ ਜਦD ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਵੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਅੱਲdਾ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕK ਲਈ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,	ਤK ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪTਵਾਹ ਨਹN ਹੰੁਦਾ. ਅਤੇ ਓਹਨK ਦੇ ਲਈ 

ਉਨd K ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਪTਸਤੀ ਨਹN ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------	
ਸੋਗ 146: 10;	ਮੀਕਾਹਾ 5: 2 / ਿਨਸਾ 4:45 ਅਤੇ 47 
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92	
ਏਲ-ਵਾਿਰਸ: (97)	

(ਇਨਿਹਰੀਟਰ)	
(ਸੁਪਰੀਮ ਵਾਰਸ)	

ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 2: 8 ..... ਮੇਰੇ ਕੋਲD ਪੱੁਛੋ ਅਤੇ ਮa ਿਦਆਂਗਾ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ 'ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ 

ਕੌਮK ਨੰੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤD ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨK ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ.	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:28 ..... ਅਤੇ ਜਦD ਸਭ ਕੁਝ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,	

ਿਫਰ ਪੱੁਤਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ,	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ.  

ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 1: 15-16 ..... 15. ਕੌਣ ਹੈ	ਅਿਦੱਖ ਪਰਮੇ@ੁਰ,	ਹਰ ਪTਾਣੀ ਦੇ ਪਲੇਠG  

ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਨੰੂ: 16. ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ 

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ,	ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ,	ਜ਼ਾਿਹਰਾ ਅਤੇ ਅਿਦੱਖ,	ਕੀ 

ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਨ,	ਜ ਅਪTਤਖ,	ਜ ਅਪTਤਖ,	ਜ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ : ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,	ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ:	

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1-2 ..... 1. ਰੱਬ ... 2 ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ,	ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਉਸ ਨG  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਰਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,	ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਦਨ ਹੈ,	

ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤੀ;	
------------------------------------------------------------------------------
ਮਰੀਅਮ 19:40 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਇਹ ਅਸN ਹੀ ਹK ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ iਤੇ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕK ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ,	ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਲ-i	ਇਮਰਾਨ 3: 180;	ਿਹਜਆਰ 15:23.	
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93.	
ਅਲ-ਵਸੀ: (45)	

(ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ)	

(ਸਭ-ਸੰਕਲਪ)	
(ਿਵCਾਲ ਅਤੇ ਬਾLਡਲੈNਸ)	

(ਿਦ ਆਲ-ਐਬਂਰੇਸ)	

ਕੌਣ Cਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ Cਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਸW ਨਾ ਡਰ?ੋ	ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ	
	

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ @ੋਮਣੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਉਸਦੇ 

ਲਈ ਰੇਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ,	ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਰ ਵੇਵ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੱਧਯਮ,	ਪਰ ਉਹ ਿਜੱਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ;	ਭਾਵk ਉਹ ਗਰਜਦੇ ਹਨ,	ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਨਹN ਕਰ ਸਕਦੇ?	
	
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 23: 23-24 ..... 23. ਕੀ ਮa ਰੱਬ ਦਾ ਹK?	ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,	

"ਕੀ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਤD ਦੂਰ ਨਹN?	24. ਕੀ ਮa ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਰ ਨਹN 

ਸਕਦਾ?	ਪTਭੂ ਨG  ਿਕਹਾ:	

ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 1:17 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤD ਪਿਹਲK ਹੈ ਚੀਜK ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਇੱਕ ਹੋਣ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਬਕਰਾ 2: 115 ..... ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਇਸ 

ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸN ਬਦਲਦੇ ਹੋ iਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵੱਚ,	ਅੱਲdਾ ਸਭ 

ਨੰੂ @ਾਿਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 34: 7;	ਿਯਰਿਮਯਾਹ 5:22;	1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15: 27-28;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

1: 3 / ਬਕਰਾ 2: 261 ਅਤੇ 268;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 3:73;	ਿਨਸਾ 4: 130;	

ਨੂਰ 24:32. 
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ਏਲ ਵੈਦੁਦ: (47)	

(ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ)	
ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ 

	
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 3 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਨG  ਪTਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ,	ਅਤੇ 

ਆਿਖਆ,	ਨਾਲੇ ਦੀ,	ਮੈਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,	ਇਸ ਲਈ 

ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਤੈਨੰੂ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ.	

ਯੂਹੰਨਾ 15:12 ..... ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦੇ@ ਹੈ,	ਇਹ ਿਜਵk ਮa ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ 

ਕੀਤਾ,	ਿਜਵk ਤੁਸN ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ.	

1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 7-8 ਅਤੇ 16 ..... 7. ਿਪਆਰੇ,	ਆਓ,	ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਸੇ 

ਤਰdK ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵk ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ 

ਹੈ. 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹN ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਨਹN 

ਜਾਣਦਾ. ਿਕbਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ.	16.	ਪਰਮੇ@ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ ... 

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 5 ..... ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਤD ਮਸੀਹ ਹੈ,	ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਰੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹੈ,	ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ @ਾਸਕ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਹੀ 

ਹੈ ਿਜਸਨG  ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹN ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪK ਤD 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੱੁਦ 11:90 .....ਪTਭੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜੋ (ਪ@ਚਾਤਾਪ ਿਵੱਚ) ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਪTਭੂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ,	ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹੋ@ੇਆ 2: 19-23;	11: 1 ਅਤੇ 4;	ਯਸਾਯਾਹ 43: 4;	63: 9;	ਯੂਹੰਨਾ 3:16;	

15:12;	16:27 / ਬੁਰਜ 85:14.	
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ਏਲ-ਵੇਅਹੈਬ: (16)	

(ਬੇਸਟੋਰ)	

(ਸਭ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਜੋ ਖੱੁਲWੇ  ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖ਼OੀO ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ 84:11 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਢਾਲ 

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ,	ਜੋ 

ਿਕ ਤੁਰਦੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗਾ.  

ਮੱਤੀ 7: 7-11 ..... 7. ਪੱੁਛੋ,	ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ;	ਭਾਲੋ ਅਤੇ 

ਲੱਭੋ. ਖੜਕਾਓ,	ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਦD ਤੱਕ ਖੱੁਲd ਜਾਵੇਗਾ ਜਦD ਤੱਕ ਤੁਸN:	

8 ਿਕbਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ,	ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲdਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. 11 ... ਤK ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਉਨd K ਨੰੂ ਪੁਛੇਗਾ,	ਤK ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ 

ਕਰਨ.	

ਜੇਮਸ 1: 5 ..... ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚD ਕੋਈ ਵੀ ਨਹN ਬੱੁਧ,	ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਹੈ,	ਜੋ ਿਕ ਉਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ,	ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਕੇ ਪTਸੰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;	ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਫ਼ਸੋਸ 38:35 ..... ਉਸ ਨG  ਿਕਹਾ,	"ਮੇਰੇ ਪTਭੂ,	ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਦਉ ਿਜਸ ਤਰdK ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਹN ਹੋਵੇਗਾ. ਦਰਅਸਲ,	ਤੰੂ 

ਦਾਤੇ ਹਨ.  
------------------------------------------------------------------------------
ਜ਼ਬੂਰ 37: 4;	ਉਪਦੇ@ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:26;	ਮੱਤੀ 21:22;	ਯੂਹੰਨਾ 15: 7;	

ਰੋਮੀਆਂ 8:32;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:6 /	ਅਲ- 3:8;	ਦੁਖ 38: 9. 
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ਅਲ-ਵਕੀਲ: (52)	

(ਐਡਵੋਕੇਟ)	

(ਅਖੀਰ ਟਰੱਸਟੀ) (ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਡਸਪੋਜਰ) ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾiਦਾ ਹੈ 
	

ਲੇਵੀਆਂ 17:11 ..... ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਹੈ. ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਵੇਦੀ 

ਦੇ iਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪTਾਣK ਦੇ ਪTਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਿਕb ਿਕ ਇਹ ਖੂਨ 

ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪTਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 53: 4-5 ..... 4. ਿਨ@ਿਚਤ ਹੀ ਉਸਨG  ਸਾਡੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 

ਸੋਗ,	ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਗK ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ. ਪਰ ਅਸN ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਨ�  ਮਾਿਰਆ,	

ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨੰੂ ਕੱੁਿਟਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ. 5. ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧK ਲਈ 

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ,	ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ: ਸਾਡੀ 

@Kਤੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਉਸ iਤੇ ਸੀ;	ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ  

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1 .... ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰੇ,	ਤK ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਿਪਤਾ,	

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ:	
------------------------------------------------------------------------------
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 6: 102	.....	ਇਹ ਅੱਲdਾ,	ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪTਭੂ! ਉਸ ਤD ਿਸਵਾਇ ਕੋਈ 

ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹN ਹੈ,	ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ,	ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 53: 5 ਅਤੇ 11-12;	ਯੂਹੰਨਾ 14: 6;	ਰੋਮੀ 3:21 0 26:2;	2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5: 14-21;	ਇਬਰਾਨੀ 9: 12 - 15 ਅਤੇ 22;	1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10 / 

ਿਨਸਾ 4: 131 - 132;	ਹਦ 1:12;	ਕਸਾਮ 28:28.	
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ਅਲ-ਵੈਲੀ: (55)	

(ਗਾਰਡੀਅਨ)	
(ਪੈਟਰਨ ਦੋਸਤ)	

(ਗਵਰਨਰ)	

ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤ; ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
	

ਯਸਾਯਾਹ 41:10 ..... ਨਾ ਡਰੋ;	ਲਈ ਮa ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹK. ਮa ਤੇਰਾ ਪਰਮੇ@ੁਰ 

ਹK. ਮa ਤੈਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ. ਮa ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰKਗਾ. ਮa ਤੈਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲKਗਾ.	

ਲੂਕਾ 12: 11-12 ..... 11. ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ 12 ਤੁਸN ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਉਹ ਗੱਲK ਿਸਖੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਪਦੇ@K ਨG  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ@ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.	

ਯੂਹੰਨਾ 15:15 ..... ਮa ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਦੋਸਤ;	ਿਕbਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮa ਆਪਣੇ 

ਿਪਤਾ ਕੋਲD ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਦਰਅਸਲ,	ਮੇਰਾ ਸਰਪTਸਤ ਹੈ ਅੱਲdਾ,	ਿਜਸ ਨG  ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ 

ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ;	ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕK ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ.  
------------------------------------------------------------------------------
2 ਇਤਹਾਸ 20: 6-7 / ਬਕਰਾ 2:57,	107 ਅਤੇ 120;	ਅਲ- i	ਇਮਰਾਨ 

3:68;	ਅਰਾਫ 7: 155;	ਜੱਿਥਆ 45:19. 
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ਐਜ਼-ਜ਼ਾਿਹਰ: (75)	

(ਅਨੁਭਵੀ)	

(ਬਾਹਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਨ) ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਜਗWਾ ਹੈ ਅਤੇ Oਾਨਦਾਰ ਸਬੂਤ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਿਣਆ ਜ;ਦਾ ਹੈ 
	

ਜ਼ਬੂਰ; ਦੀ ਪੋਥੀ 104: 24 ..... ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਨ! ਿਸਆਣਪ 

ਦੁਆਰਾ ਤੁਸN ਉਨd K ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ,	ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਿਵੱਚ ਭਰੀ 

ਹੋਈ ਹੈ.	

ਯਸਾਯਾਹ 40:26 ..... iਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖK ਚੱੁਕੋ ਉਹ ਬਹੁਤ iਚੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨd K ਨG  ਇਨd K ਸਭਨK ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕK ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲaਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ @ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨd K ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ @ਕਤੀ@ਾਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੀ ਨਹN.	

ਰੋਮੀ 1:20 ..... ਅਣਦੇਵ ਚੀਜ਼K ਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤD ਉਸ ਦਾ ਸਪੱ@ਟ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ,	ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ @ਕਤੀ ਅਤੇ ਈ@ਵਰਵਾਦ;	ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਬyੇ ਉਤ�ਾਲੇ ਹੀ ਹਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਹਦਦ 57: 3 ..... ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ,	@ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-

ਕਰੀਮ,	ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜK ਿਵੱਚD ਹੈ,	ਜਾਣਨਾ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਯਸਾਯਾਹ 40:28;	ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14;	2:11;	3:13,	31,	34;	4: 25-26;	

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 8: 6;	ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 6;	1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16;	ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 3.	
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ਜ਼ੱੁਲ '-ਜਲਾਲ-ਇ-ਵੈਲ-ਇਕਾਰਮ: (85)	
(ਮਹ;ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਨਰ ਦਾ ਮਾਲਕ)	

ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 
	

1 ਇਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ,	ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮਹਾਨਤਾ,	@ਕਤੀ,	ਅਤੇ 

ਮਿਹਮਾ,	ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ. ਿਕb ਜੋ ਅਕਾ@ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ 

ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ. ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,	ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ,	ਅਤੇ ਤੰੂ ਸਭਨK ਨਾਲD ਿਸਰK ਵਰਗਾ 

iਚਾ ਹa.  

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 14: 9 ..... ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ iਤੇ ਪਾਤ@ਾਹ 

ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ.	

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:36 ..... "ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਓ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ@ੁਰ ਨG  ਉਸ ਨੰੂ ਪTਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੋਹK ਨੰੂ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਇਹ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸN ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ. "	

ਰਸੂਲ; ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:15.... ਮa ਪੱੁਿਛਆ,	'ਪTਭੂ,	ਤੰੂ ਕੌਣ ਹa?'	ਤੰੂ ਕੌਣ ਹa 

"ਉਸਨG  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,"	ਮa ਿਯਸੂ ਹK.	

ਪਰਕਾO ਦੀ ਪੋਥੀ 5:12 ..... ਲਾੜੀ ਹੈ ਲਾਇਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਿਜੰਨਾ 

ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ. ਤਾਕਤ ਪTਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪTਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਿਸਆਣਪ ਲੋਕK ਤD ਡਰਦੇ ਸਨ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਰਿਹਮਾਨ 55:27 ਅਤੇ 78 ..... 27. ਅਤੇ iਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪTਭੂ,	ਮਹK 

ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਰਹੇਗਾ. 78. ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪTਭੂ ਦਾ ਨਾਮ,	ਮਹKਨਗਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਦਰ.	
------------------------------------------------------------------------------
ਕੂਚ 34: 6-7;	ਪਰਕਾ@ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:12.  
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ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ 16 ਹੋਰ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਈਸਮੁੱ ਲ-ਹੁਸਨਾ ਿਵਚ ਦਰਜ 99 ਨਾਮ= ਿਵਚ >ਾਮਲ ਨਹ? ਹਨ. 

 

ਅੱਲmਾ: (ਰੱਬ)	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17 / ਬਕਰਾ 2: 255.	

ਅਲ ਫਾਿਤਰ: (ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਤਾ)	

ਪਰਕਾT ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 5 / Tੂਰ 42:11.	

ਅਲ-ਗਾਫੀਰ: (ਮਾਦਾ ਕਰਨਾ)	

ਮੀਕਾਹ 7:18 / ਮਮੂਨਾ 40: 3.	

ਅਲ-ਗਾਿਲਬ: (ਿਵਕਟੋਿਰਜਨ)	

ਯੂਹੰਨਾ 16:33 / ਯੂਸੁਫ 12:21	

ਅਲ-ਹੁਲਕ: (ਿਕ`ਏਿਟਵ ਇਕ)	

ਪਰਕਾT ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 5 / ਯਿਸਨ 36:81	

ਅਲ-ਇਲਾਹ: (ਮਹਾਨ ਰੱਬ)	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17 / ਬਕਰਾ 2: 163	

ਏਲ-ਕਹੀਰ: (ਸਬਜੁਗੇਟਰ)	

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:21 / ਬਕਰਾ 6:61	

ਅਲ-ਕਫੀ: (ਸਵ-ੈਕਾਫੀ ਇੱਕ)	

ਰਸੂਲO ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:25 / ਜ਼ਮੂਰ 39:36	

ਅਲ-ਕਿਰਬ: (ਨi ੜ ੇਇਕ)	

ਰਸੂਲO ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:27 / ਹਦ 11:61	

ਅਲ-ਮੇਵਲਾ: (ਵਾਚਰ)	

ਕਹਾਉਤO 15: 3 / ਮੁਹੰਮਦ 47:11	

ਅਲ-ਮੁਿਬਨ: (ਸਪੱTਟ ਇਕ)	

ਰੋਮੀਆਂ 1: 19-20 / ਮਾਇਡ 5:15	

ਅਲ-ਮੁਹਇਟ: (ਸਭ ਆਵਰਣ ਵਾਲਾ)	

ਰੋਮੀਆਂ 8: 38-39 / ਫਿਸਲੈਟ 41:54	

ਏਲ-ਮੁਸਟਨ: (ਸਹਾਇਕ)	

ਜ਼ਬੂਰ 46;	1 / ਯੂਸੁਫ਼ 12:18	

ਐਨ-ਨਾਿਸਰ: (ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)	

ਜ਼ਬੂਰ 23: 4 / ਨੀਸਾ 4:45	

ਏਰ-ਰਾਬ: (ਪ̀ਭੂ)	

ਜ਼ਬੂਰ 118: 27 / ਮਿਰਯਮ 19: 64-65	

ਈT-Tਕੀਰ: (ਅਨਮੋਲ)	

ਲੂਕਾ 6:35 / ਬਕਰਾ 2: 158	
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ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਬੇਸਟ ਨਮਸ 

(ਐਸਮਾਉਲ-ਹੁਸਨਾ)	
	
	

ਕੂਚ 3:14 .... 14. ਅਤ ੇਪਰਮੇ(ੁਰ ਨ+  ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,	

ਮੈਨੰੂ 	ਮੈਨੰੂ ਅਤ ੇਉਸ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ,	ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਸੱਚ ਆਖਦਾ,	ਮੈਨੰੂ 	ਨ+  

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. 15 ਅਤ ੇਪਰਮੇ(ੁਰ ਨ+  ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,	"ਤੁਸQ ਇਸਰਾਏਲ 

ਦ ੇਲੋਕ# ਨੰੂ ਆਖੋਗੇ,	'ਤਹੁਾਡ ੇਪੁਰਿਖਆ ਂਦ ੇਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇ(ੁਰ,	ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇ(ੁਰ,	

ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇ(ੁਰ ਅਤ ੇਯਾਕੂਬ ਦ ੇਪਰਮੇ(ੁਰ ਨ+  ਮੈਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. ਸਦਾ 

ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ,	ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜAੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ.	

ਕੂਚ 6: 3 .... ਅਤ ੇਮZ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ,	ਇਸਹਾਕ ਅਤ ੇਯਾਕੂਬ ਨਾਲ,	ਪਰਮੇ(ੁਰ 

ਸਰਬ (ਕਤੀਮਾਨ ਦ ੇਨਾਮ ਦੁਆਰਾ,	ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਯੋਹਵਾਹ ਉਨA # ਨੰੂ ਨਹQ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ	

------------------------------------------------------------------------------
ਅਰਾਫ 7: 180 ..... ਅਤ ੇਅੱਲAਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਾਮ,	ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦ ੇ

ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ ਅਤ ੇਛੱਡ ਕ ੇ[ਉਨA # ਦੀ ਕੰਪਨੀ] ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ ਜੋ ਭਟਕਣ ਤl ਪOੇਿਰਤ 

ਹਨ ਉਸਦੇ ਨ#ਵ# ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ.  

ਈਸਰਾ 17: 110 ..... ਆਖੋ,	"ਅੱਲAਾ ਜ# ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ	

ਸਭ ਤl ਿਦਆਲੂ ਮੰਗ.ੋ ਜੋ ਵੀ (ਨਾਮ) ਤੁਸQ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤl ਵਧੀਆ 

ਨਾਮ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ. "ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਜ# (ਚਾਪ) ਿਵੱਚ ;ਚੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਿਵੱਚ (ਵੀ) ਨਾ ਪੜAੇ,	ਪਰ (ਿਵਚਕਾਰਲਾ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰੋ.  

ਹਾਿCਰ 59:24 .... ਉਹ ਅੱਲAਾ,	ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ,	ਇਨਵੇਟਰ,	ਫੈ(ਨਰ;	ਉਸ ਦ ੇਸਭ ਤl 

ਵਧੀਆ ਨ# ਹਨ ਅਕਾ( ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,	ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ;ਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

ਅਤ ੇਉਹ ਮਹਾਨ,	ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਹੈ.  

ਤਹਾ 20: 8 .... ਅੱਲਾ - ਉਸ ਤl ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਪOੀਤ ਨਹQ ਹੈ. ਉਸ ਦ ੇਸਭ ਤl ਵਧੀਆ ਨਾਮ 

ਹਨ. 
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ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਈਬਲ ਤ8 ਹਵਾਲੇ	
ਉਤਪਤ 1: 1    11,	30	

ਉਤਪਤ 2: 7    69	

ਉਤਪਤ 1:27    54	

ਉਤਪਤ 2: 7    58	

ਉਤਪਤ 3:20   49	

ਉਤਪਤ 6:21   64	

ਉਤਪਤ 16: 2   53 39	

ਉਤਪਤ 17: 1		 	 8	

ਉਤਪਤ 18:25   1,	27,	59	

ਉਤਪਤ 30: 2   49	

ਕੂਚ 3: 14-15   42,	89	

ਕੂਚ 15: 6    37	

ਕੂਚ 13: 21-22   63	

ਕੂਚ 15:11    50	

ਕੂਚ 22:23 ਅਤੇ 27   62,	85	

ਕੂਚ 32:14    88	

ਕੂਚ 33:20    14	

ਕੂਚ 34: 6-7		 	 21,	46,	77,	82	

ਲੇਵੀਆ ਂ11: 44-45   45	

ਲੇਵੀਆਂ 17:11   96	

ਿਗਣਤੀ 14:18   21	

ਿਗਣਤੀ 23:19   29	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 4   3	

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9   66	
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ਬੱਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ,	ਏ.ਏ.,	1974 ਿਵਖੇ ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ	
	

ਧਰਮ @ਾਸਤਰ	
	

ਮਲਟੀਨw ਮਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਦ ਬਾਈਬਲ,	
	

ਬੀ.ਬੀ.,	1977;	
	

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ	
	

ਕੋਲੰਬੀਆ ਗTੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ	
	

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਿਮ@ਨ,	
	

ਐ�ਮ. ਏ.,	1983;	
	

ਭਾ@ਾ ਿਵਿਗਆਨ	
	

ਵਾਿ@ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੀਏਟਲ ਿਵੱਚ	
	

ਆਰਿਲੰਗਟਨ ਿਵਖੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ	
	

ਨw ਰਮੈਨ ਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ	
	

ਪT@Kਤ ਪੱਛਮੀ ਯੂਨੀਵਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ	
	

ਐ�ਮ. ਏ.,	1987;	
	

ਇਸਲਾਿਮਕਸ	
	

ਅੰਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,	ਿਵੱਚ	
	

ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ @ਾਸਤਰ ਿਵਭਾਗ	
	

ਡਾਕਟੋਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼,	1996. 
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*	100 ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ,	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ,	2002,	2005,	2011 ਬਾਰੇ 
ਸਵਾਲ;	ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ,	2001,	2003,	2009,	133 ਪੰਨG .	
	

*ਅਲਬਾਨੀ,	ਅਰਬੀ,	ਅਜ਼ਰੀ,	ਚੀਨੀ,	ਫਾਰਸੀ,	ਹੈ,	ਜਰਮਨ,	ਗਾਿਲਨਾ,	ਕੋਰੀਆਈ,	
ਨਾਰਵੇਈ,	ਪੋਿਲ@,	ਪੁਰਤਗਾਲੀ,	ਰੋਮਾਨੀ,	ਰੂਸੀ,	ਸਪੇਨੀ:  
* 200 ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ,	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ,	2014 ਵੀ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ,	ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 2015,	220 ਪੰਨG .	
	

*	ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 
ਿਵ@ਲੇ@ਣ,	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ,	2007;	ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ,	2007,	213 ਪੰਨG .	
	

*	ਥੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸੋਰਸਬੱੁਕ,	ਅੰਗTੇਜ਼ੀ ਿਵਚ 1985;	ਿਟਰਕੀ 1987,	252 ਪੰਨG .	
	

*	ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ?,	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ,	2007,	2011,	2014;	
ਤੁਰਕੀ ਿਵੱਚ,	1987,	1987,	2007,	2013,	96 ਪੰਨG 	
	

*	ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਹੂਦੀ,	ਮਸੀਹੀ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰੋਤ,	
ਡਾਕਟੋਰਲ ਤੁਰਕ,	1999,	419 ਸਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਥੀਸਸ ਅਨੁਸਾਰ.	
	

*	ਬਾਈਿਡੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵRਵ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੰੁਚਣਾ,	ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ 
ਿਵRੇR ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ_ ਿਵਚ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪbਾਰਥਨਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਥੀਿਸਸ,	1983,	84 ਪੰਿਨਆਂ	
	

*	ਿਵRਾ: ਤੁਰਕ ਵਰਬ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਵਆਕਰਿਨਕ ਿਵRਲੇRਣ: ਿਕbਆ 
""	ਲੱਗਦਾ = "ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ",	1987, ਅਤੇ 170 ਪੰਿਨਆਂ ਦੋਹ@ 
ਿਵਚ ਥੀਿਸਸ;	2 ਜੀ ਐਡੀ.,	2012,	1,000 ਪੰਨY 	
*	ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਿਵਕਵਾਏਰ ਕੰਪਂਿਡਅਮ,	2011,	1,000 ਪੰਨY 	
*	ਇਸਲਾਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਜਹਾਦ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 2015,	120 ਪੰਨY . 
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ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚR ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:	
	

ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਈਬਲ	
	

http://apnaorg.com/bible/	
	

ਕੁਰਆਨ ਤ8 ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਆਇਤ@:	
	

ਸਹਿਹ ਇੰਟਰਨn Rਨਲ	
	

http://www.quraninpunjabi.com/	
	

ਲੇਖਕ ਦਾ ਈ ਮੇਲ:	
	

www.danwickwire.com	
	
	

ਲੇਖਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:	
	

danwickwire@gmail.com	

 
 
 
 


