ਲਲਕਕ
ਕਕਕਡ 1
1 ਜਜਸ ਹਕਲ ਜਵਵਚ ਬਹਹਜਤਆਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਕ ਜਵਰਤਕਕਤ ਜਲਖਣ ਨਲਨ ਲਵਕ ਬਨਜਨਨਹਆ ਜਜ ਸਕਡਨ ਜਵਵਚ ਪਲਰਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਹਨ।
2 ਜਜਵਨਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਸਕਨਲਨ ਸਸਕਜਪਆ ਜਜਹੜਨ ਮਹਵਢਜਕ ਆਪਣਰ ਅਵਖਰਕ ਵਨਖਣ ਵਕਲਨ ਅਤਨ ਬਚਨ ਦਨ ਸਨਵਕ ਸਕਕ ।
3 ਹਨ ਸਰਬ ਉਪਮਕ ਜਜਗ ਜਥਉਜਫ਼ਫ਼ਲਹਸ ਮਮਕ ਵਰ ਜਸਰਨ ਤਜਕ ਸਕਰਰ ਵਕਰਤਕ ਦਰ ਵਵਡਨ ਜਤਨ ਨਕਲ ਭਕਲ ਕਰ ਕਨ ਉਜਚਤ ਜਕਜਣਆ ਭਈ ਤਨਰਨ
ਲਈ ਜਜਵਨਕ ਹਜਇਆ ਹਮ ਜਤਵਨਕ ਜਲਖਕਕ।
4 ਤਕਕ ਜਜ ਤਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਹਕਰਕਤ ਨਲਨ ਜਕਣ ਲਵਨਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਰ ਤਮਕ ਜਸਵਜਖਆ ਪਕਈ।
5 ਯਹਲਜਦਯਕ ਦਨ ਰਕਜਕ ਹਨਰਜਦਨਸ ਦਨ ਜਦਨਰਕ ਅਬਰਯਕਹ ਦਨ ਵਕਰਰ ਵਕਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਕਰਕਨ ਇਵਕ ਜਕਜਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ
ਪਤਨਰ ਹਕਰਲਨ ਦਰਆਕ ਧਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਸਰ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਨਕਉਕ ਸਰ ਇਲਰਸਬਤ।
6 ਉਹ ਦਜਵਨਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਅਵਗਨ ਧਰਮਰ ਸਨ ਅਰ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਸਕਰਨ ਹਹਕਮਕਕ ਅਤਨ ਜਬਧਕਕ ਤਨ ਜਨਰਦਜਖ ਚਵਲਦਨ ਸਨ।
7 ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਉਲਕਦ ਨਕ ਸਰ ਜਕਉਕਜਕ ਇਲਰਸਬਤ ਬਕਕਝ ਸਰ ਅਰ ਦਜਵਨਕ ਵਵਡਰ ਉਮਰ ਦਨ ਸਨ।
8 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਦਰਗਕਹਨ ਆਪਣਰ ਵਕਰਰ ਜਸਰ ਜਕਜਕ ਦਕ ਕਨਮ ਕਰਦਕ ਸਰ।
9 ਤਕਕ ਜਕਜਕਕਈ ਦਨ ਦਸਤਲਰ ਦਨ ਅਨਹਸਕਰ ਗਹਣਕ ਉਹ ਦਨ ਨਕਉਕ ਦਕ ਜਨਵਕਜਲਆ ਭਈ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਧਲਪ ਧਹਖਕਵਨ ।
10 ਅਤਨ ਧਲਪ ਧਹਖਕਉਣ ਵਨਲਨ ਲਜਕਕਕ ਦਰ ਸਕਰਰ ਸਨਗਤ ਬਕਹਰ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰ ਰਹਰ ਸਰ।
11 ਤਦ ਉਹ ਨਲਨ ਪਨਰਭਹ ਦਕ ਇਵਕ ਦਲਤ ਧਲਪ ਦਰ ਵਨਦਰ ਦਨ ਸਵਜਨ ਪਕਸਨ ਖਲਜਤਕ ਜਦਵਜਸਆ।
12 ਅਤਨ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਵਨਖ ਕਨ ਘਬਰਕਇਆ ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਡਰ ਲਵਗਕ।
13 ਪਰ ਦਲਤ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਨਕ ਡਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਨਰਰ ਬਨਨਤਰ ਸਹਣਰ ਗਈ ਅਰ ਤਨਰਰ ਪਤਨਰ ਇਲਰਸਬਤ ਤਨਰਨ ਲਈ
ਇਵਕ ਪਹਵਤਨਰ ਜਣਨਗਰ ਅਤਨ ਤਲਨ ਉਹ ਦਕ ਨਕਉਕ ਯਲਹਨਨਕ ਰਵਖਣਕ।
14 ਅਰ ਤਮਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਅਤਨ ਅਨਨਦ ਹਜਵਨਗਕ ਅਰ ਬਥਨਰਨ ਉਹ ਦਨ ਜਨਮਣ ਤਜਕ ਖਹਸਫ਼ ਹਜਣਗਨ।
15 ਜਕਉਕਜਕ ਉਹ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਸਨਮਹਖ ਵਵਡਕ ਹਜਵਨਗਕ ਅਤਨ ਨਕ ਮਮ ਨਕ ਮਧ ਪਰਵਨਗਕ ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਮਕਤਕ ਦਨ ਕਹਵਖਜਕ ਹਰ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ
ਨਕਲ ਭਰ ਜਕਵਨਗਕ।
16 ਅਤਨ ਇਸਰਕਏਲ ਦਰ ਉਲਕਦ ਜਵਵਚਜਕ ਬਹਹਜਤਆਕ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਵਵਲ ਮਜੜਨਗਕ।
17 ਉਹ ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ ਅਵਗਨ ਏਲਰਯਕਹ ਦਨ ਆਤਮਕ ਅਰ ਬਲ ਨਕਲ ਚਵਲਨਗਕ ਜਜ ਪਨਵਕਕ ਦਨ ਜਦਲਕਕ ਨਲਨ ਬਕਲਕਕਕ ਦਰ ਵਵਲ ਅਤਨ ਬਨਮਹਖਕਕ ਨਲਨ
ਧਰਮਰਆਕ ਦਰ ਬਹਵਧ ਵਵਲ ਮਜੜਨ ਭਈ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਲਈ ਸਹਧਕਰਰ ਹਜਈ ਕਸਮ ਨਲਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ।
18 ਤਕਕ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਨਨ ਦਲਤ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਇਹ ਜਕਵਕਹਰ ਮਨਨਕਕ ਜਕਉਕਜਕ ਮਮਕ ਬਹਵਢਕ ਹਕਕ ਅਤਨ ਮਨਰਰ ਪਤਨਰ ਵਵਡਰ ਉਮਰ ਦਰ ਹਜ ਗਈ ਹਮ?
19 ਦਲਤ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਮਮਕ ਜਜਬਰਕਏਲ ਹਕਕ ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਸਨਮਹਖ ਹਕਜਫ਼ਰ ਰਜਹਨਦਕ ਅਤਨ ਇਸ ਲਈ ਘਵਜਲਆ ਹਜਇਆ ਹਕਕ
ਭਈ ਤਨਰਨ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਕਰਕਕ ਅਤਨ ਇਹ ਖਹਸਫ਼ਰ ਦਰ ਖਬਰ ਸਹਣਕਵਕਕ।
20 ਵਨਖ ਜਜਸ ਜਦਨ ਤਰਕਰ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਪਲਰਰਆਕ ਨਕ ਹਜਣ ਤਲਨ ਚਹਪ
ਵ ਰਹਨਕਗਕ ਅਤਨ ਬਜਲ ਨਕ ਸਵਕਨਕਗਕ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਤਮਕ ਮਨਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ
ਸਤ ਨਕ ਮਨਜਨਆ ਜਜਹੜਰਆਕ ਆਪਣਨ ਵਨਲਨ ਜਸਰ ਪਲਰਰਆਕ ਹਜਣਗਰਆਕ।
21 ਅਤਨ ਲਜਕ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਦਕ ਰਕਹ ਵਨਖਦਨ ਸਨ ਅਰ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਉਹ ਦਨ ਜਚਰ ਲਕਉਣ ਕਰਕਨ ਹਮਰਕਨ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਸਨ।
22 ਫ਼ਨਰ ਜਕਕ ਉਹ ਬਕਹਰ ਆਇਆ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਬਜਲ ਨਕ ਸਵਜਕਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਮਲਲਮ ਕਰਤਕ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਕਜਈ ਪਰਤਵਖ
ਰਜਇਆ ਵਨਖਰ ਹਮ ਅਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਸਮਨਤਕਕ ਮਕਰਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਗਲਨਗਕ ਰਜਹ ਜਗਆ।
23 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਦ ਉਹ ਦਰ ਸਨਵਕ ਦਨ ਜਦਨ ਪਲਰਨ ਹਜਏ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣਨ ਘਰ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।
24 ਫ਼ਨਰ ਉਨਨਹਕਕ ਜਦਨਕਕ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਉਹ ਦਰ ਪਤਨਰ ਇਲਰਸਬਤ ਗਰਭਵਨਤਰ ਹਜਈ ਅਤਨ ਉਹ ਨਨ ਪਨਜਕਕ ਮਹਰਜਨਆਕ ਤਰਕਰ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ
ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਲਹਕਕਇਆ।
25 ਜਕ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਜਜਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਜਨਗਕਹ ਕਰਤਰ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਇਉਕ ਕਰਤਕ ਹਮ ਭਈ ਲਜਕਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਮਨਰਰ ਸਫ਼ਰਜਮਨਦਗਰ ਹਟਕ ਦਨਵਨ ।
26 ਛਨਵਨਕ ਮਹਰਨਨ ਜਜਬਰਕਏਲ ਦਲਤ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਰ ਵਵਲਜਕ ਨਕਸਰਤ ਨਕਮਨ ਗਲਰਲ ਦਨ ਇਵਕ ਨਗਰ ਜਵਵਚ।
27 ਇਵਕ ਕਹਆਰਰ ਦਨ ਕਜਲ ਭਨਜਜਆ ਜਗਆ ਜਜਹ ਦਰ ਕਹੜਮਕਈ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਕਰਕਨ ਦਕਊਦ ਦਨ ਘਰਕਣਨ ਦਨ ਇਵਕ ਪਹਰਸਫ਼ ਨਕਲ ਹਜਈ ਸਰ ਅਰ ਉਸ
ਕਹਆਰਰ ਦਕ ਨਕਉਕ ਸਰ ਮਜਰਯਮ।
28 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਅਨਦਰ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਵਧਕਇਓਕ ਜਜਹ ਦਨ ਉਤਨ ਜਕਰਪਕ ਹਜਈ ! ਪਨਰਭਹ ਤਨਰਨ ਨਕਲ ਹਮ।
29 ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤਜਕ ਬਹਹਤ ਘਬਰਕਈ ਅਰ ਸਜਚਣ ਲਵਗਰ ਜਜ ਇਹ ਜਕਹਜ ਜਜਹਰ ਵਧਕਈ ਹਮ ?
30 ਦਲਤ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਮਜਰਯਮ ਨਕ ਡਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਨਰਨ ਉਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਜਕਰਪਕ ਹਜਈ।
31 ਅਤਨ ਵਨਖ ਤਲਨ ਗਰਭਵਨਤਰ ਹਜਵਨਕਗਰ ਅਰ ਪਹਵਤਨਰ ਜਣਨਕਗਰ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਨਕਮ ਜਯਸਲ ਰਵਖਣਕ।

32 ਉਹ ਮਹਕਨ ਹਜਵਨਗਕ, ਅਤਨ ਅਵਤ ਮਹਕਨ ਦਕ ਪਹਵਤਰਨ ਸਦਕਵਨਗਕ, ਅਤਨ ਪਨਰਭਹ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਉਹ ਦਨ ਜਪਤਕ ਦਕਊਦ ਦਕ ਤਖਫ਼ਤ ਉਹ ਨਲਨ
ਦਨਵਨਗਕ।
33 ਉਹ ਜਹਵਗਜ ਜਹਵਗ ਯਕਕਲਬ ਦਨ ਘਰਕਣਨ ਉਤਨ ਰਕਜ ਕਰਨਗਕ, ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਰਕਜ ਦਕ ਅਨਤ ਨਕ ਹਜਵਨਗਕ।
34 ਤਦ ਮਜਰਯਮ ਨਨ ਦਲਤ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਇਹ ਜਕਵਕਹਰ ਹਜਵਨਗਕ ਜਦ ਮਮਕ ਪਹਰਸਫ਼ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਰ।
35 ਦਲਤ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਤਨਰਨ ਉਪਰ ਆਵਨਗਕ ਅਰ ਅਵਤ ਮਹਕਨ ਦਰ ਕਹਦਰਤ ਤਨਰਨ ਉਤਨ ਛਕਇਆ ਕਰਨਗਰ
ਇਸ ਕਰਕਨ ਜਜਹੜਕ ਜਨਮਨਗਕ ਉਹ ਪਜਵਵਤਨਰ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਕਹਕਵਨਗਕ।
36 ਅਰ ਵਨਖ ਤਨਰਰ ਸਕਕ ਇਲਰਸਬਤ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰ ਬਹਢਨਪਨ ਜਵਵਚ ਪਹਵਤਨਰ ਹਜਣ ਵਕਲਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜਹੜਰ ਬਕਕਝ ਕਹਕਉਕਦਰ ਸਰ ਉਹ ਦਕ ਇਹ
ਛਨਵਕਕ ਮਹਰਨਕ ਹਮ।
37 ਜਕਉਕਜਕ ਕਜਈ ਬਚਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਵਲਜਕ ਸਫ਼ਕਤਰਹਰਣ ਨਕ ਹਜਵਨਗਕ।
38 ਤਕਕ ਮਜਰਯਮ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਵਨਖ ਮਮਕ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਬਕਕਦਰ ਹਕਕ, ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਤਨਰਨ ਆਖਨ ਅਨਹਸਕਰ ਹਜਵਨ। ਤਦ ਦਲਤ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।
39 ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਮਜਰਯਮ ਉਠ ਕਨ ਛਨਤਰ ਨਕਲ ਪਹਕੜਰ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਯਹਲਦਕਹ ਦਨ ਇਵਕ ਨਗਰ ਨਲਨ ਗਈ।
40 ਅਰ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਦਨ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਇਲਰਸਬਤ ਨਲਨ ਪਰਨਕਮ ਕਰਤਕ।
41 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਇਲਰਸਬਤ ਨਨ ਮਜਰਯਮ ਦਕ ਪਰਨਕਮ ਸਹਜਣਆ ਤਕਕ ਬਵਚਕ ਉਹ ਦਰ ਕਹਵਖ ਜਵਵਚ ਉਛਲ ਜਪਆ ਅਤਨ
ਇਲਰਸਬਤ ਪਜਵਵਤਰਨ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਭਰ ਗਈ।
42 ਅਤਨ ਉਹ ਜਫ਼ਜਰ ਨਕਲ ਉਚਰ ਦਨ ਕਨ ਬਜਲਰ, ਮਹਬਕਰਕ ਹਮਕ ਤਲਨ ਤਰਵਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ, ਨਕਲਨ ਮਹਬਕਰਕ ਤਨਰਰ ਕਹਵਖ ਦਕ ਫ਼ਲ।
43 ਮਨਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਕਵਥਜਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਮਨਰਨ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਆਈ?
44 ਵਨਖ, ਤਨਰਨ ਪਰਨਕਮ ਦਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਮਨਰਨ ਕਨਨ ਪਮਕਦਨ ਹਰ ਬਵਚਕ ਮਨਰਰ ਕਹਵਖ ਜਵਵਚ ਖਹਸਫ਼ਰ ਦਨ ਮਕਰਨ ਉਛਲ ਜਪਆ।
45 ਅਰ ਧਨਨ ਹਮ ਉਹ ਜਜਨ ਪਰਤਰਤ ਕਰਤਰ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਵਵਲਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਰਆਕ ਗਈਆਕ ਓਹ ਪਲਰਰਆਕ ਹਜਣਗਰਆਕ ।
46 ਤਕਕ ਮਜਰਯਮ ਨਨ ਆਜਖਆ- ਮਨਰਰ ਜਕਨ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਰ ਹਮ,
47 ਅਤਨ ਮਨਰਕ ਆਤਮਕ ਮਨਰਨ ਮਹਕਤਰ ਦਕਤਨ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਤਜਕ ਜਨਹਕਲ ਹਜਇਆ,
48 ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਆਪਣਰ ਬਕਕਦਰ ਦਰ ਅਧਰਨਗਰ ਉਤਨ ਜਨਗਕਹ ਕਰਤਰ । ਵਨਖਜ ਤਕਕ ਏਦਜਕ ਅਵਗਨ ਸਕਰਰਆਕ ਪਰਹੜਰਆਕ ਮਮਨਲਨ ਧਨਨ
ਆਖਣਗਰਆਕ,
49 ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਫ਼ਕਤਰਮਕਨ ਨਨ ਮਨਰਨ ਲਈ ਵਵਡਨ ਕਨਮ ਕਰਤਨ ਹਨ, ਅਤਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਹਮ ਉਹ ਦਕ ਨਕਮ।
50 ਜਜਹੜਨ ਉਸ ਤਜਕ ਭਸ ਰਵਖਦਨ ਹਨ, ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਉਹ ਦਰ ਦਯਕ ਪਰਹੜਰਓਕ ਪਰਹੜਰ ਹਮ।
51 ਉਹ ਨਨ ਆਪਣਰ ਬਕਕਹ ਦਕ ਜਫ਼ਜਰ ਜਵਖਕਇਆ, ਜਜਹੜਨ ਆਪਣਨ ਮਨ ਦਨ ਜਖਫ਼ਆਲਕਕ ਜਵਵਚ ਹਨਕਕਰਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਖਨਡਕ ਜਦਵਤਕ।
52 ਉਹ ਨਨ ਬਲਵਨਤਕਕ ਨਲਨ ਤਖਫ਼ਤਜਕ ਡਨਗ ਜਦਵਤਕ, ਅਤਨ ਅਧਰਨਕਕ ਨਲਨ ਉਜਚਆਕ ਕਰਤਕ।
53 ਉਹ ਨਨ ਭਹਵਜਖਆਕ ਨਲਨ ਚਨਗਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਨਕਲ ਰਜਕਇਆ, ਅਤਨ ਧਨਰਆਕ ਨਲਨ ਸਵਖਣਨ ਹਵਥ ਤਕਹ ਜਦਵਤਕ।
54 ਉਹ ਨਨ ਆਪਣਨ ਦਕਸ ਇਸਰਕਏਲ ਦਰ ਸਹਕਇਤਕ ਕਰਤਰ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਨ ਰਹਮ ਨਲਨ ਯਕਦ ਕਰਨ,
55 ਜਜਵਨਕ ਓਸ ਸਕਡਨ ਜਪਉ ਦਕਜਦਆਕ ਨਕਲ ਬਚਨ ਕਰਤਕ, ਅਬਰਕਹਕਮ ਤਨ ਉਹ ਦਰ ਅਨਸ ਨਕਲ, ਜਹਵਗਜ ਜਹਵਗ ਤਕਈਕ।
56 ਤਕਕ ਮਜਰਯਮ ਜਤਨਨ ਕਹ ਮਹਰਨਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਰਜਹ ਕਨ ਆਪਣਨ ਘਰ ਨਲਨ ਮਹੜ ਗਈ।
57 ਹਹਣ ਇਲਰਸਬਤ ਦਨ ਜਣਨ ਦਕ ਵਨਲਕ ਆ ਪਹਵਜਕ ਅਤਨ ਉਹ ਪਹਵਤਨਰ ਜਣਰ।
58 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਗਹਆਕਢਰਆਕ ਅਤਨ ਸਕਕਕਕ ਨਨ ਸਹਣ ਕਨ ਜਜ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਉਸ ਉਤਨ ਵਵਡਰ ਦਯਕ ਕਰਤਰ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਖਹਸਫ਼ਰ ਮਨਕਈ।
59 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਓਹ ਅਵਠਵਨਕ ਜਦਨ ਬਕਲਕ ਦਰਆਕ ਸਹਨਨਤਕਕ ਲਈ ਆਏ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਨਕਉਕ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਰਵਖਣ ਲਵਗਨ ਜਜਹੜਕ ਉਹ
ਦਨ ਜਪਤਕ ਦਕ ਨਕਉਕ ਸਰ।
60 ਪਰ ਉਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਨਹਰਕ ਪਰ ਉਹ ਯਲਹਨਨਕ ਸਦਕਵਨਗਕ।
61 ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਤਨਰਨ ਸਕਕਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਜਜ ਇਸ ਨਕਉਕ ਕਰਕਨ ਸਵਦਰਦਕ ਹਮ।
62 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਜਪਤਕ ਵਵਲ ਸਮਨਤ ਕਰਤਰ ਜਜ ਉਹ ਦਕ ਕਰ ਨਕਉਕ ਰਵਜਖਆ ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਮ।
63 ਅਤਨ ਓਨ ਪਵਟਰ ਮਨਗਕ ਕਨ ਜਲਜਖਆ ਭਈ ਉਹ ਦਕ ਨਕਉਕ ਯਲਹਨਨਕ ਹਮ ਤਕਕ ਸਵਭਜ ਹਮਰਕਨ ਰਜਹ ਗਏ।
64 ਉਸਨ ਵਨਲਨ ਉਹ ਦਕ ਮਲਨਹ ਅਰ ਉਹ ਦਰ ਜਰਭ ਖਹਵਲਹਨ ਗਈ ਅਤਨ ਉਹ ਬਜਜਲਆ ਅਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਮਹਬਕਰਕ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ।
65 ਤਦ ਆਲਨ ਦਹਆਲਨ ਦਨ ਸਕਰਨ ਰਜਹਣ ਵਕਲਨ ਡਰ ਗਏ ਅਤਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਦਨ ਸਕਰਨ ਪਹਕੜਰ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਚਰਚਕ
ਜਖਨਡ ਗਈ।
66 ਅਰ ਸਭ ਸਹਣਨ ਵਕਜਲਆਕ ਨਨ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਰਵਜਖਆ ਅਤਨ ਜਕਹਕ, ਭਲਕ, ਇਹ ਜਕਹਜ ਜਜਹਕ ਬਕਲਕ ਹਜਊ? ਜਕਉਕ
ਜਜ ਪਨਰਭਹ ਦਕ ਹਵਥ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਸਰ।
67 ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਜਪਤਕ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਪਜਵਵਤਰਨ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਭਰ ਜਗਆ ਅਤਨ ਅਗਨਮ ਵਕਕ ਕਰ ਕਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ—
68 ਮਹਬਕਰਕ ਹਮ ਪਨਰਭਹ ਇਸਰਕਏਲ ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ, ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਰ ਪਰਜਕ ਉਤਨ ਜਨਗਕਹ ਕਰਤਰ, ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਨਸਤਕਰਕ
ਜਦਵਤਕ ਹਮ,
69 ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਲਈ ਆਪਣਨ ਬਨਦਨ ਦਕਊਦ ਦਨ ਘਰਕਣਨ ਜਵਵਚ ਮਹਕਤਰ ਦਕ ਜਸਨਙ ਖੜਕ ਕਰਤਕ,
70 ਜਜਵਨਕ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਨਬਰਆਕ ਦਰ ਜਫ਼ਬਕਨਰ ਮਹਵਢਜਕ ਆਜਖਆ,

71 ਭਈ ਉਹ ਸਕਨਲਨ ਸਕਡਨ ਵਮਰਰਆਕ ਤਜਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਦਨ ਹਵਥਜਕ ਜਜ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਜਕੜ ਰਵਖਦਨ ਹਨ ਛਹਟਕਕਰਕ ਦਨਵਨ,
72 ਨਕਲਨ ਉਹ ਸਕਡਨ ਜਪਉ-ਦਕਜਦਆਕ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰਨ,ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਨਨਮ ਨਲਨ ਚਨਤਨ ਰਵਖਨ,
73 ਅਰਥਕਤ ਉਸ ਸਸਕਹ ਨਲਨ ਜਜਹੜਰ ਉਸ ਨਨ ਸਕਡਨ ਜਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਕਲ ਖਕਧਰ,
74 ਭਈ ਉਹ ਸਕਨਲਨ ਇਹ ਬਖਫ਼ਸਫ਼ਨ ਜਜ ਅਸਰਕ ਆਪਣਨ ਵਮਰਰਆਕ ਦਨ ਹਵਥਜਕ ਛਹਵਟ ਕਨ।
75 ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਪਜਵਵਤਨਰਤਕਈ ਤਨ ਧਰਮ ਨਕਲ ਬਨਧੜਕ ਉਹ ਦਰ ਉਪਕਸਨਕ ਕਰਰਏ।
76 ਅਤਨ ਤਲਨ, ਹਨ ਬਕਲਕ, ਅਵਤ ਮਹਕਨ ਦਕ ਨਬਰ ਅਖਵਕਏਕਗਕ, ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਲਨ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਰਸਜਤਆਕ ਨਲਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਅਵਗਨ
ਚਵਲਨਕਗਕ,
77 ਭਈ ਉਹ ਦਰ ਪਰਜਕ ਨਲਨ ਮਹਕਤਰ ਦਕ ਜਗਆਨ ਦਨਵਨਕ ਜਜਹੜਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਪਕਪਕਕ ਦਰ ਮਕਫ਼ਫ਼ਰ ਤਜਕ,
78 ਸਕਡਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਵਵਡਨ ਰਹਮ ਦਨ ਕਕਰਨ ਜਮਲਨਗਰ, ਜਦ ਸਵਨਰ ਦਕ ਚਕਨਣ ਉਪਰਜਕ ਸਕਡਨ ਉਤਨ ਚਮਕਨਗਕ,
79 ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਜ ਅਨਨਹਨਰਨ ਤਨ ਮਸਤ ਦਨ ਸਕਯਨ ਜਵਵਚ ਬਮਠਨ ਹਜਏ ਹਨ ਚਕਨਣ ਦਨਵਨ, ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਪਮਰਕਕ ਨਲਨ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਦਨ ਰਕਹ ਪਕਵਨ।
80 ਅਤਨ ਉਹ ਬਕਲਕ ਵਧਦਕ ਅਰ ਆਤਮਕ ਜਵਵਚ ਜਫ਼ਜਰ ਫ਼ੜਦਕ ਜਗਆ ਅਤਨ ਇਸਰਕਏਲ ਉਤਨ ਆਪਣਨ ਪਰਗਟ ਹਜਣ ਦਨ ਜਦਨ ਤਰਕਰ
ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਜਰਹਕ।
ਕਕਕਡ 2
1 ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਕਮਸਰ ਔਗਲਸਤਹਸ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਹਹਕਮ ਜਨਵਕਜਲਆ ਜਜ ਸਕਰਰ ਦਹਨਰਆ ਦਰ ਮਰਦਹਮਸਫ਼ਹਮਕਰਰ ਹਜਵਨ।
2 ਇਹ ਪਜਹਲਰ ਮਰਦਹਮਸਫ਼ਹਮਕਰਰ ਸਰ ਜਜ ਸਲਰਰਆ ਦਨ ਹਕਜਕਮ ਕਹਰਨਜਨਯਹਸ ਦਨ ਸਮਨ ਜਵਵਚ ਕਰਤਰ ਗਈ।
3 ਤਦਜਕ ਸਭ ਆਪਜ ਆਪਣਨ ਨਗਰ ਨਲਨ ਨਕਉਕ ਜਲਖਕਉਣ ਚਵਲਨ।
4 ਅਤਨ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਦਕਊਦ ਦਨ ਘਰਕਣਨ ਅਤਨ ਉਲਕਦ ਜਵਵਚਜਕ ਸਰ, ਗਲਰਲ ਦਨ ਨਕਸਰਤ ਨਗਰਜਕ ਯਹਲਜਦਯਕ ਜਵਵਚ ਦਕਊਦ
ਦਨ ਨਗਰ ਨਲਨ ਜਜ ਬਮਤਲਹਮ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਮ ਜਗਆ।
5 ਭਈ ਆਪਣਰ ਮਨਗ ਮਜਰਯਮ ਸਣਨ ਜਜ ਗਰਭਵਨਤਰ ਸਰ ਆਪਣਕ ਨਕਉਕ ਜਲਖਕਵਨ।
6 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਉਥਨ ਹਹਨਜਦਆਕ ਮਜਰਯਮ ਦਨ ਜਣਨਨ ਦਨ ਜਦਨ ਪਲਰਨ ਹਜ ਗਏ।
7 ਅਤਨ ਉਹ ਆਪਣਕ ਜਨਠਕ ਪਹਵਤਨਰ ਜਣਰ ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਕਵਪੜਨ ਜਵਵਚ ਵਲਨਹਨਟ ਕਨ ਖਹਰਲਰ ਜਵਵਚ ਰਵਜਖਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਸਰਕਕ ਜਵਵਚ ਥਕਕ
ਨਕ ਜਮਜਲਆ।
8 ਉਸ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਅਯਕਲਰ ਸਨ ਜਜ ਰੜ ਜਵਵਚ ਰਜਹਨਦਨ ਅਤਨ ਰਕਤ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਇਵਜੜ ਦਰ ਰਕਖਰ ਕਰਦਨ ਸਨ।
9 ਪਨਰਭਹ ਦਕ ਇਵਕ ਦਲਤ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਆ ਖਲਜਤਕ ਅਤਨ ਪਨਰਭਹ ਦਕ ਤਨਜ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਚਹਫ਼ਨਰਨ ਚਮਜਕਆ ਅਤਨ ਓਹ ਬਹਹਤ ਹਰ ਡਰ ਗਏ।
10 ਤਦ ਦਲਤ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਡਰਜ ਜਕਉਕਜਕ ਵਨਖਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਵਵਡਰ ਖਹਸਫ਼ਰ ਦਰ ਖਬਰ ਸਹਣਕਉਕਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਸਕਰਰ ਪਰਜਕ ਦਨ ਲਈ
ਹਜਵਨਗਰ।
11 ਭਈ ਦਕਊਦ ਦਨ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਅਵਜ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਇਵਕ ਮਹਕਤਰ ਦਕਤਕ ਪਮਦਕ ਹਜਇਆ, ਜਜਹੜਕ ਮਸਰਹ ਪਨਰਭਹ ਹਮ।
12 ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਇਹ ਪਤਕ ਹਮ ਜਕ ਤਹਸਰਕ ਇਵਕ ਬਕਲਕ ਨਲਨ ਕਵਪੜਨ ਜਵਵਚ ਵਲਨਹਨਜਟਆ ਅਤਨ ਖਹਰਲਰ ਜਵਵਚ ਜਪਆ ਹਜਇਆ ਵਨਖਜਗਨ ।
13 ਤਕਕ ਇਵਕ ਦਮ ਸਹਰਗ ਦਰ ਫ਼ਫ਼ਸਜ ਦਕ ਇਵਕ ਜਵਥਕ ਉਸ ਦਲਤ ਦਨ ਨਕਲ ਹਜਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਉਸਤਤ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਇਹ ਕਜਹਨਦਕ ਸਰ—
14 ਪਰਮਧਕਮ ਜਵਵਚ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ, ਅਤਨ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਉਨਨਹਕਕ ਲਜਕਕਕ ਜਵਵਚ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਉਹ ਪਰਜਸਨਨ ਹਮ।
15 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਦ ਦਲਤ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਅਕਕਸਫ਼ ਉਤਨ ਚਵਲਨ ਗਏ ਤਦ ਅਯਕਲਰਆਕ ਨਨ ਆਪਸ ਜਵਵਚ ਆਜਖਆ, ਆਓ ਹਹਣ
ਬਮਤਲਹਮ ਤਰਕਰ ਚਵਲਰਏ ਅਤਨ ਇਸ ਗਵਲ ਨਲਨ ਜਜ ਹਜਈ ਹਮ ਵਨਖਰਏ ਜਜਹ ਦਰ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਸਕਨਲਨ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ ਹਮ।
16 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਛਨਤਰ ਨਕਲ ਆਣ ਕਨ ਮਜਰਯਮ ਅਤਨ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਨਲਨ ਅਤਨ ਉਸ ਬਕਲਕ ਨਲਨ ਖਹਰਲਰ ਜਵਵਚ ਜਪਆ ਜਡਵਠਕ।
17 ਅਤਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ ਬਚਨ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਇਸ ਬਕਲਕ ਦਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਗਆ ਸਰ ਸਹਣਕਇਆ।
18 ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਸਹਣਨ ਵਕਲਨ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਜਜ ਅਯਕਲਰਆਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਹਰਆਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ।
19 ਪਰ ਮਜਰਯਮ ਨਨ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਜਹਰਦਨ ਜਵਵਚ ਜਧਆਨ ਨਕਲ ਰਵਜਖਆ।
20 ਅਤਨ ਅਯਕਲਰ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਨ ਜਵਖਨ ਜਜਵਕਹਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਹਰਆਕ ਗਈਆਕ ਸਨ ਜਤਵਕਹਰ ਸਹਣ ਵਨਖ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ
ਵਜਡਆਈ ਅਤਨ ਉਸਤਤ ਕਰਦਨ ਹਜਏ ਮਹੜ ਗਏ।
21 ਜਕਕ ਅਵਠ ਜਦਨ ਪਲਰਨ ਹਜਏ ਜਕ ਉਹ ਦਰਆਕ ਸਹਨਨਤਕਕ ਹਜਣ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਨਕਮ ਜਯਸਲ ਰਵਜਖਆ ਜਗਆ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਕਹਖ
ਵ ਜਵਵਚ ਪਮਣ ਤਜਕ ਅਵਗਨ
ਦਲਤ ਨਨ ਰਵਜਖਆ ਸਰ।
22 ਜਕਕ ਮਲਸਕ ਦਰ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਮਲਜਬ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਹਜਣ ਦਨ ਜਦਨ ਪਲਰਨ ਹਜਏ ਤਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਹਕਜਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ
ਜਲਆਏ।
23 ਜਜਵਨਕ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਜਵਵਚ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਭਈ ਹਰਨਕ ਕਹਵਖ ਦਕ ਖਜਲਨਹਣ ਵਕਲਕ ਨਰ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਲਈ ਪਜਵਵਤਨਰ ਕਹਕਵਨਗਕ।
24 ਅਤਨ ਉਸ ਗਵਲ ਅਨਹਸਕਰ ਜਜ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਜਵਵਚ ਜਲਖਰ ਹਜਈ ਹਮ ਅਰਥਕਤ ਖਹਮਰਰਆਕ ਦਕ ਇਵਕ ਜਜੜਕ ਯਕ ਕਬਲਤਰ ਦਨ ਦਜ ਬਵਚਨ
ਬਲਰਦਕਨ ਕਰਨ।

25 ਅਤਨ ਵਨਖਜ, ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਜਸਮਓਨ ਕਰਕਨ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਸਰ ਅਰ ਉਹ ਧਰਮਰ ਅਤਨ ਭਗਤ ਲਜਕ ਸਰ ਅਤਨ ਇਸਰਕਏਲ ਦਰ ਤਸਵਲਰ
ਦਰ ਉਡਰਕ ਜਵਵਚ ਸਰ ਅਰ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਉਸ ਉਤਨ ਸਰ।
26 ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਨਨ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ ਸਰ ਭਈ ਜਦ ਤਰਕਰ ਤਲਨ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਮਸਰਹ ਨਲਨ ਨਕ ਵਨਖਨਕ ਤਲਨ ਨਕ ਮਰਨਕਗਕ।
27 ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰ ਅਗਵਕਈ ਨਕਲ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਆਇਆ ਅਤਨ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਮਕਪਨ ਉਸ ਬਕਲਕ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਅਨਦਰ ਲਈ ਆਉਕਦਨ ਸਨ ਜਜ
ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਰ ਰਰਤ ਅਨਹਸਕਰ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ।
28 ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਕਹਵਛੜ ਜਲਆ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਮਹਬਕਰਕਬਕਦ ਦਨਕਨ ਬਜਜਲਆ,
29 ਹਨ ਮਕਲਕ, ਹਹਣ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਦਕਸ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਬਚਨ ਅਨਹਸਕਰ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਨਕਲ ਜਵਜਦਆ ਕਰਦਕ ਹਮਕ,
30 ਜਕਉਕਜਕ ਮਨਰਰਆਕ ਅਵਖਕਕ ਨਨ ਤਨਰਰ ਮਹਕਤਰ ਜਡਵਠਰ,
31 ਜਜਹੜਰ ਤਮਕ ਸਕਰਨ ਲਜਕਕਕ ਅਵਗਨ ਜਤਆਰ ਕਰਤਰ ਹਮ,
32 ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਨਲਨ ਉਜਕਲਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜਤ, ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਪਰਜਕ ਇਸਰਕਏਲ ਦਨ ਲਈ ਤਨਜ।
33 ਤਦ ਉਹ ਦਨ ਜਪਤਕ ਤਨ ਮਕਤਕ ਉਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਜਵਖਨ ਆਖਰਆਕ ਗਈਆਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਰਹਨ ਸਨ।
34 ਤਕਕ ਜਸਮਓਨ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਅਸਰਸ ਜਦਵਤਰ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਮਜਰਯਮ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਵਨਖ ਇਹ ਬਕਲਕ ਇਸਰਕਏਲ ਜਵਵਚ
ਬਹਹਜਤਆਕ ਦਨ ਜਡਵਗਣ ਅਤਨ ਉਠਣ ਦਨ ਲਈ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਇਵਕ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਲਈ ਜਜਹ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਗਵਲਕਕ ਹਜਣਗਰਆਕ ।
35 ਸਗਜਕ ਤਲਵਕਰ ਤਨਰਰ ਜਜਨਦ ਦਨ ਜਵਵਚਜਕ ਵਰ ਜਫ਼ਰ ਜਕਵਨਗਰ ਤਕਕ ਜਜ ਬਹਹਜਤਆਕ ਦਨ ਮਨਕਕ ਦਰਆਕ ਸਜਚਕਕ ਪਰਗਟ ਹਜ ਜਕਣ।
36 ਅਤਨ ਅਸਫ਼ਨਰ ਦਨ ਘਰਕਣਨ ਜਵਵਚਜਕ ਆਵਨਕ ਨਕਉਕ ਦਰ ਇਵਕ ਨਬਰਆ ਫ਼ਫ਼ਨਲਏਲ ਦਰ ਧਰ ਸਰ। ਉਹ ਵਵਡਰ ਉਮਰ ਦਰ ਸਰ। ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ
ਕਹਆਰਪਹਣਨ ਤਜਕ ਸਵਤ ਵਰਹਨ ਭਰਥਕ ਨਕਲ ਜਨਰਵਕਹ ਕਰਤਕ ਸਰ।
37 ਅਤਨ ਉਹ ਚਹਰਕਸਰਆਕ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਜਵਧਵਕ ਸਰ ਜਜ ਹਮਕਲ ਨਲਨ ਨਕ ਛਵਡਦਰ ਪਰ ਵਰਤ ਰਵਖਣ ਅਤਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਨ ਨਕਲ ਰਕਤ ਜਦਨ
ਬਨਦਗਰ ਕਰਦਰ ਰਜਹਨਦਰ ਸਰ।
38 ਉਸ ਨਨ ਉਸਨ ਘੜਰ ਉਥਨ ਆਣ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਧਨਨਵਕਦ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਜਜਫ਼ਕਰ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਨਕਲ ਕਰਤਕ ਜਜਹੜਨ
ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਨ ਜਨਸਤਕਰਨ ਦਰ ਉਡਰਕ ਜਵਵਚ ਸਨ।
39 ਅਤਨ ਜਕਕ ਓਹ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਅਨਹਸਕਰ ਸਭ ਕਹਝ ਕਰ ਹਟਨ ਤਕਕ ਗਲਰਲ ਵਵਲ ਆਪਣਨ ਨਗਰ ਨਕਸਰਤ ਨਲਨ ਮਹੜਨ ।
40 ਉਹ ਮਹਨਡਕ ਵਧਦਕ ਅਤਨ ਜਗਆਨ ਨਕਲ ਭਰਪਲਰ ਹਜਕਨ ਜਫ਼ਜਰ ਫ਼ੜਦਕ ਜਗਆ, ਅਤਨ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਜਕਰਪਕ ਉਸ ਉਤਨ ਸਰ।
41 ਉਹ ਦਨ ਮਕਪਨ ਵਰਹਨ ਦਨ ਵਰਹਨ ਪਸਕਹ ਦਨ ਜਤਉਹਕਰ ਉਤਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਜਕਕਦਨ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਸਨ।
42 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਹ ਬਕਰਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਦਕ ਹਜਇਆ ਤਕਕ ਓਹ ਜਤਉਹਕਰ ਦਰ ਰਰਤ ਅਨਹਸਕਰ ਗਏ।
43 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਦਨਕਕ ਨਲਨ ਪਲਰਕ ਕਰ ਕਨ ਜਦ ਮਹੜਨ ਲਵਗਨ ਤਦ ਉਹ ਬਕਲਕ ਜਯਸਲ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਰਜਹ ਜਗਆ ਪਰ ਉਹ ਦਨ ਮਕਜਪਆਕ ਨਲਨ
ਮਲਲਮ ਨਕ ਸਰ।
44 ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਨ ਭਈ ਉਹ ਕਕਫ਼ਲਨ ਜਵਵਚ ਹਮ ਓਹ ਇਵਕ ਮਨਜਫ਼ਲ ਗਏ ਤਦ ਉਹ ਨਲਨ ਸਕਕਕਕ ਅਤਨ ਜਕਣ ਪਛਕਣਕਕ ਜਵਵਚ ਭਕਜਲਆ।
45 ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਨਕ ਲਵਭਕ ਤਦ ਉਹ ਦਰ ਭਕਲ ਜਵਵਚ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਮਹੜਨ।
46 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਜਤਨਨਕਕ ਜਦਨਕਕ ਜਪਵਛਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਗਹਰਲਆਕ ਦਨ ਜਵਚਕਕਰ ਬਮਜਠਆ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਸਹਣਜਦਆਕ ਅਤਨ
ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਪਨਰਸਫ਼ਨ ਕਰਜਦਆਕ ਲਵਭਕ।
47 ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਸਹਣਨ ਵਕਲਨ ਉਹ ਦਰ ਸਮਝ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਉਤਰਕਕ ਤਜਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ।
48 ਤਦ ਓਹ ਉਸ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਅਚਰਜ ਹਜਏ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਪਹਵਤਨਰ ਤਮਕ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਇਹ ਕਰ ਕਰਤਕ ? ਵਨਖ ਤਨਰਕ
ਜਪਤਕ ਅਤਨ ਮਮਕ ਕਲਪਦਨ ਹਜਏ ਤਮਨਲਨ ਲਵਭਦਨ ਜਫ਼ਰਨ।
49 ਉਹ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਕਕਹ ਨਲਨ ਤਹਸਰਕ ਮਮਨਲਨ ਲਵਭਦਨ ਸਕਓ?ਭਲਕ, ਤਹਸਰਕ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਨ ਸਕਓ ਭਈ ਮਮਨਲਨ ਚਕਹਰਦਕ ਹਮ ਜਜ ਆਪਣਨ
ਜਪਤਕ ਦਨ ਕਨਮਕਕ ਜਵਵਚ ਲਵਗਕ ਰਹਕਕ?
50 ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਇਸ ਗਵਲ ਨਲਨ ਜਜਹੜਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਖਰ ਨਕ ਸਮਜਝਆ।
51 ਤਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਤਹਰ ਕਨ ਨਕਸਰਤ ਨਲਨ ਆਇਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਅਧਰਨ ਜਰਹਕ, ਅਰ ਉਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਨਨ ਇਨਨਹਕਕ ਸਕਰਰਆਕ
ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਜਹਰਦਨ ਜਵਵਚ ਰਵਜਖਆ।
52 ਅਤਨ ਜਯਸਲ ਜਗਆਨ ਅਰ ਕਵਦ ਅਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਤਨ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਰ ਜਕਰਪਕ ਜਵਵਚ ਵਧਦਕ ਜਗਆ।
ਕਕਕਡ 3
1 ਫ਼ਨਰ ਜਤਜਬਜਰਯਹਸ ਕਮਸਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਨ ਪਨਦਰਵਨਕ ਵਰਹਨ ਜਦ ਪਹਨਜਤਯਹਸ ਜਪਲਕਤਹਸ ਯਹਲਜਦਯਕ ਦਕ ਹਕਕਮ ਸਰ ਅਤਨ ਹਨਰਦ
ਜ ਨਸ ਗਲਰਲ ਦਕ
ਰਕਜਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਭਕਈ ਜਫ਼ਜਲਵਪਹਸ ਇਤਲਜਰਯਕ ਅਤਨ ਤਨਰਖਜਨਰਜਤਸ ਦਨਸ ਦਕ ਰਕਜਕ ਅਤਨ ਲਹਸਕਜਨਯਹਸ ਅਜਬਲਨਨਨ ਦਕ ਰਕਜਕ ਸਰ।
2 ਅਵਨਕਸ ਅਰ ਜਕਯਕਫ਼ਕ ਸਰਦਕਰ ਜਕਜਕਕਕ ਦਨ ਸਮਨਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਬਚਨ ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਯਲਹਨਨਕ ਨਲਨ ਪਹਹਨਜਚਆ।
3 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਯਰਦਨ ਦਨ ਸਕਰਨ ਲਕਕਭ ਛਕਕਬ ਦਨ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਆਣ ਕਨ ਪਕਪਕਕ ਦਰ ਮਕਫ਼ਫ਼ਰ ਲਈ ਤਜਬਕ ਦਨ ਬਪਜਤਸਮਕ ਦਕ ਪਰਚਕਰ
ਕਰਤਕ।

4 ਜਜਵਨਕ ਯਸਕਯਕਹ ਨਬਰ ਦਰਆਕ ਬਕਣਰਆਕ ਦਨ ਪਹਸਤਕ ਜਵਵਚ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ, ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਹਜਕਕ ਦਨਣ ਵਕਲਨ ਦਰ ਅਵਕਜਫ਼
ਭਈ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਰਸਤਨ ਨਲਨ ਜਤਆਰ ਕਰਜ, ਉਹ ਦਨ ਰਕਹਕਕ ਨਲਨ ਜਸਵਧਨ ਕਰਜ।
5 ਹਰਨਕ ਖਵਡ ਭਰਰ ਜਕਵਨਗਰ, ਅਤਨ ਹਰਨਕ ਪਹਕੜ ਤਨ ਜਟਵਬਕ ਨਰਵਕਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ, ਅਤਨ ਜਵਨਗ ਤਜੜਨਗ ਜਸਵਧਨ ਅਤਨ ਖਹਰਦਲਨ ਰਕਹ ਪਵਧਰਨ ਹਜ
ਜਕਣਗਨ,
6 ਅਤਨ ਸਭ ਸਰਰਰ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਰ ਮਹਕਤਰ ਵਨਖਣਗਨ।
7 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਮਹਕਇਣਕਕ ਨਲਨ ਜਜ ਉਸ ਤਜਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮਣ ਜਨਵਕਲਨ ਸਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਹਨ ਸਵਪਕਕ ਦਨ ਬਵਜਚਓ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਉਣ ਵਕਲਨ
ਕਜਪ ਤਜਕ ਭਵਜਣਕ ਜਕਨ ਦਵਜਸਆ ?
8 ਸਜ ਤਹਸਰਕ ਤਜਬਕ ਦਨ ਲਕਇਕ ਫ਼ਲ ਜਦਓ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਜਵਵਚ ਇਹ ਨਕ ਆਖਣ ਲਵਗਜ ਜਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਸਕਡਕ ਜਪਤਕ ਹਮ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ
ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਨ ਲਈ ਇਨਨਹਕਕ ਪਵਥਰਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਬਕਲਕ ਪਮਦਕ ਕਰ ਸਵਕਦਕ ਹਮ।
9 ਜਬਰਛਕਕ ਦਰ ਜੜਨਹ ਪਹਰ ਹਹਣ ਤਕਕ ਕਹਹਕੜਕ ਰਵਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ। ਸਜ ਹਰਨਕ ਜਬਰਛ ਜਜਹੜਕ ਅਵਛਕ ਫ਼ਲ ਨਹਰਕ ਜਦਨਦਕ ਵਵਜਢਆ ਅਤਨ ਅਵਗ
ਜਵਵਚ ਸਹਵਜਟਆ ਜਕਕਦਕ ਹਮ।
10 ਤਦ ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ, ਫ਼ਨਰ ਅਸਰਕ ਕਰ ਕਰਰਏ ?
11 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਦਜ ਕਹੜਤਨ ਹਜਣ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਵਨਡ ਦਨਵਨ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਨਹਰਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਖਕਣ
ਨਲਨ ਹਜਵਨ ਉਹ ਭਰ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਕਰਨ।
12 ਤਦ ਮਸਲਲਰਏ ਵਰ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮਣ ਨਲਨ ਆਏ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਅਸਰਕ ਕਰ ਕਰਰਏ ?
13 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਜਜ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਉਸ ਨਕਲਜਕ ਵਧਰਕ ਨਕ ਲਓ।
14 ਅਰ ਜਸਪਕਹਰਆਕ ਨਨ ਵਰ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ ਜਕ ਅਸਰਕ ਭਰ ਕਰ ਕਰਰਏ ? ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਜਕਸਨ ਉਤਨ ਜਫ਼ਹਲਮ ਕਰਜ, ਨਕ
ਊਜ ਲਕ ਕਨ ਕਹਝ ਲਓ ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਤਲਬ ਉਤਨ ਰਕਜਫ਼ਰ ਰਹਜ।
15 ਜਕਕ ਲਜਕ ਉਡਰਕਦਨ ਸਨ ਅਤਨ ਸਵਭਜ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਯਲਹਨਨਕ ਦਨ ਜਵਖਨ ਜਵਚਕਰ ਕਰਦਨ ਸਨ ਭਈ ਜਕਤਨ ਇਹਜ ਮਸਰਹ ਨਕ ਹਜਵਨ ?
16 ਤਕਕ ਯਲਹਨਨਕ ਨਨ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਮਕ ਤਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਪਕਣਰ ਨਕਲ ਬਪਜਤਸਮਕ ਜਦਨਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਇਵਕ ਮਮਥਜਕ ਬਲਵਨਤ ਆਉਕਦਕ
ਹਮ ਜਜਹ ਦਰ ਜਹਵਤਰ ਦਕ ਤਸਮਕਕ ਮਮਕ ਖਜਲਨਹਣ ਦਨ ਜਜਗ ਨਹਰ , ਉਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਅਰ ਅਵਗ ਨਕਲ ਬਪਜਤਸਮਕ ਦਨਊ।
17 ਉਹ ਦਰ ਤਨਗਹਲਰ ਉਹ ਦਨ ਹਵਥ ਜਵਵਚ ਹਮ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਨ ਜਪੜ ਨਲਨ ਚਨਗਰ ਤਰਨਹਕਕ ਸਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਨ ਅਤਨ ਕਣਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਜਠਨ ਜਵਵਚ ਜਮਕ ਕਰਨ
ਪਰ ਉਹ ਤਲੜਰ ਨਲਨ ਉਸ ਅਵਗ ਜਵਵਚ ਜਜਹੜਰ ਬਹਵਝਣ ਵਕਲਰ ਨਹਰਕ ਫ਼ਲਕ ਦਨਊਗਕ।
18 ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਹਜਰ ਬਥਨਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਨਕਲ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਉਕਦਕ ਜਰਹਕ।
19 ਪਰ ਰਕਜਕ ਹਨਰਦ
ਜ ਨਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਭਕਈ ਦਰ ਤਰਵਰਕ ਹਨਰਜਜਦਆਸ ਦਨ ਕਕਰਨ ਅਤਨ ਸਕਰਰਆਕ ਬਹਰਕਈਆਕ ਦਨ ਕਕਰਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਹਨਰਜਦਨਸ ਨਨ
ਕਰਤਰਆਕ ਸਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਮਲਕਮਤ ਉਠਕ ਕਨ।
20 ਸਭ ਤਜਕ ਵਵਧ ਕਨ ਇਹ ਭਰ ਕਰਤਕ ਜਜ ਯਲਹਨਨਕ ਨਲਨ ਕਮਦ ਕਰ ਜਦਵਤਕ।
21 ਜਕਕ ਸਕਰਨ ਲਜਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮ ਹਟਨ ਅਰ ਜਯਸਲ ਵਰ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮ ਕਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰ ਜਰਹਕ ਸਰ ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਅਕਕਸਫ਼
ਖਹਲਨਹ ਜਗਆ।
22 ਅਤਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਜਦਹ ਦਕ ਰਲਪ ਧਕਰ ਕਨ ਕਬਲਤਰ ਦਰ ਜਨਆਈਕ ਉਸ ਉਤਨ ਉਤਜਰਆ ਅਤਨ ਇਵਕ ਸਹਰਗਰ ਬਕਣਰ ਆਈ, ਤਲਨ ਮਨਰਕ
ਜਪਆਰਕ ਪਹਵਤਨਰ ਹਮਕ, ਤਮਥਜਕ ਮਮਕ ਪਰਜਸਨਨ ਹਕਕ।
23 ਜਯਸਲ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਦਨਣ ਲਵਗਕ ਤਕਕ ਤਰਹਕਕ ਕਹ ਵਜਰਹਕਕ ਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਜਜਵਨਕ ਲਜਕ ਸਮਝਦਨ ਸਨ ਉਹ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਰ
ਜਜਹੜਕ ਹਨਲਰ ਦਕ ਸਰ।
24 ਉਹ ਮਵਥਕਤ ਦਕ, ਉਹ ਲਨਵਰ ਦਕ, ਉਹ ਮਲਕਰ ਦਕ, ਉਹ ਯਨਨਕਈ ਦਕ, ਉਹ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਦਕ,
25 ਉਹ ਮਵਜਤਥਯਕਹ ਦਕ, ਉਹ ਆਮਜਸ ਦਕ, ਉਹ ਨਹਲਮ ਦਕ, ਉਹ ਹਸਲਰ ਦਕ, ਉਹ ਨਵਗਈ ਦਕ,
26 ਉਹ ਮਕਹਥ ਦਕ, ਉਹ ਮਵਜਤਥਯਕਹ ਦਕ, ਉਹ ਜਸਫ਼ਮਈ ਦਕ, ਉਹ ਯਜਸਕ
ਨ ਦਕ, ਉਹ ਯਹਲਦਕਹ ਦਕ,
27 ਉਹ ਯਜਹਕਨਕਨ ਦਕ, ਉਹ ਰਨਸਹ ਦਕ, ਉਹ ਜਫ਼ਰਹਵਬਕਬਲ ਦਕ, ਉਹ ਸਫ਼ਅਲਤਰਏਲ ਦਕ, ਉਹ ਨਨਰਰ ਦਕ,
28 ਉਹ ਮਲਕਰ ਦਕ, ਉਹ ਅਵਦਰ ਦਕ, ਉਹ ਕਜਸਕਮ ਦਕ, ਉਹ ਅਲਮਜਦਕਮ ਦਕ, ਉਹ ਏਰ ਦਕ,
29 ਉਹ ਯਜਸਨ ਦਕ, ਉਹ ਅਲਰਅਜਫ਼ਰ ਦਕ, ਉਹ ਯਜਰਕਮ ਦਕ, ਉਹ ਮਵਥਕਤ ਦਕ, ਉਹ ਲਨਵਰ ਦਕ,
30 ਉਹ ਜਸਮਓਨ ਦਕ, ਉਹ ਯਹਲਦਕਹ ਦਕ, ਉਹ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਦਕ, ਉਹ ਯਜਨਕਨ ਦਕ, ਉਹ ਅਲਯਕਕਰਮ ਦਕ,
31 ਉਹ ਮਲਯਨ ਦਕ, ਉਹ ਮਨਨਕਨ ਦਕ, ਉਹ ਮਵਤਥਨ ਦਕ, ਉਹ ਨਕਥਕਨ ਦਕ, ਉਹ ਦਕਊਦ ਦਕ,
32 ਉਹ ਯਵਸਰ ਦਕ, ਉਹ ਓਬਨਦ ਦਕ, ਉਹ ਬਜਅਜਫ਼ ਦਕ, ਉਹ ਸਲਮਜਨ ਦਕ, ਉਹ ਨਹਸਫ਼ਜਨ ਦਕ,
33 ਉਹ ਅਨਮਰਨਕਦਕਬ ਦਕ, ਉਹ ਅਰਨਰ ਦਕ, ਉਹ ਹਸਰਜਨ ਦਕ, ਉਹ ਪਰਸ ਦਕ, ਉਹ ਯਹਲਦਕਹ ਦਕ,
34 ਉਹ ਯਕਕਲਬ ਦਕ, ਉਹ ਇਸਹਕਕ ਦਕ, ਉਹ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਕ, ਉਹ ਤਕਰਹ ਦਕ, ਉਹ ਨਹਜਰ ਦਕ,
35 ਉਹ ਸਰਲਗ ਦਕ, ਉਹ ਰਊ ਦਕ, ਉਹ ਪਲਗ ਦਕ, ਉਹ ਏਬਰ ਦਕ, ਉਹ ਸਫ਼ਲਹ ਦਕ,
36 ਉਹ ਕਨਨਕਨ ਦਕ, ਉਹ ਅਰਪਕਸਫ਼ਕਦ ਦਕ, ਉਹ ਸਫ਼ਨਮ ਦਕ, ਉਹ ਨਲਹ ਦਕ, ਉਹ ਲਕਮਕ ਦਕ,
37 ਉਹ ਮਥਲਸਲਹ ਦਕ, ਉਹ ਹਨਜਕ ਦਕ, ਉਹ ਯਰਦ ਦਕ, ਉਹ ਮਹਲਲਨਲ ਦਕ, ਉਹ ਕਨਨਕਨ ਦਕ,
38 ਉਹ ਅਨਜਸਫ਼ ਦਕ, ਉਹ ਸਨਥ ਦਕ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਕ, ਉਹ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਰ।

ਕਕਕਡ 4
1 ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਭਰਪਲਰ ਹਜ ਕਨ ਯਰਦਨ ਤਜਕ ਮਹਜੜਆ ਅਰ ਆਤਮਕ ਦਰ ਅਗਵਕਈ ਨਕਲ,
2 ਚਕਲਰਆਕ ਜਦਨਕਕ ਤਜੜਰ ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਜਫ਼ਰਦਕ ਜਰਹਕ ਅਤਨ ਸਫ਼ਤਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਪਰਤਕਉਕਦਕ ਸਰ ਅਰ ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਉਹ ਨਨ ਕਹਝ ਨਕ ਖਕਧਕ
ਅਰ ਜਦ ਓਹ ਜਦਨ ਪਲਰਨ ਹਜ ਗਏ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਭਹਵਖ ਲਵਗਰ।
3 ਤਦ ਸਫ਼ਤਕਨ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਨ ਤਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਹਮ ਤਕਕ ਇਸ ਪਵਥਰ ਨਲਨ ਆਖ ਜਜ ਰਜਟਰ ਬਣ ਜਕਏ।
4 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਭਈ ਇਨਸਕਨ ਜਨਰਰ ਰਜਟਰ ਨਕਲ ਹਰ ਜਰਉਕਦਕ ਨਹਰਕ ਰਹਨਗਕ।
5 ਤਕਕ ਸਫ਼ਤਕਨ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਚਰ ਥਕਕ ਲਮ ਜਕ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਦਹਨਰਆ ਦਰਆਕ ਸਕਰਰਆਕ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਰਆਕ ਇਵਕ ਪਲ ਜਵਵਚ ਜਵਖਕਈਆਕ ।
6 ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਇਹ ਸਕਰਕ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਭੜਕ ਤਮਨਲਨ ਜਦਆਕਗਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਇਹ ਮਨਰਨ ਵਵਸ ਜਵਵਚ ਕਰਤਕ
ਹਜਇਆ ਹਮ ਅਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਚਕਹਹਨਦਕ ਉਹ ਨਲਨ ਜਦਨਦਕ ਹਕਕ।
7 ਸਜ ਜਨ ਤਲਨ ਮਨਰਨ ਅਵਗਨ ਮਵਥਕ ਟਨਕਨਕ ਤਕਕ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਤਨਰਕ ਹਜਵਨਗਕ।
8 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਜ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਭਈ ਤਲਨ ਪਨਰਭਹ ਆਪਣਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਮਵਥਕ ਟਨਕ ਅਤਨ ਉਸਨ ਇਕਵਲਨ ਦਰ ਉਪਕਸਨਕ ਕਰ।
9 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਲਮ ਜਕ ਕਨ ਹਮਕਲ ਦਨ ਜਕਨਗਰਨ ਉਤਨ ਖੜਕ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਨ ਤਲਨ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ
ਹਮਕ ਤਕਕ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਐਥਜਕ ਹਨਠਕਕ ਡਨਗ ਜਦਹ।
10 ਜਕਉਕ ਜਜ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਉਹ ਆਪਣਨ ਦਲਤਕਕ ਨਲਨ ਤਨਰਨ ਲਈ ਹਹਕਮ ਦਨਵਨਗਕ, ਜਜ ਤਨਰਰ ਰਵਜਛਆ ਕਰਨ,
11 ਅਤਨ ਓਹ ਤਮਨਲਨ ਹਵਥਕਕ ਉਤਨ ਚਹਕ
ਵ ਲਮਣਗਨ, ਮਤਨ ਪਵਥਰ ਨਕਲ ਤਨਰਨ ਪਮਰ ਨਲਨ ਸਵਟ ਲਵਗਨ।
12 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਇਹ ਜਕਹਕ ਜਗਆ ਹਮ ਜਜ ਤਲਨ ਪਨਰਭਹ ਆਪਣਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਨਕ ਪਰਤਕ।
13 ਅਰ ਸਫ਼ਤਕਨ ਜਕਕ ਸਕਰਕ ਪਰਤਕਵਕ ਕਰ ਹਵਜਟਆ ਤਕਕ ਕਹਝ ਜਚਰ ਤਰਕਰ ਉਸ ਕਜਲਜਕ ਦਲਰ ਜਰਹਕ।
14 ਜਯਸਲ ਆਤਮਕ ਦਰ ਸਫ਼ਕਤਰ ਜਵਵਚ ਗਲਰਲ ਨਲਨ ਮਹਜੜਆ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਜਸ ਸਕਰਨ ਇਲਕਕਨ ਜਵਵਚ ਜਖਨਡ ਜਗਆ।
15 ਅਤਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰਆਕ ਸਮਕਜਕਕ ਜਵਵਚ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਜਦਨਦਕ ਜਰਹਕ ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਉਸ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਨ ਸਨ।
16 ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਨਕਸਰਤ ਨਲਨ ਆਇਆ ਜਜਵਥਨ ਪਜਲਆ ਸਰ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਦਸਤਲਰ ਅਨਹਸਕਰ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਪੜਨਹਨ
ਲਈ ਖੜਕ ਹਜਇਆ।
17 ਅਤਨ ਯਸਕਯਕਹ ਨਬਰ ਦਰ ਪਜਥਰ ਉਹ ਨਲਨ ਜਦਵਤਰ ਗਈ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਪਜਥਰ ਖਜਲਨਹ ਕਨ ਉਹ ਥਕਕ ਕਵਜਢਆ ਜਜਵਥਨ ਇਹ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ
ਸਰ।
18 ਪਨਰਭਹ ਦਕ ਆਤਮਕ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਹਮ, ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਮਮਨਲਨ ਮਸਹ ਕਰਤਕ ਭਈ ਗਰਰਬਕਕ ਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਵਕਕ। ਓਸ ਮਮਨਲਨ
ਘਵਜਲਆ ਹਮ ਜਕ ਬਨਧਲਆਕ ਨਲਨ ਛਹਵਟਣ ਅਤਨ ਅਨਜਨਨਹਆਕ ਨਲਨ ਵਨਖਣ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਰਕਕ, ਤਨ ਕਹਚਜਲਆਕ ਹਜਇਆਕ ਨਲਨ ਛਹਡਕਵਕਕ,
19 ਅਤਨ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਮਨਜਫ਼ਲਰਰ ਦਨ ਵਰਨਹਨ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਰਕਕ।
20 ਅਤਨ ਪਜਥਰ ਬਨਦ ਕਰ ਕਨ ਸਨਵਕ ਨਲਨ ਜਦਵਤਰ ਅਤਨ ਬਮਠ ਜਗਆ ਅਰ ਸਭਨਕਕ ਦਰਆਕ ਅਵਖਕਕ ਜਜਹੜਨ ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਹਕਜਫ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਤਨ
ਲਵਗਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਸਨ।
21 ਤਦ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ ਜਕ ਇਹ ਜਲਖਤ ਅਵਜ ਤਹਹਕਡਨ ਕਨਨਕਕ ਜਵਵਚ ਪਲਰਰ ਹਜਈ ਹਮ।
22 ਅਤਨ ਸਭਨਕਕ ਨਨ ਉਸ ਉਤਨ ਸਕਖਰ ਜਦਵਤਰ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਕਰਪਕ ਦਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਮਲਨਹਜਕ ਜਨਵਕਲਦਰਆਕ ਸਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਕਨ
ਜਕਹਕ, ਭਲਕ, ਇਹ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਨਹਰਕ ?
23 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਜਫ਼ਰਲਰ ਇਹ ਕਹਕਉਤ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਕਹਜਗਨ ਜਕ ਹਨ ਵਮਦ, ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰ । ਜਜ ਕਹਝ ਅਸਕਕ
ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਕਹਲਮ ਜਵਵਚ ਹਹਨਦਕ ਸਹਜਣਆ ਐਥਨ ਆਪਣਨ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਵਰ ਕਰ।
24 ਉਸ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਕਜਈ ਨਬਰ ਆਪਣਨ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਪਰਵਕਨ ਨਹਰਕ।
25 ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਠਰਕ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਏਲਰਯਕਹ ਦਨ ਜਦਨਰਕ ਜਕਕ ਸਕਢਨ ਜਤਨਨਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਦਰ ਐਡਰ ਔੜ ਲਵਗਰ ਭਈ ਸਕਰਨ ਦਨਸ ਉਤਨ
ਵਵਡਕ ਕਕਲ ਜਪਆ ਬਹਹਤ ਸਕਰਰਆਕ ਜਵਧਵਕਕ ਇਸਰਕਏਲ ਜਵਵਚ ਸਨ।
26 ਪਰ ਸਮਦਕ ਦਨਸ ਦਨ ਸਕਜਰਪਥ ਦਰ ਇਵਕ ਜਵਧਵਕ ਤਜਕ ਜਬਨਕ ਏਲਰਯਕਹ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਦਨ ਕਜਲ ਨਹਰਕ ਘਵਜਲਆ ਜਗਆ।
27 ਅਤਨ ਅਲਰਸਫ਼ਕ ਨਬਰ ਦਨ ਸਮਨ ਇਸਰਕਏਲ ਜਵਵਚ ਬਹਹਤ ਸਕਰਨ ਕਜੜਨਹਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਨਕਮਕਨ ਸਹਜਰਯਕਨਰ ਜਬਨਕ ਕਜਈ ਸਫ਼ਹਵਧ
ਨਕ ਕਰਤਕ ਜਗਆ।
28 ਸਜ ਜਜਹੜਨ ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਸਨ ਓਹ ਸਭ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਸਹਣਦਨ ਹਰ ਕਨਰਜਧ ਨਕਲ ਭਰ ਗਏ।
29 ਅਰ ਉਠ ਕਨ ਉਸ ਨਲਨ ਨਗਰਜਕ ਬਕਹਰ ਕਵਜਢਆ ਅਤਨ ਉਸ ਪਹਕੜ ਦਰ ਟਰਸਰ ਉਤਨ ਜਜਸ ਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਨਗਰ ਬਜਣਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਲਮ
ਚਵਲਨ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਜਸਰ ਪਰਨਨ ਡਨਗ ਦਨਣ।
30 ਪਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਲਨਘ ਕਨ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।
31 ਉਹ ਗਲਰਲ ਦਨ ਇਵਕ ਨਗਰ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਕਹਲਮ ਜਵਵਚ ਆਣ ਕਨ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਦਨਣ ਲਵਗਕ।
32 ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਦਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਤਜਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਦਕ ਬਚਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਨਕਲ ਸਰ।

33 ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਸਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਜਭਨਰਸਫ਼ਟ ਭਲਤ ਦਕ ਆਤਮਕ ਜਚਨਬਜੜਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ
ਬਜਜਲਆ,
34 ਹਕਏ ਜਯਸਲ ਨਕਸਰਰ ! ਤਨਰਕ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਕਰ ਕਨਮ ? ਕਰ ਤਲਨ ਸਕਡਕ ਨਕਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਮਕ ? ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਲਨ ਕਸਣ ਹਮਕ। ਤਲਨ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਜਵਵਤਨਰ ਪਹਰਖ ਹਮਕ !
35 ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰਜ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਚਹਵਪ ਕਰ ਅਤਨ ਇਸ ਜਵਵਚਜਕ ਜਨਵਕਲ ਜਕਹ ! ਸਜ ਉਹ ਭਲਤ ਉਸ ਨਲਨ ਜਵਚਕਕਰ ਪਟਕ ਕਨ ਜਬਨਕ ਸਵਟ
ਲਕਏ ਉਸ ਦਨ ਅਨਦਰਜਕ ਜਨਵਕਲ ਜਗਆ।
36 ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ ਅਤਨ ਆਪਸ ਜਵਵਚ ਗਵਲਕਕ ਕਰ ਕਨ ਇਵਕ ਦਲਏ ਨਲਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਇਹ ਕਰ ਗਵਲ ਹਮ ? ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ
ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਅਤਨ ਸਮਰਵਥਕ ਨਕਲ ਜਭਨਰਸਫ਼ਟ ਆਤਜਮਆਕ ਨਲਨ ਹਹਕਮ ਕਰਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਓਹ ਜਨਵਕਲ ਜਕਕਦਨ ਹਨ !
37 ਅਤਨ ਉਸ ਇਲਕਕਨ ਜਦਆਕ ਸਭਨਕਕ ਥਕਵਕਕ ਜਵਵਚ ਉਹ ਦਰ ਧਹਨਮ ਪਮ ਗਈ।
38 ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਸਮਕਜ ਤਜਕ ਉਠ ਕਨ ਸਫ਼ਮਊਨ ਦਨ ਘਰ ਜਗਆ ਅਰ ਸਫ਼ਮਊਨ ਦਰ ਸਵਸ ਨਲਨ ਜਫ਼ਜਰ ਦਕ ਤਕਪ ਚਜੜਨਹਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ
ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਅਰਜਫ਼ ਕਰਤਰ।
39 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਖੜਜ ਕਨ ਤਕਪ ਨਲਨ ਦਬਕਕ ਜਦਵਤਕ ਅਤਨ ਉਹ ਲਜਹ ਜਗਆ ਅਰ ਓਵਨਕ ਉਹ ਨਨ ਉਠ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਖਫ਼ਕਤਰ ਕਰਤਰ।
40 ਫ਼ਨਰ ਆਥਹਣ ਵਨਲਨ ਓਹ ਸਕਰਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਨ ਭਕਕਤ ਭਕਕਤ ਦਨ ਰਜਗਰ ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਸ ਕਜਲ ਜਲਆਏ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਹਰਨਕ
ਉਤਨ ਹਵਥ ਰਵਖ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ।
41 ਅਰ ਬਹਹਜਤਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਭਲਤ ਭਰ ਚਰਕਕਕ ਮਕਰਦਨ ਅਤਨ ਇਹ ਆਖਦਨ ਜਨਵਕਲ ਆਏ ਭਈ ਤਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਹਮਕ ! ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ
ਨਲਨ ਜਝੜਕ ਕਨ ਬਜਲਣ ਨਕ ਜਦਵਤਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਪਛਕਣਦਨ ਸਨ ਜਜ ਇਹ ਮਸਰਹ ਹਮ।
42 ਜਕਕ ਜਦਨ ਚਜੜਨਹਆ ਤਕਕ ਉਹ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਇਵਕ ਉਜਕੜ ਥਕਕ ਜਵਵਚ ਜਗਆ ਅਤਨ ਭਰੜਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਭਕਲਦਰਆਕ ਭਕਲਦਰਆਕ ਉਸ ਕਜਲ
ਆਈਆਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਰਜਜਕਆ ਜਜ ਸਕਡਨ ਕਜਲਜਕ ਨਕ ਜਕਈਕ।
43 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਮਨਲਨ ਚਕਹਰਦਕ ਹਮ ਜਜ ਹਜਰਨਕਕ ਨਗਰਕਕ ਜਵਵਚ ਵਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਰ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਵਕਕ
ਜਕਉਕ ਜਕ ਮਮਕ ਇਸਨ ਲਈ ਘਵਜਲਆ ਜਗਆ।
44 ਤਕਕ ਉਹ ਗਲਰਲ ਦਰਆਕ ਸਮਕਜਕਕ ਜਵਵਚ ਪਰਚਕਰ ਕਰਦਕ ਜਰਹਕ।
ਕਕਕਡ 5
1 ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਲਜਕ ਉਹ ਦਨ ਉਤਨ ਜਡਵਗਦਨ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਬਚਨ ਸਹਣਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਹ ਗਨਨਸਰਤ ਦਰ ਝਰਲ ਦਨ ਕਨਢਨ ਖੜਕ
ਸਰ।
2 ਅਤਨ ਉਹ ਨਨ ਝਰਲ ਦਨ ਕਨਢਨ ਦਜ ਬਨੜਰਆਕ ਲਵਗਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਵਨਖਰਆਕ ਪਰ ਮਕਛਰ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਆਪਣਨ ਜਕਲਕਕ ਨਲਨ ਧਜ ਰਹਨ
ਸਨ।
3 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਬਨੜਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਤਨ ਜਜ ਸਫ਼ਮਊਨ ਦਰ ਸਰ ਚੜਨਹ ਕਨ ਉਸ ਤਜਕ ਚਕਜਹਆ ਜਜ ਕਨਜਢਓਕ ਰਤਰਕਹ ਹਟਕ ਲਮ ਤਕਕ ਉਹ ਬਮਠ ਕਨ
ਬਨੜਰ ਉਤਜਕ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਦਨਣ ਲਵਗਕ।
4 ਜਕਕ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹਜਟਆ ਤਕਕ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਭਈ ਡਲਨਘਨ ਪਕਣਰ ਜਵਵਚ ਲਮ ਚਵਲਜ ਅਤਨ ਜਸਫ਼ਕਕਰ ਲਈ ਆਪਣਨ ਜਕਲ ਪਕਓ।
5 ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਅਸਕਕ ਸਕਰਰ ਰਕਤ ਜਮਹਨਤ ਕਰਤਰ ਪਰ ਕਹਝ ਨਕ ਫ਼ਜੜਆ ਤਦ ਵਰ ਤਨਰਨ ਆਖਣ ਨਕਲ
ਜਕਲ ਪਕਵਕਕਗਕ।
6 ਜਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਇਹ ਕਰਤਕ ਤਕਕ ਬਹਹਤ ਸਕਰਰਆਕ ਮਵਛਰਆਕ ਘਨਰ ਲਈਆਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਕਲ ਟਹਟ
ਵ ਣ ਲਵਗਨ।
7 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਆਪਣਨ ਸਕਕਝਰਆਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਦਲਜਰ ਬਨੜਰ ਉਤਨ ਸਨ ਸਮਨਤ ਕਰਤਰ ਜਜ ਆਣ ਕਨ ਸਕਡਰ ਮਵਦਤ ਕਰਜ। ਸਜ ਓਹ ਆਏ ਅਰ ਦਜਵਨਕ
ਬਨੜਰਆਕ ਅਜਨਹਰਆਕ ਭਰ ਲਈਆਕ ਜਜ ਡਹਵਬਣ ਲਵਗਰਆਕ।
8 ਸਫ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵਨਖ ਕਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਪਮਰਰਕ ਜਪਆ ਅਤਨ ਬਜਜਲਆ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਮਨਰਨ ਕਜਲਜਕ ਚਵਜਲਆ ਜਕਹ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਪਕਪਰ ਬਨਦਕ
ਹਕਕ।
9 ਐਨਰਆਕ ਮਵਛਰਆਕ ਫ਼ੜਨ ਕਰਕਨ ਉਹ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਦਨ ਸਵਭਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ।
10 ਅਤਨ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਜਫ਼ਬਦਰ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਯਕਕਲਬ ਅਤਨ ਯਲਹਨਨਕ ਵਰ ਜਜ ਸਫ਼ਮਊਨ ਦਨ ਸਕਕਝਰ ਸਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ । ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਲਨ
ਆਜਖਆ, ਨਕ ਡਰ, ਏਦਜਕ ਅਵਗਨ ਤਲਨ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਕ ਜਸਫ਼ਕਕਰਰ ਹਜਵਨਕਗਕ।
11 ਤਦ ਓਹ ਆਪਣਰਆਕ ਬਨੜਰਆਕ ਕਨਢਨ ਜਲਆਏ ਅਤਨ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਛਵਡ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਮਗਰ ਹਜ ਤਹਰਨ।
12 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਉਹ ਇਵਕ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਸਰ ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਕਜੜਨਹ ਦਕ ਭਜਰਆ ਹਜਇਆ ਓਥਨ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਵਨਖ
ਕਨ ਮਲਨਹ ਦਨ ਭਕਰ ਜਡਵਜਗਆ ਅਰ ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਜਨ ਤਲਨ ਚਕਹਨਕ ਤਕਕ ਮਮਨਲਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਕਰ ਸਵਕਦਕ ਹਮਕ।
13 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਹਵਥ ਲਨਮਕ ਕਰ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਛਜਜਹਆ ਅਤਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਕਕ, ਤਲਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਹਜ ਜਕਹ ਅਰ ਝਵਟ ਉਹ ਦਕ ਕਜੜਨਹ ਜਕਕਦਕ
ਜਰਹਕ !

14 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਭਈ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਨਕ ਦਵਸਰਕ ਪਰ ਜਕ ਕਨ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ ਜਕਜਕ ਨਲਨ ਜਵਖਕ ਅਰ ਆਪਣਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਹਜਣ ਦਰ
ਭਨਟ ਚੜਨਹਕ ਜਜਵਨਕ ਮਲਸਕ ਨਨ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਮ ਤਕਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਲਈ ਸਕਖਰ ਹਜਵਨ।
15 ਪਰ ਉਸ ਦਰ ਚਰਚਕ ਵਧਰਕ ਫ਼ਮਲ ਗਈ ਅਤਨ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਉਸ ਦਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਸਹਣਨ ਅਤਨ ਆਪਣਰਆਕ ਮਕਕਦਗਰਆਕ ਤਜਕ ਚਨਗਨ ਹਜਣ ਲਈ
ਇਕਵਠਰ ਹਜਈ।
16 ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਜਕੜਕਕ ਜਵਵਚ ਜਕਕਦਕ ਅਤਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਕ ਹਹਨਦਕ ਸਰ।
17 ਇਵਕ ਜਦਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਉਹ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਕਰਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਕਈ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਅਤਨ ਤਹਰਨਤ ਦਨ ਪੜਨਹਕਉਣ ਵਕਲਨ ਜਜਹੜਨ ਗਲਰਲ
ਦਨ ਹਰਨਕ ਜਪਨਡ ਅਤਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਅਤਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਤਜਕ ਆਏ ਸਨ ਉਥਨ ਬਮਠਨ ਅਰ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਸਮਰਵਥਕ ਚਨਗਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ
ਸਰ।
18 ਅਰ ਵਨਖਜ, ਲਜਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਅਧਰਨਗਰ ਸਰ ਮਨਜਨ ਉਤਨ ਜਲਆਏ ਅਤਨ ਚਕਜਹਆ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਅਨਦਰ ਲਮ ਜਕਕਨ ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ
ਰਵਖਣ।
19 ਅਰ ਜਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਭਰੜ ਦਨ ਕਕਰਨ ਉਹ ਨਲਨ ਅਨਦਰ ਲਮ ਜਕਣ ਦਕ ਕਜਈ ਢਨਗ ਨਕ ਵਨਜਖਆ ਤਕਕ ਕਜਠਨ ਉਤਨ ਚੜਨਹ ਗਏ ਅਤਨ ਖਪਰਮਲਕਕ ਦਨ
ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਉਹ ਨਲਨ ਮਨਜਰ ਸਣਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਅਵਗਨ ਜਵਚਕਕਰ ਲਮਕਕ ਜਦਵਤਕ।
20 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਜਨਹਚਕ ਵਨਖ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਮਨਹਵਖਕ ਤਨਰਨ ਪਕਪ ਤਮਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਹਜਏ।
21 ਤਕਕ ਗਨਰਨਥਰ ਅਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਜਵਚਕਰ ਕਰਨ ਲਵਗਨ ਭਈ ਇਹ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹੜਕ ਕਹਫ਼ਫ਼ਰ ਬਕਦਕ ਹਮ ? ਇਵਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਜਬਨਕ ਹਜਰ ਕਸਣ ਪਕਪ
ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰ ਸਵਕਦਕ ਹਮ ?
22 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰਆਕ ਸਜਚਕਕ ਨਲਨ ਜਕਣ ਕਨ ਅਵਗਜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਆਪਣਨ ਮਨਕਕ ਜਵਵਚ ਕਰ ਸਜਚਦਨ ਹਜ ?
23 ਜਕਹੜਰ ਗਵਲ ਸਹਖਕਲਰ ਹਮ ਇਹ ਕਜਹਣਕ ਜਜ ਤਨਰਨ ਪਕਪ ਤਮਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਹਜਏ ਯਕ ਇਹ ਕਜਹਣਕ ਭਈ ਉਠ ਅਤਨ ਤਹਰ ?
24 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਜਕਣਜ ਜਕ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਨ ਦਕ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਹਮ ਉਸ ਨਨ ਅਧਰਨਗਰ ਨਲਨ
ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਉਠ ਅਰ ਆਪਣਰ ਮਨਜਰ ਚਹਵਕ ਕਨ ਘਰ ਚਵਜਲਆ ਜਕਹ।
25 ਤਕਕ ਉਹ ਝਵਟ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਉਜਠਆ ਅਰ ਜਜਸ ਉਤਨ ਜਪਆ ਸਰ ਉਹ ਨਲਨ ਚਹਕ
ਵ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਕ ਹਜਇਆ
ਆਪਣਨ ਘਰ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।
26 ਅਤਨ ਓਹ ਸਵਭਨ ਵਵਡਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਲਵਗਨ ਅਰ ਅਵਤ ਭਮਮਕਨ ਹਜ ਕਨ ਬਜਲਨ ਜਕ ਅਸਕਕ ਅਵਜ ਅਚਰਜ ਗਵਲਕਕ
ਵਨਖਰਆਕ ਹਨ !
27 ਇਹ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਉਹ ਬਕਹਰ ਜਗਆ ਅਰ ਲਨਵਰ ਨਕਉਕ ਦਨ ਇਵਕ ਮਸਲਲਰਏ ਨਲਨ ਮਸਲਲ ਦਰ ਚਸਕ
ਕ ਰ ਉਤਨ ਬਮਠਨ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ
ਜਕ ਮਨਰਨ ਜਪਵਛਨ ਹਜ ਤਹਰ।
28 ਤਕਕ ਉਹ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਛਵਡ ਕਨ ਉਜਠਆ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਜਪਵਛਨ ਹਜ ਤਹਜਰਆ।
29 ਅਰ ਲਨਵਰ ਨਨ ਆਪਣਨ ਘਰ ਉਸ ਦਰ ਖਫ਼ਕਤਰ ਵਵਡਰ ਦਕਉਤ ਕਰਤਰ ਅਰ ਓਥਨ ਮਸਲਲਰਆਕ ਅਤਨ ਹਜਰਨਕਕ ਦਰ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਖਕਣ
ਬਮਠਨ ਸਨ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਸਰ।
30 ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਗਨਰਨਥਰ ਉਸ ਦਨ ਚਨਜਲਆਕ ਉਤਨ ਬਹੜਬਹੜਕ ਕਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਤਹਸਰਕ ਜਕਉਕ ਮਸਲਲਰਆਕ ਅਤਨ ਪਕਪਰਆਕ ਨਕਲ
ਖਕਕਦਨ ਪਰਕਦਨ ਹਜ ?
31 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਨਵਨਕ ਨਰਜਇਆਕ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਪਰ ਰਜਗਰਆਕ ਨਲਨ ਹਕਰਮ ਦਰ ਲਜੜ ਹਮ।
32 ਮਮਕ ਧਰਮਰਆਕ ਨਹਰਕ ਸਗਜਕ ਪਕਪਰਆਕ ਨਲਨ ਤਜਬਕ ਦਨ ਲਈ ਬਹਲਕਉਣ ਆਇਆ ਹਕਕ।
33 ਅਵਗਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਯਲਹਨਨਕ ਦਨ ਚਨਲਨ ਬਹਹਤ ਵਰਤ ਰਵਖਦਨ ਅਤਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਦਨ ਹਨ ਅਰ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਨਕਲ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਦਨ
ਭਰ ਪਰ ਤਨਰਨ ਚਨਲਨ ਖਕਕਦਨ ਪਰਕਦਨ ਹਨ।
34 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਦ ਤਰਕਰ ਲਕੜਕ ਜਨਨਤਰਆਕ ਦਨ ਨਕਲ ਹਮ ਭਲਕ, ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਵਰਤ ਰਖਕ ਸਵਕਦਨ ਹਜ ?
35 ਪਰ ਓਹ ਜਦਨ ਆਉਣਗਨ ਜਦ ਲਕੜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਕਜਲਜਕ ਅਵਡ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਤਦ ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਓਹ ਵਰਤ ਰਵਖਣਗਨ।
36 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਵਰ ਜਦਵਤਕ ਭਈ ਨਵਨਕ ਕਵਪੜਨ ਜਵਵਚਜਕ ਟਕਕਰ ਪਕੜ ਕਨ ਪਹਰਕਣਨ ਕਵਪੜਨ ਨਲਨ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਲਕਉਕਦਕ
ਨਹਰਕ ਤਕਕ ਉਹ ਨਵਨਕ ਨਲਨ ਪਕੜ ਦਨਵਨਗਰ ਅਤਨ ਨਵਨਕ ਦਰ ਟਕਕਰ ਪਹਰਕਣਨ ਨਕਲ ਸਵਜਨਰ ਵਰ ਨਹਰਕ ।
37 ਅਰ ਨਵਰਕ ਮਮ ਪਹਰਕਣਰਆਕ ਮਸਫ਼ਕਕਕ ਜਵਵਚ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਭਰਦਕ ਨਹਰਕ ਤਕਕ ਨਵਰਕ ਮਮ ਮਸਫ਼ਕਕਕ ਨਲਨ ਪਕੜ ਕਨ ਆਪ ਵਗ ਜਕਵਨਗਰ ਅਤਨ ਮਸਫ਼ਕਕਕ
ਦਕ ਵਰ ਨਕਸ ਹਜ ਜਕਵਨਗਕ।
38 ਪਰ ਨਵਰਕ ਮਮ ਨਵਰਆਕ ਮਸਫ਼ਕਕਕ ਜਵਵਚ ਭਰਨਰ ਚਕਹਰਦਰ ਹਮ।
39 ਅਤਨ ਪਹਰਕਣਰ ਪਰ ਕਨ ਨਵਰਕ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਕਜਹਨਦਕ ਹਮ ਭਈ ਪਹਰਕਣਰ ਚਨਗਰ ਹਮ।
ਕਕਕਡ 6
1 ਇਵਕ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਖਨਤਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਲਵਗਕ ਜਕਕਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਚਨਲਨ ਜਸਵਟਨ ਤਜੜ ਕਨ ਆਪਜਣਆਕ ਹਵਥਕਕ ਨਕਲ
ਮਲ ਮਲ ਚਵਬਦਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ।

2 ਅਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਈਆਕ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਉਹ ਕਨਮ ਜਕਉਕ ਕਰਦਨ ਹਜ ਜਜਹੜਕ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਕਰਨਕ ਜਜਗ ਨਹਰਕ ਹਮ ?
3 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਭਲਕ, ਤਹਸਕਕ ਇਹ ਵਰ ਨਹਰਕ ਪਜੜਨਹਆ ਜਜ ਦਕਊਦ ਨਨ ਕਰ ਕਰਤਕ ਜਕਕ ਉਹ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਸਕਥਰ ਭਹਵਖਨ
ਸਨ ?
4 ਉਹ ਜਕਵਨਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਗਆ ਅਤਨ ਚੜਨਹਕਵਨ ਦਰਆਕ ਰਜਟਰਆਕ ਲਮ ਕਨ ਖਕਧਰਆਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਕ ਖਕਣਕ ਜਕਜਕਕਕ ਜਬਨਕ ਹਜਰ
ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਜਜਗ ਨਹਰਕ ਅਰ ਆਪਣਨ ਸਕਥਰਆਕ ਨਲਨ ਵਰ ਜਦਵਤਰਆਕ ?
5 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਬਤ ਦਕ ਮਕਲਕ ਹਮ।
6 ਇਵਕ ਹਜਰ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਭਈ ਉਹ ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਦਨਣ ਲਵਗਕ ਅਰ ਉਥਨ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਸਰ ਜਜਹ ਦਕ
ਸਵਜਕ ਹਵਥ ਸਹਵਜਕਆ ਹਜਇਆ ਸਰ।
7 ਗਨਰਨਥਰ ਅਤਨ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਉਹ ਦਰ ਤਕੜ ਜਵਵਚ ਲਵਗਨ ਹਜਏ ਸਨ ਭਈ ਵਨਖਰਏ ਉਹ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਚਨਗਕ ਕਰਨਗਕ ਜਕ ਨਹਰਕ ? ਇਸ ਲਈ ਜਜ
ਉਹ ਦਨ ਜਹਨਮਨ ਦਜਸਫ਼ ਲਕਉਣ ਦਕ ਮਸਕਕ ਜਮਲਨ।
8 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਜਖਆਲਕਕ ਨਲਨ ਜਕਣ ਕਨ ਉਸ ਸਹਕ
ਵ ਨ ਹਵਥ ਵਕਲਨ ਮਨਹਵਖ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਉਠ ਅਤਨ ਜਵਚਕਲਨ ਖੜਜ ਜਕਹ। ਤਕਕ ਉਹ ਉਠ
ਖੜਜਤਕ।
9 ਫ਼ਨਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਥਜਕ ਪਹਵਛਣਕ ਹਕਕ ਭਈ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਭਲਕ ਕਰਨਕ ਜਜਗ ਹਮ ਯਕ ਬਹਰਕ ਕਰਨਕ ? ਜਕਨ
ਬਚਕਉਣਰ ਯਕ ਨਕਸ ਕਰਨਰ ?
10 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਵਵਲ ਚਹਫ਼ਨਰਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਆਪਣਕ ਹਵਥ ਲਨਮਕ ਕਰ। ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਕਰ ਜਦਵਤਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ
ਹਵਥ ਮਹੜ ਚਨਗਕ ਹਜ ਜਗਆ।
11 ਪਰ ਓਹ ਸਹਦਕਪਹਣਨ ਨਕਲ ਭਰ ਗਏ ਅਰ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਗਵਲਕਕ ਕਰਨ ਲਵਗਨ ਭਈ ਅਸਰਕ ਜਯਸਲ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਰਏ ?
12 ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਅਜਜਹਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਕੜ ਉਤਨ ਜਗਆ ਅਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਵਗਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜਦਆਕ
ਸਕਰਰ ਰਕਤ ਕਵਟਰ।
13 ਅਤਨ ਜਕਕ ਜਦਨ ਚਜੜਨਹਆ ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਆਪਜਣਆਕ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਕਜਲ ਸਵਜਦਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਬਕਰਕਕ ਨਲਨ ਚਹਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਨਕਉਕ
ਰਸਲਲ ਵਰ ਰਵਜਖਆ ਅਰਥਕਤ14 ਸਫ਼ਮਊਨ ਜਜਹ ਦਕ ਨਕਉਕ ਉਸ ਨਨ ਪਤਰਸ ਵਰ ਧਜਰਆ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਭਰਕ ਅਨਜਦਨਰਯਕਸ ਅਰ ਯਕਕਲਬ ਅਰ ਯਲਹਨਨਕ ਅਰ ਜਫ਼ਫ਼ਜਲਵਪਹਸ
ਅਰ ਬਰਥਹਲਮਈ
15 ਅਰ ਮਵਤਰ ਅਰ ਥਜਮਕ ਅਰ ਹਲਫ਼ਫ਼ਈ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਯਕਕਲਬ ਅਰ ਸਫ਼ਮਊਨ ਜਜਹੜਕ ਜਫ਼ਨਲਜਤਨਸ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਮ।
16 ਯਕਕਲਬ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਯਹਲਦਕ ਅਰ ਯਹਲਦਕ ਇਸਕਜਰਯਜਤਰ ਜਜਹੜਕ ਉਹ ਦਕ ਫ਼ੜਵਕਉਣ ਵਕਲਕ ਵਰ ਸਰ।
17 ਅਤਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਉਤਰ ਕਨ ਪਵਧਰਨ ਖੜਕ ਹਜਇਆ, ਨਕਲਨ ਉਹ ਦਨ ਚਨਜਲਆਕ ਦਰ ਵਵਡਰ ਮਨਡਲਰ ਅਰ ਲਜਕਕਕ ਦਰ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਜਜਹੜਨ
ਸਕਰਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਅਤਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਅਤਨ ਸਲਰ ਅਰ ਸਮਦਕ ਦਨ ਸਮਹਨਦਰ ਦਨ ਕਨਜਢਓਕ ਉਹ ਦਰ ਸਹਣਨ ਲਈ ਅਰ ਆਪਜਣਆਕ ਰਜਗਕਕ ਤਜਕ ਚਨਗਨ ਹਜਣ
ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
18 ਅਤਨ ਜਜਹੜਨ ਜਭਨਰਸਫ਼ਟ ਆਤਜਮਆਕ ਤਜਕ ਦਹਖਰ ਸਨ ਓਹ ਚਨਗਨ ਕਰਤਨ ਗਏ।
19 ਅਰ ਸਕਰਨ ਲਜਕ ਉਸ ਨਲਨ ਛਜਹਣਕ ਚਕਹਹਦ
ਨ ਨ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਸਫ਼ਕਤਰ ਉਸ ਤਜਕ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਦਰ ਸਰ।
20 ਉਸ ਨਨ ਆਪਜਣਆਕ ਚਨਜਲਆਕ ਉਤਨ ਜਨਗਕਹ ਕਰਕਨ ਆਜਖਆ,-ਧਨਨ ਹਜ ਤਹਸਰਕ ਜਜਹੜਨ ਗਫ਼ਰਰਬ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਤਹਹਕਡਕ
ਹਮ।
21 ਧਨਨ ਹਜ ਤਹਸਰਕ ਜਜਹੜਨ ਹਹਣ ਭਹਵਖਨ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਰਜਕਏ ਜਕਓਗਨ। ਧਨਨ ਹਜ ਤਹਸਰਕ ਜਜਹੜਨ ਹਹਣ ਰਜਕਦਨ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਹਵਸਜਗਨ।
22 ਧਨਨ ਹਜ ਤਹਸਰਕ ਜਦ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਕਕਰਨ ਮਨਹਵਖ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਵਮਰ ਰਵਖਣਗਨ ਅਤਨ ਜਦ ਓਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਛਨਕ ਦਨਣਗਨ ਅਤਨ ਬਜਲਰਆਕ
ਮਕਰਨਗਨ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਕ ਨਕਉਕ ਬਹਰਕ ਜਕਣ ਕਨ ਕਵਢ ਸਹਵਟਣਗਨ।
23 ਉਸ ਜਦਨ ਅਨਨਦ ਹਜਵਜ ਤਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਉਛਲਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਵਨਖਜ ਤਹਹਕਡਕ ਫ਼ਲ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਬਹਹਤ ਹਮ,ਇਸਨ ਲਈ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਪਉਦਕਜਦਆਕ ਨਨ ਨਬਰਆਕ ਨਕਲ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਕਰਤਕ।
24 ਪਰ ਹਕਇ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਧਨਵਕਨ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਆਪਣਰ ਤਸਵਲਰ ਲਮ ਚਹਕ
ਵ ਨ।
25 ਹਕਇ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਹਹਣ ਰਵਜਨ ਹਜਏ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਭਹਵਖਨ ਹਜਵਜਗਨ। ਹਕਇ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਹਹਣ ਹਵਸਦਨ ਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਸਜਗ ਕਰਜਗਨ ਅਤਨ
ਰਜਵਜਗਨ।
26 ਹਕਇ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਦ ਸਭ ਲਜਕ ਤਹਹਕਡਰ ਸਜਭਕ ਕਰਨ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਪਉ-ਦਕਜਦਆਕ ਨਨ ਝਲਠਨ ਨਬਰਆਕ ਨਕਲ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਕਰਤਕ।
27 ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਜ ਸਹਣਦਨ ਹਜ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਆਪਣਨ ਦਹਸਫ਼ਮਣਕਕ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰਜ। ਜਜ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਵਮਰ ਰਵਖਣ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਭਲਕ
ਕਰਜ।
28 ਜਜ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਰਕਪ ਦਨਣ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਅਸਰਸ ਜਦਓ। ਜਜ ਤਹਹਕਡਰ ਪਤ ਲਕਹਹਣ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਲਈ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ।
29 ਜਜ ਤਨਰਰ ਇਵਕ ਗਵਲਨਹ ਉਤਨ ਚਪਨੜ ਮਕਰਨ ਤਲਨ ਦਲਈ ਵਰ ਉਹ ਦਰ ਵਵਲ ਕਰ ਜਦਹ ਅਰ ਜਜ ਤਨਰਰ ਚਕਦਰ ਖਜਹ ਲਵਨ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹੜਤਕ ਵਰ ਲਮਣਜਕ
ਮਨਕ ਨਕ ਕਰ।
30 ਜਜ ਕਜਈ ਤਮਥਜਕ ਮਨਗਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਦਹ ਅਰ ਜਜ ਤਨਰਰਆਕ ਵਸਤਕਕ ਖਜਹ ਲਵਨ ਉਸ ਤਜਕ ਮਹੜ ਨਕ ਮਨਗ।
31 ਅਤਨ ਜਜਹਜ ਜਜਹਕ ਤਹਸਰਕ ਚਕਹਹਦ
ਨ ਨ ਹਜ ਜਜ ਮਨਹਵਖ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤਹਸਰਕ ਵਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਜਤਹਜ ਜਜਹਕ ਕਰਜ।

32 ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰਜ ਜਜਹੜਨ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਕ ਕਰ ਹਸਕਨ ਹਮ ਜਕਉਕ ਜਜ ਪਕਪਰ ਲਜਕ ਵਰ
ਆਪਜਣਆਕ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਕਜਲਆਕ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਨ ਹਨ ?
33 ਅਰ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਹਰ ਦਕ ਭਲਕ ਕਰਜ ਜਜਹੜਨ ਤਹਹਕਡਕ ਭਲਕ ਕਰਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਕ ਕਰ ਹਸਕਨ ਹਮ ਜਕਉਕ ਜਜ ਪਕਪਰ ਲਜਕ ਵਰ ਇਹਜ
ਕਰਦਨ ਹਨ ?
34 ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਹਰ ਨਲਨ ਉਧਕਰ ਜਦਓ ਜਜਨਨਹਕਕ ਕਜਲਜਕ ਲਮਣ ਦਰ ਆਸਕ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਕ ਕਰ ਹਸਕਨ ਹਮ ? ਪਕਪਰ ਲਜਕ ਵਰ ਪਕਪਰਆਕ ਨਲਨ
ਉਧਕਰ ਜਦਨਦਨ ਹਨ ਭਈ ਮਹੜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਓਨਕ ਹਰ ਲਮ ਲਮਣ।
35 ਪਰ ਤਹਸਰਕ ਆਪਜਣਆ ਵਮਰਰਆਕ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰਜ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਭਲਕ ਕਰਜ। ਜਨਰਕਸ ਨਕ ਹਜ ਕਨ ਉਧਕਰ ਜਦਓ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਕ ਫ਼ਲ
ਬਹਹਤ ਹਜਵਨਗਕ ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਅਵਤ ਮਹਕਨ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਹਜਵਜਗਨ ਜਕ ਉਹ ਨਕ ਸਫ਼ਕ
ਹ ਜਰਆਕ ਅਤਨ ਦਹਸਫ਼ਟਕਕ ਉਤਨ ਜਦਆਲਲ ਹਮ।
36 ਜਦਆਲਲ ਹਜਵਜ ਜਜਵਨਕ ਤਹਹਕਡਕ ਜਪਤਕ ਜਦਆਲਲ ਹਮ।
37 ਦਜਸਫ਼ ਨਕ ਲਕਓ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਦਜਸਫ਼ ਲਕਇਆ ਨਕ ਜਕਵਨਗਕ, ਅਤਨ ਅਪਰਕਧਰ ਨਕ ਠਜਹਰਕਓ ਤਕਕ ਤਹਸਰਕ ਅਪਰਕਧਰ ਨਕ ਠਜਹਰਕਏ
ਜਕਓਗਨ। ਛਵਡ ਜਦਓ ਤਕਕ ਤਹਸਰਕ ਛਵਡਨ ਜਕਓਗਨ।
38 ਜਦਓ ਤਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਦਵਤਕ ਜਕਵਨਗਕ, ਪਲਰਕ ਮਨਪ ਦਵਬ ਦਵਬ ਕਨ ਜਹਲਕ ਜਹਲਕ ਕਨ ਅਤਨ ਡਹਲਨਹਦਕ ਹਜਇਆ ਤਹਹਕਡਨ ਪਵਲਨ ਪਕਉਣਗਨ ਜਕਉਕਜਕ
ਜਜਸ ਮਕਪ ਨਕਲ ਤਹਸਰਕ ਜਮਣਦਨ ਹਜ ਉਸਨ ਨਕਲ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਮਹੜ ਜਮਜਣਆ ਜਕਵਨਗਕ।
39 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਵਰ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਭਲਕ, ਅਨਨਨਹਕ ਅਨਨਨਹਨ ਦਕ ਆਗਲ ਹਜ ਸਵਕਦਕ ਹਮ ? ਕਰ ਓਹ ਦਜਵਨਕ ਟਜਏ ਜਵਵਚ ਨਕ
ਜਡਵਗਣਗਨ?
40 ਚਨਲਕ ਗਹਰਲ ਨਕਲਜਕ ਵਵਡਕ ਨਹਰਕ ਪਰ ਹਰਨਕ ਜਦ ਪਲਰਕ ਹਜ ਜਗਆ ਤਦ ਆਪਣਨ ਗਹਰਲ ਵਰਗਕ ਹਜਵਨਗਕ।
41 ਤਲਨ ਉਸ ਕਵਖ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਤਨਰਨ ਭਕਈ ਦਰ ਅਵਖ ਜਵਵਚ ਹਮ ਜਕਉਕ ਵਨਖਦਕ ਹਮਕ ਪਰ ਉਸ ਸਫ਼ਤਰਰ ਦਰ ਵਵਲ ਜਜ ਤਨਰਰ ਆਪਣਰ ਅਵਖ ਜਵਵਚ ਹਮ
ਜਧਆਨ ਨਹਰਕ ਕਰਦਕ ?
42 ਯਕ ਜਕਵਕਹਰ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਭਕਈ ਨਲਨ ਆਖ ਸਵਕਦਕ ਹਮਕ, ਭਕਈ ਜਲਆ ! ਉਸ ਕਵਖ ਨਲਨ ਜਜ ਤਨਰਰ ਅਵਖ ਜਵਵਚ ਹਮ ਕਵਢ ਸਹਵਟਕਕ ? ਪਰ ਤਲਨ ਉਸ
ਸਫ਼ਤਰਰ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਤਨਰਰ ਆਪਣਰ ਅਵਖ ਜਵਵਚ ਹਮ ਨਹਰਕ ਵਨਖਦਕ। ਹਨ ਕਪਟਰ, ਪਜਹਲਕਕ ਉਸ ਸਫ਼ਤਰਰ ਨਲਨ ਆਪਣਰ ਅਵਖਜਕ ਕਵਢ ਤਕਕ ਅਵਛਰ ਤਰਕਕ
ਵਨਖ ਕਨ ਤਲਨ ਉਸ ਕਵਖ ਨਲਨ ਜਜ ਤਨਰਨ ਭਕਈ ਦਰ ਅਵਖ ਜਵਵਚ ਹਮ ਕਵਢ ਸਵਕਨਕਗਕ।
43 ਕਜਈ ਚਨਗਕ ਰਹਵਖ ਤਕਕ ਨਹਰਕ ਹਮ ਜਜਹੜਕ ਮਕੜਕ ਫ਼ਲ ਦਨਵਨ ਅਤਨ ਫ਼ਨਰ ਕਜਈ ਮਕੜਕ ਰਹਵਖ ਨਹਰਕ ਹਮ ਜਜਹੜਕ ਚਨਗਕ ਫ਼ਲ ਦਨਵਨ ।
44 ਜਕਉਕ ਜਜ ਹਰਨਕ ਰਹਵਖ ਆਪਜ ਆਪਣਨ ਫ਼ਲ ਤਜਕ ਪਛਕਜਣਆ ਜਕਕਦਕ ਹਮ। ਕਨਜਡਆਜਲਆਕ ਤਜਕ ਹਨਜਰਰ ਨਹਰਕ ਤਜੜਦਨ, ਨਕ ਝਕੜਰਓਕ ਦਕਖ ਤਜੜਦਨ
ਹਨ।
45 ਚਨਗਕ ਆਦਮਰ ਆਪਣਨ ਮਨ ਦਨ ਚਨਗਨ ਖਫ਼ਜਫ਼ਕਨਨ ਜਵਵਚਜਕ ਚਨਗਰ ਗਵਲ ਕਵਢਦਕ ਹਮ। ਅਤਨ ਬਹਰਕ, ਆਦਮਰ ਬਹਰਨ ਖਫ਼ਜਫ਼ਕਨਨ ਜਵਵਚਜਕ ਬਹਰਰ ਗਵਲ
ਕਵਢਦਕ ਹਮ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜ ਮਨ ਜਵਵਚ ਭਜਰਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਉਹ ਦਨ ਮਲਨਹ ਉਤਨ ਉਹਜ ਆਉਕਦਕ ਹਮ।
46 ਤਹਸਰਕ ਮਮਨਲਨ ਪਨਰਭਹ, ਪਨਰਭਹ ਕਰਕਨ ਜਕਉਕ ਪਹਕਕਰਦਨ ਹਜ ਪਰ ਜਜ ਮਮਕ ਕਜਹਨਦਕ ਹਕਕ ਸਜ ਨਹਰਕ ਕਰਦਨ?
47 ਹਰਨਕ ਜਜ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਆਉਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਬਚਨ ਸਹਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਮਨਨਦਕ ਹਮ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਦਵਸਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਹ ਜਕਸ ਵਰਗਕ ਹਮ ।
48 ਉਹ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਵਰਗਕ ਹਮ ਜਜਹ ਨਨ ਘਰ ਬਣਕਉਕਜਦਆਕ ਡਲਨਘਕ ਪਹਟ
ਵ ਕਨ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਨਰਉਕ ਧਰਰ ਅਤਨ ਜਕਕ ਹੜਨਹ ਆਇਆ ਤਕਕ ਧਕਰ ਨਨ
ਉਸ ਘਰ ਉਤਨ ਜਫ਼ਜਰ ਮਕਜਰਆ ਪਰ ਉਹ ਨਲਨ ਜਹਲਕ ਨਕ ਸਵਕਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਅਵਛਰ ਤਰਕਕ ਬਣਕਇਆ ਹਜਇਆ ਸਰ।
49 ਪਰ ਜਜਹੜਕ ਸਹਣ ਕਨ ਨਹਰਕ ਮਨਨਦਕ ਉਹ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਵਰਗਕ ਹਮ ਜਜਹ ਨਨ ਨਰਉਕ ਜਬਨਕ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਘਰ ਬਣਕਇਆ ਜਜਸ ਉਤਨ ਧਕਰ
ਨਨ ਜਫ਼ਰਜ ਮਕਜਰਆ ਅਤਨ ਉਹ ਝਵਟ ਜਡਵਗ ਜਪਆ ਅਰ ਉਸ ਘਰ ਦਕ ਸਵਜਤਆ ਨਕਸ ਹਜ ਜਗਆ।
ਕਕਕਡ 7
1 ਜਕਕ ਉਹ ਆਪਣਰਆਕ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਕਨਨਰਕ ਪਕ ਚਹਵਜਕਆ ਤਕਕ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਕਹਲਮ ਜਵਵਚ ਆਇਆ।
2 ਅਤਨ ਜਕਸਨ ਸਲਬਨਦਕਰ ਦਕ ਨਸਕਰ ਜਜਹੜਕ ਉਹ ਦਕ ਬਹਹਤ ਜਪਆਰਕ ਸਰ ਰਜਗ ਨਕਲ ਮਰਨਕਊ ਸਰ।
3 ਉਹ ਨਨ ਜਯਸਲ ਦਰ ਖਬਰ ਸਹਣ ਕਨ ਯਹਲਦਰਆਕ ਜਦਆਕ ਕਈਆਕ ਬਜਫ਼ਹਰਗਕਕ ਨਲਨ ਉਸ ਦਨ ਕਜਲ ਘਵਜਲਆ ਅਤਨ ਉਸ ਅਵਗਨ ਅਰਜਫ਼ ਕਰਤਰ ਜਜ
ਆਣ ਕਨ ਮਨਰਨ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਬਚਕ।
4 ਸਜ ਜਕਕ ਓਹ ਜਯਸਲ ਦਨ ਕਜਲ ਅਵਪੜਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ ਦਰ ਵਵਡਰ ਜਮਨਨਤ ਕਰਕਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਉਹ ਇਸ ਲਕਇਕ ਹਮ ਜਜ ਤਲਨ ਉਹ ਦਨ ਲਈ
ਇਹ ਕਨਮ ਕਰਨਕ।
5 ਜਕਉਕਜਕ ਉਹ ਸਕਡਰ ਕਸਮ ਨਲਨ ਜਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਮ ਨਕਲਨ ਉਹ ਨਨ ਆਪ ਸਕਡਨ ਲਈ ਸਮਕਜ ਮਨਦਰ ਬਣਵਕਇਆ ਹਮ।
6 ਜਯਸਲ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ ਅਰ ਜਕਕ ਉਹ ਘਰ ਦਨ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਤਕਕ ਸਲਬਨਦਕਰ ਨਨ ਜਮਵਤਰਕਕ ਦਨ ਰਕਹਰਕ ਉਸ ਨਲਨ ਕਹਕ ਭਨਜਜਆ
ਜਕ ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਖਨਚਲ ਨਕ ਕਰ ਜਕਉਕਜਕ ਮਮਕ ਇਸ ਲਕਇਕ ਨਹਰਕ ਜਜ ਤਲਨ ਮਨਰਰ ਛਵਤ ਹਨਠ ਆਵਨਕ।
7 ਇਸਨ ਕਕਰਨ ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ ਤਨਰਨ ਕਜਲ ਆਉਣ ਦਨ ਭਰ ਜਜਗ ਨਕ ਸਮਜਝਆ ਪਰ ਤਲਨ ਜਨਰਕ ਬਚਨ ਹਰ ਉਚਕਰ ਤਕਕ ਮਨਰਕ ਛਜਕਰਕ ਚਨਗਕ
ਹਜ ਜਕਵਨਗਕ।

8 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਭਰ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਦਲਏ ਦਨ ਹਹਕਮ ਜਵਵਚ ਕਰਤਕ ਹਜਇਆ ਹਕਕ ਅਤਨ ਜਸਪਕਹਰਆਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਜਵਵਚ ਰਵਖਦਕ ਹਕਕ ਅਰ
ਇਵਕ ਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਜਕਹ ਤਕਕ ਉਹ ਜਕਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਦਲਏ ਨਲਨ ਜਕ ਆ, ਤਕਕ ਉਹ ਆਉਕਦਕ ਹਮ ਅਰ ਆਪਣਨ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਜਕ ਇਹ ਕਰ ਤਕਕ ਉਹ
ਕਰਦਕ ਹਮ।
9 ਜਯਸਲ ਨਨ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਸਹਣ ਕਨ ਉਸ ਤਨ ਅਚਰਜ ਮਨਜਨਆ ਅਤਨ ਉਸ ਭਰੜ ਦਰ ਵਵਲ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਮਗਰ ਚਵਲਰ ਆਉਕਦਰ ਸਰ ਮਹੜ ਕਨ ਜਕਹਕ,ਮਮਕ
ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਇਸਰਕਏਲ ਜਵਵਚ ਵਰ ਮਮਕ ਐਡਰ ਜਨਹਚਕ ਨਹਰਕ ਵਨਖਰ !
10 ਜਜ ਭਨਜਨ ਗਏ ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਘਰ ਮਹੜ ਕਨ ਉਸ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਹਜਇਆ ਹਜਇਆ ਜਡਵਠਕ।
11 ਇਹ ਦਨ ਥਜੜਨ ਜਚਰ ਜਪਵਛਜਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਨਕਇਨ ਨਕਉਕ ਦਨ ਇਵਕ ਨਗਰ ਨਲਨ ਜਗਆ ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਚਨਲਨ ਅਤਨ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਨ
ਨਕਲ ਤਹਰਰ ਜਕਕਦਰ ਸਰ।
12 ਅਤਨ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਉਹ ਨਗਰ ਦਨ ਫ਼ਕਟਕ ਦਨ ਨਨੜਨ ਆ ਪਹਵਜਜਆ ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਮਹਰਦਨ ਨਲਨ ਬਕਹਰ ਲਈ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਜਜ ਆਪਣਰ ਮਕਕ ਦਕ
ਇਵਕਜ ਹਰ ਪਹਵਤਨਰ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਜਵਧਵਕ ਸਰ ਅਰ ਨਗਰ ਦਰ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਹਮਸਰ।
13 ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਸ ਦਨ ਉਤਨ ਤਰਸ ਖਕਧਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਰਜ।
14 ਅਰ ਨਨੜਨ ਆਣ ਕਨ ਜਸੜਨਹਰ ਨਲਨ ਛਜਜਹਆ ਅਰ ਚਹਵਕਣ ਵਕਲਨ ਖਲਜ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਜਹਆਨ ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਉਠ !
15 ਤਕਕ ਉਹ ਮਹਰਦਕ ਉਠ ਬਮਠਕ ਅਤਨ ਬਜਲਣ ਲਵਗ ਜਪਆ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਹ ਦਰ ਮਕਕ ਨਲਨ ਸਸਕਪ ਜਦਵਤਕ।
16 ਤਕਕ ਸਭ ਦਨ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਕਨ ਬਜਲਨ ਭਈ ਸਕਡਨ ਜਵਵਚ ਵਵਡਕ ਨਬਰ ਉਜਠਆ, ਨਕਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਨ
ਆਪਣਰ ਪਰਜਕ ਉਤਨ ਜਨਗਕਹ ਕਰਤਰ।
17 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਜਵਖਨ ਇਹ ਗਵਲ ਸਕਰਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਅਤਨ ਉਸ ਤਮਕਮ ਇਲਕਕਨ ਜਵਵਚ ਜਖਨਡ ਗਈ।
18 ਯਲਹਨਨਕ ਦਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਇਨਨਹਕਕ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ।
19 ਅਰ ਯਲਹਨਨਕ ਨਨ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਦਜ ਜਣਨ ਕਜਲ ਸਵਦ ਕਨ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਕਹਕ ਭਨਜਜਆ ਭਈ ਜਜਹੜਕ ਆਉਣ ਵਕਲਕ ਸਰ ਉਹ ਤਲਨ ਹਰ ਹਮਕ
ਯਕ ਅਸਰਕ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਨਲਨ ਉਡਰਕਰਏ ?
20 ਸਜ ਉਨਨਹਕਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਯਲਹਨਨਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਦਨਣ ਵਕਲਨ ਨਨ ਸਕਡਰ ਜਫ਼ਬਕਨਰ ਤਮਨਲਨ ਇਹ ਕਹਕ ਭਨਜਜਆ ਹਮ
ਭਈ ਜਜਹੜਕ ਆਉਣ ਵਕਲਕ ਸਰ ਉਹ ਤਲਨ ਹਰ ਹਮਕ ਯਕ ਅਸਰਕ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਨਲਨ ਉਡਰਕਰਏ ?
21 ਉਸ ਨਨ ਉਸ ਘੜਰ ਬਹਹਜਤਆਕ ਨਲਨ ਰਜਗਕਕ ਅਰ ਬਲਕਈਆਕ ਅਤਨ ਬਦ ਰਲਹਕਕ ਤਜਕ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਬਹਹਜਤਆਕ ਅਨਜਨਨਹਆਕ ਨਲਨ ਸਹਜਕਖਕ
ਕਰਤਕ ਸਰ।
22 ਤਦ ਉਹ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਭਈ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਸਕਕ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਸਹਜਣਆ ਹਮ ਯਲਹਨਨਕ ਨਲਨ ਜਕ ਦਵਜਸਓ ਜਕ ਅਨਨਨਹਨ ਸਹਜਕਖਨ ਹਹਦ
ਨ ਨ
ਹਨ, ਲਨਙਨ ਤਹਰਦਨ ਹਨ, ਕਜੜਨਹਰ ਸਫ਼ਹਵਧ ਕਰਤਨ ਜਕਕਦਨ ਹਨ, ਅਤਨ ਬਜਲਨ ਸਹਣਦਨ ਹਨ, ਮਹਰਦਨ ਜਜਵਕਲਨ ਜਕਕਦਨ ਹਨ, ਗਰਰਬਕਕ ਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਈ
ਜਕਕਦਰ ਹਮ।
23 ਅਤਨ ਧਨਨ ਉਹ ਹਮ ਜਜ ਮਨਰਨ ਕਕਰਨ ਠਜਕਰ ਨਕ ਖਕਵਨ।
24 ਜਕਕ ਯਲਹਨਨਕ ਦਨ ਭਨਜਨ ਹਜਏ ਚਵਲਨ ਗਏ ਤਕਕ ਉਹ ਯਲਹਨਨਕ ਦਨ ਜਵਖਨ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ ਜਕ ਤਹਸਰਕ ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਕਰ ਵਨਖਣ ਜਨਵਕਲਨ ਸਕਓ
? ਭਲਕ, ਇਵਕ ਕਕਨਨ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਵਕਉ ਨਕਲ ਜਹਲਦਕ ਹਮ ?
25 ਫ਼ਨਰ ਤਹਸਰਕ ਕਰ ਵਨਖਣ ਜਨਵਕਲਨ ਸਕਓ ? ਕਰ ਮਹਰਨ ਬਸਤਨਰ ਪਜਹਨਨ ਹਜਏ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਨਲਨ ? ਵਨਖਜ, ਓਹ ਜਜ ਭੜਕਰਲਰ ਪਹਸਫ਼ਕਕ ਪਜਹਨਦਨ
ਅਤਨ ਅਨਨਦ ਭਜਗਦਨ ਹਨ ਸਜ ਰਕਜਜਆਕ ਦਨ ਮਜਹਲਕਕ ਜਵਵਚ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਹਨ।
26 ਫ਼ਨਰ ਤਹਸਰਕ ਕਰ ਵਨਖਣ ਜਨਵਕਲਨ ਸਕਓ ? ਕਰ ਇਵਕ ਨਬਰ ? ਹਕਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਸਗਜਕ ਨਬਰ ਨਕਲਜਕ ਵਰ ਵਵਡਕ।
27 ਇਹ ਉਹਜ ਹਮ ਜਜਹ ਦਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਜਲਜਖਆ ਹਮ, ਵਨਖਜ, ਮਮਕ ਆਪਣਕ ਦਹਤ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਘਵਲਦਕ ਹਕਕ, ਜਜਹੜਕ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਤਨਰਕ ਰਕਹ ਜਤਆਰ
ਕਰਨਗਕ।
28 ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਜਜਹੜਨ ਤਰਵਰਆਕ ਤਜਕ ਜਨਮਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਯਲਹਨਨਕ ਨਕਲਜਕ ਵਵਡਕ ਕਜਈ ਨਹਰਕ , ਪਰ ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ
ਜਵਵਚ ਛਜਟਕ ਹਮ ਸਜ ਉਸ ਤਜਕ ਵਵਡਕ ਹਮ।
29 ਅਰ ਸਭਨਕਕ ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਜਕਕ ਸਹਜਣਆ ਅਤਨ ਮਸਲਲਰਆਕ ਨਨ ਬਰ ਯਲਹਨਨਕ ਦਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਸਵਚਕ ਮਨਜਨਆ।
30 ਪਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਅਤਨ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਲਕਉਣ ਵਕਜਲਆਕ ਨਨ ਉਸ ਕਜਲਜਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਨਕ ਲਮ ਕਨ ਆਪਣਨ ਲਈ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਜਹਗਤ ਨਲਨ
ਟਕਲ ਜਦਵਤਕ।
31 ਫ਼ਨਰ ਮਮਕ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹ ਦਨ ਵਰਗਕ ਦਵਸਕਕ ਅਤਨ ਓਹ ਜਕਹ ਦਨ ਸਮਕਨ ਹਨ ?
32 ਓਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਰਕਗਰਕਕ ਵਰਗਨ ਹਨ ਜਜਹੜਨ ਬਜਫ਼ਕਰ ਜਵਵਚ ਬਮਠਨ ਇਵਕ ਦਲਏ ਨਲਨ ਅਵਕਜਫ਼ ਮਕਰਦਨ ਜਜ ਆਖਦਨ ਹਨ ਭਈ ਅਸਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ
ਬਸਕਸਰਰ ਬਜਕਈ ਪਰ ਤਹਸਰਕ ਨਕ ਨਵਚਨ। ਅਸਕਕ ਜਸਆਪਕ ਕਰਤਕ ਪਰ ਤਹਸਰਕ ਨਕ ਰਜਏ।
33 ਯਲਹਨਨਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਦਨਣ ਵਕਲਕ ਨਕ ਤਕਕ ਰਜਟਰ ਖਕਕਦਕ, ਨਕ ਮਮ ਪਰਕਦਕ ਆਇਆ ਹਮ ਅਰ ਤਹਸਰਕ ਕਜਹਨਦਨ ਹਜ ਜਕ ਉਹ ਦਨ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਭਲਤ
ਹਮ।
34 ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਖਕਕਦਕ ਪਰਕਦਕ ਆਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਕਜਹਨਦਨ ਹਜ, ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਖਕਊ ਅਤਨ ਸਫ਼ਰਕਬਰ ਮਨਹਵਖ, ਮਸਲਲਰਆਕ ਅਰ
ਪਕਪਰਆਕ ਦਕ ਯਕਰ !
35 ਸਜ ਜਗਆਨ ਆਪਣਨ ਸਕਰਨ ਬਕਲਕਕਕ ਤਜਕ ਸਵਚਕ ਠਜਹਜਰਆ !
36 ਫ਼ਨਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਅਰਜਫ਼ ਕਰਤਰ ਜਜ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਰਜਟਰ ਖਕਹ । ਤਕਕ ਉਹ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਦਨ ਘਰ ਜਕ ਕਨ ਖਕਣ ਬਮਠਕ।

37 ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਉਸ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਤਰਵਰਕ ਹਮਸਰ ਜਜਹੜਰ ਪਕਪਣ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਇਹ ਜਕਣ ਕਨ ਭਈ ਉਹ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਦਨ ਘਰ ਖਕਣ ਬਮਠਕ
ਹਮ ਇਵਕ ਸਫ਼ਰਸਫ਼ਰ ਜਵਵਚ ਅਤਰ ਜਲਆਈ।
38 ਅਰ ਜਪਛਲਰ ਵਵਲ ਉਹ ਦਨ ਚਰਨਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਖਲਜ ਕਨ ਰਜਕਦਰ ਰਜਦ
ਕ ਰ ਅਨਝਲਆਕ ਨਕਲ ਉਹ ਦਨ ਚਰਨ ਭਨਉਣ ਲਵਗਰ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਜਸਰ ਦਨ
ਵਕਲਕਕ ਨਕਲ ਪਲਝ
ਨ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਚਰਨ ਚਹਨਮਨ ਅਤਨ ਅਤਰ ਮਜਲਆ।
39 ਅਰ ਇਹ ਵਨਖ ਕਨ ਉਹ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਜਜਹ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਨਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਸਰ ਆਪਣਨ ਜਰ ਜਵਵਚ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ ਭਈ ਇਹ ਮਨਹਵਖ ਜਨ ਨਬਰ ਹਹਨਦਕ
ਤਕਕ ਜਕਣ ਲਮਕਦਕ ਜਕ ਇਹ ਤਰਵਰਕ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਛਜਹਨਦਰ ਹਮ ਕਸਣ ਅਤਨ ਜਕਹਜ ਜਜਹਰ ਹਮ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਪਕਪਣ ਹਮ।
40 ਜਯਸਲ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਸਫ਼ਮਊਨ ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਕਹਝ ਆਖਣਕ ਹਮ। ਤਕਕ ਉਹ ਬਜਜਲਆ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਫ਼ਫ਼ਰਮਕਓ।
41 ਜਕਸਨ ਸਫ਼ਕਹਲਕਕਰ ਦਨ ਦਜ ਕਰਜਕਈ ਸਨ, ਇਵਕ ਢਕਈ ਸਸ ਰਹਪਏ ਅਤਨ ਦਲਆ ਪਨਜਕਹਕਕ ਦਕ।
42 ਜਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਦਨਣ ਨਲਨ ਕਹਝ ਨਕ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਦਜਹਕਕ ਨਲਨ ਬਖਫ਼ਸਫ਼ ਜਦਵਤਕ ਸਜ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਉਸ ਨਕਲ ਜਕਹੜਕ ਵਧਰਕ ਜਪਆਰ
ਕਰਨਗਕ ?
43 ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਮਨਰਰ ਜਕਚ ਜਵਵਚ ਉਹ ਜਜਹ ਨਲਨ ਉਸ ਨਨ ਵਧਰਕ ਬਖਫ਼ਜਸਫ਼ਆ। ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਮਕ ਠਰਕ
ਜਨਬਨੜਕ ਕਰਤਕ।
44 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਤਰਵਰਕ ਦਰ ਵਵਲ ਮਲਨਹ ਫ਼ਨਰ ਕਨ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਲਨ ਇਸ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ ਵਨਖਦਕ ਹਮਕ ? ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਘਰ ਆਇਆ, ਤਮਕ ਮਨਰਨ ਪਮਰਕਕ ਦਨ
ਲਈ ਪਕਣਰ ਨਕ ਜਦਵਤਕ ਪਰ ਇਹ ਨਨ ਮਨਰਨ ਪਮਰ ਅਨਝਲਆਕ ਨਕਲ ਭਨਵਨ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਵਕਲਕਕ ਨਕਲ ਪਲਝ
ਨ ਨ।
45 ਤਮਕ ਮਮਨਲਨ ਨਕ ਚਹਨਜਮਆ ਪਰ ਇਹ ਜਦਜਕ ਦਕ ਮਮਕ ਐਥਨ ਆਇਆ ਮਨਰਨ ਪਮਰ ਚਹਮ
ਨ ਣ ਤਜਕ ਨਹਰਕ ਹਟਰ।
46 ਤਮਕ ਮਨਰਨ ਜਸਰ ਤਨ ਤਨਲ ਨਕ ਮਜਲਆ ਪਰ ਇਸ ਨਨ ਮਨਰਨ ਪਮਰਕਕ ਨਲਨ ਅਤਰ ਮਜਲਆ।
47 ਇਸ ਕਕਰਨ ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਇਹ ਦਨ ਪਕਪ ਜਜ ਬਹਹਤਨ ਹਨ ਸਜ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਨ ਗਏ ਜਕਉਕਜਕ ਇਸ ਨਨ ਜਪਆਰ ਬਹਹਤ ਕਰਤਕ, ਪਰ
ਜਜਹ ਨਲਨ ਥਜੜਕ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਕ ਜਗਆ ਸਜ ਥਜੜਕ ਜਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਮ।
48 ਫ਼ਨਰ ਓਨ ਉਸ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਨਰਨ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਨ ਗਏ।
49 ਅਤਨ ਜਜਹੜਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਖਕਣ ਨਲਨ ਬਮਠਨ ਸਨ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਇਹ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜ ਪਕਪ ਭਰ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਦਕ ਹਮ ?
50 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਸ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਨਰਰ ਜਨਹਚਕ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਬਚਕਇਆ ਹਮ, ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਨਕਲ ਚਵਲਰ ਜਕਹ।
ਕਕਕਡ 8
1 ਇਹ ਦਨ ਥਜੜਨ ਜਚਰ ਜਪਵਛਜਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਉਹ ਨਗਰਜ ਨਗਰ ਅਤਨ ਜਪਨਡਜਕ ਜਪਨਡ ਜਫ਼ਰਦਕ ਹਜਇਆ ਪਰਚਕਰ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ
ਰਕਜ ਦਰ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਉਕਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਓਹ ਬਕਰਨਹਕਕ ਉਸ ਦਨ ਨਕਲ ਸਨ।
2 ਅਰ ਕਈ ਤਰਵਰਆਕ ਵਰ ਜਜਹੜਰਆਕ ਬਦਰਲਹਕਕ ਅਤਨ ਰਜਗਕਕ ਤਜਕ ਚਨਗਰਆਕ ਕਰਤਰਆਕ ਗਈਆਕ ਸਨ ਅਰਥਕਤ ਮਜਰਯਮ ਜਜ ਮਗਦਲਰਨਰ
ਕਹਕਉਕਦਰ ਸਰ ਜਜਹ ਦਨ ਜਵਵਚਜਕ ਸਵਤ ਭਲਤ ਜਨਵਕਲਨ ਸਨ।
3 ਅਤਨ ਹਨਰਜਦਨਸ ਦਨ ਜਦਵਕਨ ਖਲਜਫ਼ਕਹ ਨਕਮਨ ਦਰ ਤਰਵਰਕ ਯਜਆਨਕ ਅਰ ਸਹਸਨਨਕ ਅਤਨ ਹਜਰ ਬਥਨਰਰਆਕ ਜਜ ਆਪਣਨ ਮਕਲ ਨਕਲ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ
ਟਜਹਲ ਸਨਵਕ ਕਰਦਰਆਕ ਸਨ।
4 ਜਕਕ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਇਕਵਠਰ ਹਹਨਦਰ ਸਰ ਅਤਨ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦਨ ਲਜਕ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਆਉਕਦਨ ਸਨ, ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਨਕਲ ਆਜਖਆ।
5 ਜਕ ਇਵਕ ਬਰਜਣ ਵਕਲਕ ਬਰ ਬਰਜਣ ਨਲਨ ਜਨਵਕਜਲਆ ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਬਰਜਜਦਆਕ ਕਹਝ ਪਹਨ ਵਵਲ ਜਕ ਜਪਆ ਅਤਨ ਜਮਵਜਧਆ ਜਗਆ ਅਤਨ
ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਪਨਛਰ ਉਹ ਨਲਨ ਚਹਗ ਗਏ।
6 ਅਰ ਹਜਰ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਜਕਜਰਆ ਸਜ ਉਗਜਦਆਕ ਹਰ ਸਹਵਕ ਜਗਆ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਜਗਵਲ ਨਕ ਪਹਹਨਚਰ।
7 ਅਤਨ ਹਜਰ ਕਨਜਡਆਜਲਆਕ ਜਵਵਚ ਜਕਜਰਆ ਅਤਨ ਕਨਜਡਆਜਲਆਕ ਨਨ ਨਕਲ ਹਰ ਵਧ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਦਬਕ ਜਲਆ।
8 ਅਰ ਹਜਰ ਚਨਗਰ ਜਮਰਨ ਜਵਵਚ ਜਕਜਰਆ ਅਤਨ ਉਗ ਕਨ ਸਸ ਗਹਣਕ ਫ਼ਜਲਆ। ਉਹ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਕਜਹ ਕਨ ਉਚਰ ਉਚਰ ਬਜਜਲਆ ਭਈ ਜਜਹ ਦਨ
ਸਹਣਨ ਦਨ ਕਨਨ ਹਜਣ ਸਜ ਸਹਣਨ !
9 ਉਸ ਦਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਨ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ, ਇਸ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਦਕ ਕਰ ਅਰਥ ਹਮ ?
10 ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਨ ਰਕਜ ਦਨ ਭਨਤਕਕ ਦਰ ਸਮਝ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ, ਪਰ ਹਜਰਨਕਕ ਨਲਨ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤਕਕ ਜਵਵਚ, ਤਕਕ ਜਜ ਓਹ
ਵਨਖਜਦਆਕ ਨਕ ਵਨਖਣ ਅਤਨ ਸਹਣਜਦਆਕ ਨਕ ਸਮਝਣ।
11 ਪਰ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਇਉਕ ਹਮ ਜਕ ਬਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਬਚਨ ਹਮ।
12 ਅਤਨ ਪਹਨ ਦਨ ਕਨਢਨ ਵਕਲਨ ਓਹ ਹਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਸਹਜਣਆ, ਤਕਕ ਸਫ਼ਤਕਨ ਆਣ ਕਨ ਉਸ ਬਚਨ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਵਢ ਲਮ ਜਕਕਦਕ ਹਮ
ਜਕਤਨ ਅਜਜਹਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਜਜ ਓਹ ਜਨਹਚਕ ਕਰ ਕਨ ਬਚਕਏ ਜਕਣ।
13 ਅਤਨ ਜਜ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਜਕਰਨ ਸਜ ਓਹ ਹਨ ਜਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਓਹ ਸਹਣਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਬਚਨ ਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਮਨਨ ਲਮਕਦਨ ਹਨ ਪਰ ਏਹ ਜੜਨਹ ਨਹਰਕ
ਰਵਖਦਨ ਅਤਨ ਥਜੜਕ ਜਚਰ ਪਰਤਰਤ ਕਰਦਨ ਅਰ ਪਰਤਕਵਨ ਵਨਲਨ ਹਟ ਜਕਕਦਨ ਹਨ।
14 ਜਜ ਕਨਜਡਆਜਲਆਕ ਜਵਵਚ ਜਕਜਰਆ ਸਜ ਓਹ ਹਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਸਹਜਣਆ ਅਤਨ ਜਕ ਕਨ ਜਰਉਣ ਦਰਆਕ ਜਚਨਤਕਕ ਅਰ ਮਕਯਕ ਅਤਨ ਭਜਗ ਜਬਲਕਸ
ਨਕਲ ਦਬਕਏ ਜਕਕਦਨ ਹਨ ਅਤਨ ਪਵਕਨ ਫ਼ਲ ਨਹਰਕ ਜਦਨਦਨ ਹਨ।

15 ਪਰ ਜਜ ਚਨਗਰ ਜਮਰਨ ਜਵਵਚ ਜਕਜਰਆ ਸਜ ਓਹ ਹਨ ਜਜਹੜਨ ਸਹਣ ਕਨ ਬਚਨ ਨਲਨ ਚਨਗਨ ਅਤਨ ਖਰਨ ਜਦਲ ਜਵਵਚ ਸਕਕਭਰ ਰਵਖਦਨ ਹਨ ਅਰ
ਧਰਰਜ ਨਕਲ ਫ਼ਲ ਜਦਨਦਨ ਹਨ।
16 ਕਜਈ ਮਨਹਵਖ ਦਰਵਕ ਬਕਲ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਭਕਕਡਨ ਨਕਲ ਨਹਰਕ ਲਹਕਕਉਕਦਕ, ਨਕ ਮਨਜਨ ਦਨ ਹਨਠ ਰਵਖਦਕ ਹਮ ਪਰ ਦਰਵਟ ਉਤਨ ਰਵਖਦਕ ਹਮ ਭਈ
ਅਨਦਰ ਆਉਣ ਵਕਲਨ ਚਕਨਣ ਵਨਖਣ।
17 ਕਹਝ ਓਹਲਨ ਤਕਕ ਨਹਰਕ ਜਜ ਪਰਗਟ ਨਕ ਹਜਵਨਗਕ ਅਤਨ ਕਹਝ ਲਹਜਕਆ ਨਹਰਕ ਜਜ ਜਕਜਣਆ ਨਕ ਜਕਵਨ ਅਤਨ ਉਜਕਗਰ ਨਕ ਹਜਵਨ।
18 ਇਸ ਕਰਕਨ ਚਸਕਸ ਰਹਜ ਜਜ ਜਕਸ ਤਰਕਕ ਸਹਣਦਨ ਹਜ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਕਹਝ ਹਜਵਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਦਵਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਨਕ ਹਜਵਨ
ਉਸ ਤਜਕ ਉਹ ਵਰ ਜਜ ਉਹ ਆਪਣਰ ਜਕਚ ਜਵਵਚ ਰਵਖਦਕ ਹਮ ਲਮ ਜਲਆ ਜਕਵਨਗਕ।
19 ਉਹ ਦਰ ਮਕਤਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਭਰਕ ਉਸ ਕਜਲ ਆਏ ਪਰ ਭਰੜ ਦਨ ਕਕਰਨ ਉਹ ਦਨ ਨਨੜਨ ਅਵਪੜ ਨਕ ਸਵਕਨ ।
20 ਉਹ ਨਲਨ ਖਬਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਭਈ ਤਨਰਰ ਮਕਕ ਅਤਨ ਤਨਰਨ ਭਰਕ ਬਕਹਰ ਖੜਨ ਤਮਨਲਨ ਜਮਲਨਕ ਚਕਹਹਨਦਨ ਹਨ।
21 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਮਨਰਰ ਮਕਤਕ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਭਰਕ ਏਹ ਹਨ ਜਜਹੜਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਬਚਨ ਸਹਣਦਨ ਅਤਨ ਮਨਨਦਨ
ਹਨ।
22 ਫ਼ਨਰ ਇਵਕ ਜਦਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਚਨਲਨ ਬਨੜਰ ਉਤਨ ਚੜਨਹਨ ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਆਓ, ਅਸਰਕ ਝਰਲ ਦਨ
ਪਕਰ ਚਵਲਰਏ, ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਬਨੜਰ ਖਜਲ ਜਦਵਤਰ।
23 ਪਰ ਜਕਕ ਬਨੜਰ ਚਵਲਰ ਜਕਕਦਰ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਸਸਕ ਜਗਆ ਅਤਨ ਝਰਲ ਜਵਵਚ ਅਨਨਹਨਰਰ ਆਈ ਅਤਨ ਬਨੜਰ ਪਕਣਰ ਨਕਲ ਭਰਦਰ ਜਕਕਦਰ ਸਰ
ਅਰ ਓਹ ਖਤਰਨ ਜਵਵਚ ਸਨ।
24 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਗਕਇਆ ਅਤਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ! ਅਸਰਕ ਤਕਕ ਮਰ ਚਵਲਨ ਹਕਕ ! ਉਸ ਨਨ ਉਠ
ਕਨ ਪਸਣ ਅਤਨ ਪਕਣਰ ਦਰਆਕ ਠਕਠਕਕ ਨਲਨ ਦਬਕਕ ਜਦਵਤਕ ਅਰ ਓਹ ਥਨਮ ਗਈਆਕ ਅਤਨ ਚਮਨ ਹਜ ਜਗਆ।
25 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਹਕਡਰ ਜਨਹਚਕ ਜਕਵਥਨ ? ਅਤਨ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਰ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਕਨ ਆਪਜ ਜਵਵਚਰਕ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ, ਇਹ ਕਸਣ
ਹਮ ਜਜ ਪਸਣ ਅਤਨ ਪਕਣਰ ਉਤਨ ਭਰ ਹਹਕਮ ਕਰਦਕ ਹਮ ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਦਰ ਮਨਨ ਲਮਦ
ਕ ਨ ਹਨ ?
26 ਓਹ ਜਗਰਸਨਨਰਆਕ ਦਨ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਜਜ ਗਲਰਲ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਉਸ ਪਕਰ ਹਮ ਪਹਹਚ
ਨ ਨ।
27 ਅਰ ਜਕਕ ਉਹ ਕਨਢਨ ਤਨ ਉਤਜਰਆ ਤਕਕ ਨਗਰ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਟਵਕਜਰਆ ਜਜਹ ਦਨ ਜਵਵਚ ਭਲਤ ਸਨ ਅਤਨ ਉਹ ਬਹਹਤ ਜਚਰ ਦਕ ਬਸਤਨਰ
ਨਹਰਕ ਸਰ ਪਜਹਨਦਕ ਅਤਨ ਘਰ ਨਹਰਕ ਸਗਜਕ ਕਬਰਕਕ ਜਵਵਚ ਰਜਹਨਦਕ ਸਰ।
28 ਅਰ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਚਰਕ ਮਕਰਰ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ ਜਡਵਗ ਜਪਆ ਅਰ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ ਬਜਜਲਆ, ਹਨ ਮਹਕਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ
ਜਯਸਲ ਤਨਰਕ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਕਰ ਕਨਮ ? ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਮਮਨਲਨ ਦਹਖ ਨਕ ਜਦਹ !
29 ਜਕਉਕਜਕ ਉਹ ਉਸ ਜਭਨਰਸਫ਼ਟ ਆਤਮਕ ਨਲਨ ਹਹਕਮ ਕਰ ਜਰਹਕ ਸਰ ਜਕ ਇਸ ਮਨਹਵਖ ਜਵਵਚਜਕ ਜਨਵਕਲ ਜਕਹ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਬਹਹਤ ਵਕਰਰ
ਉਹ ਨਲਨ ਜਖਵਚ ਕਰਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਸਨਗਲਕਕ ਅਤਨ ਬਨੜਰਆਕ ਨਕਲ ਜਕਜੜਆ ਹਜਇਆ ਪਜਹਰਨ ਜਵਵਚ ਰਜਹਨਦਕ ਸਰ ਪਰ ਉਹ ਬਨਧਨਕਕ ਨਲਨ ਤਜੜ
ਸਹਵਟਦਕ ਅਤਨ ਭਲਤ ਉਹ ਨਲਨ ਉਜਕੜਕਕ ਜਵਵਚ ਭਜਕਈ ਜਫ਼ਰਦਕ ਸਰ।
30 ਫ਼ਨਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਪਹਵਜਛਆ, ਤਨਰਕ ਨਕਉਕ ਕਰ ਹਮ ? ਉਹ ਬਜਜਲਆ, ਲਸਫ਼ਕਰ, ਜਕਉਕ ਜਜ ਬਹਹਤ ਭਲਤ ਉਸ ਜਵਵਚ ਵੜਨ ਹਜਏ ਸਨ।
31 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਦਰ ਜਮਨਨਤ ਕਰਤਰ ਭਈ ਸਕਨਲਨ ਅਥਕਹ ਕਹਡ
ਨ ਜਵਵਚ ਜਕਣ ਦਕ ਹਹਕਮ ਨਕ ਕਰ !
32 ਉਥਨ ਸਲਰਕਕ ਦਕ ਇਵਕ ਵਵਡਕ ਇਵਜੜ ਪਹਕੜ ਉਤਨ ਚਹਵਗਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਦਰ ਜਮਨਨਤ ਕਰਤਰ ਜਕ ਸਕਨਲਨ ਆਜਗਆ ਜਦਹ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ
ਜਵਵਚ ਜਕ ਵੜਰਏ ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਗਆ ਜਦਵਤਰ।
33 ਅਰ ਭਲਤ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਜਵਵਚਜਕ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਸਲਰਕਕ ਜਵਵਚ ਜਕ ਵੜਨ ਅਤਨ ਸਕਰਕ ਇਵਜੜ ਢਕਹਨ ਉਤਜਕ ਜਸਰ ਤਜੜ ਭਵਜ ਕਨ ਝਰਲ ਜਵਵਚ ਜਕ ਜਪਆ
ਅਤਨ ਡਹਵਬ ਮਜਇਆ।
34 ਅਰ ਚਹਗਕਉਣ ਵਕਲਨ ਇਹ ਹਕਲ ਵਨਖ ਕਨ ਭਵਜਨ ਅਤਨ ਨਗਰ ਅਰ ਜਪਨਡਕਕ ਜਵਵਚ ਖਬਰ ਪਹਚਕਈ।
35 ਤਕਕ ਲਜਕ ਉਸ ਹਕਲ ਨਲਨ ਵਨਖਣ ਜਨਵਕਲਨ ਅਤਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਨਲਨ ਜਜਸ ਜਵਵਚਜਕ ਭਲਤ ਜਨਵਕਲਨ ਸਨ ਕਵਪੜਨ ਪਜਹਨਰ ਅਤਨ
ਸਹਰਤ ਸਮਨਹਕਲਰ ਜਯਸਲ ਦਨ ਚਰਨਕਕ ਲਕਗਨ ਬਮਠਕ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਓਹ ਡਰ ਗਏ।
36 ਵਨਖਣ ਵਕਜਲਆਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ ਭਈ ਉਹ ਜਜਹ ਦਨ ਜਵਵਚ ਭਲਤ ਸਨ ਜਕਵਕਲਨ ਬਚ ਜਗਆ।
37 ਅਰ ਜਗਰਸਨਨਰਆਕ ਦਨ ਇਲਕਕਨ ਦਨ ਸਕਰਨ ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਉਸ ਦਨ ਅਵਗਨ ਅਰਜਫ਼ ਕਰਤਰ ਜਜ ਸਕਡਨ ਕਜਲਜਕ ਚਵਲਨ ਜਕਓ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਵਵਡਕ ਖਸਫ਼ਫ਼
ਪਮ ਜਗਆ ਸਰ। ਸਜ ਉਹ ਬਨੜਰ ਉਤਨ ਚੜਨਹ ਕਨ ਮਹੜ ਜਗਆ।
38 ਅਤਨ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਨਨ ਜਜਹ ਦਨ ਜਵਵਚਜਕ ਭਲਤ ਜਨਵਕਲਨ ਸਨ, ਉਸ ਦਨ ਨਕਲ ਰਜਹਣ ਦਨ ਲਈ ਬਨਨਤਰ ਕਰਤਰ ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ
ਜਵਜਦਆ ਕਰਤਕ।
39 ਭਈ ਆਪਣਨ ਘਰ ਨਲਨ ਮਹੜ ਜਕਹ ਅਤਨ ਦਵਸਰਕ ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਨ ਤਨਰਨ ਲਈ ਕਨਡਨ ਵਵਡਨ ਕਨਮ ਕਰਤਨ ਹਨ। ਤਕਕ ਉਹ ਸਕਰਨ ਨਗਰ ਜਵਵਚ
ਉਜਕਗਰ ਕਰਦਕ ਜਗਆ ਜਜ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਕਨਡਨ ਵਵਡਨ ਕਨਮ ਕਰਤਨ।
40 ਜਕਕ ਜਯਸਲ ਮਹੜ ਆਇਆ ਤਕਕ ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਕਬਲਲ ਕਰਤਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਸਭ ਉਸ ਦਰ ਉਡਰਕ ਕਰ ਰਹਨ ਸਨ।
41 ਅਰ ਵਨਖਜ ਜਕ ਜਮਰਹਸ ਨਕਉਕ ਦਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਆਇਆ ਜਜਹੜਕ ਸਮਕਜ ਦਕ ਸਰਦਕਰ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਨਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਪਮਰਰਕ ਪਮ ਕਨ ਉਸ ਦਰ
ਜਮਨਨਤ ਕਰਤਰ ਜਜ ਮਨਰਨ ਘਰ ਚਵਲਜ।
42 ਇਸ ਕਰਕਨ ਜਜ ਉਹ ਦਰ ਬਕਰਕਕ ਕਹ ਵਜਰਹਕਕ ਦਰ ਇਕਲਸਤਰ ਧਰ ਸਰ ਅਰ ਉਹ ਸਰ ਮਰਨਕਊ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਤਹਰਜਦਆਕ ਜਕਕਜਦਆਕ ਭਰੜ ਉਸ
ਨਲਨ ਦਬਕਈ ਜਕਕਦਰ ਸਰ।

43 ਤਦ ਇਵਕ ਜਨਕਨਰ ਨਨ ਜਜਹ ਦਨ ਬਕਰਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਲਹਲ ਆਉਕਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਪਲਨਜਰ ਹਕਰਮਕਕ ਨਲਨ ਦਨ ਬਮਠਰ ਸਰ ਪਰ
ਜਕਸਨ ਤਜਕ ਚਨਗਰ ਨਕ ਹਜ ਸਕਰ।
44 ਜਪਵਛਜਕ ਦਰ ਆਣ ਕਨ ਉਸ ਦਨ ਕਵਪੜਨ ਦਕ ਪਵਲਕ ਛਜਜਹਆ ਅਤਨ ਉਵਨਕ ਉਹ ਦਕ ਲਹਲ ਬਨਦ ਹਜ ਜਗਆ।
45 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਮਮਨਲਨ ਜਕਹ ਨਨ ਛਜਜਹਆ ? ਜਕਕ ਸਕਜਰਆਕ ਨਨ ਨਕਕਹ ਕਰਤਰ ਤਕਕ ਪਤਰਸ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਜਦਆਕ ਨਨ ਆਜਖਆ,
ਸਹਆਮਰ ਜਰ, ਭਰੜ ਤਮਨਲਨ ਘਨਰਦਰ ਅਰ ਉਤਨ ਜਡਵਗਦਰ ਹਮ।
46 ਪਰ ਜਯਸਲ ਆਜਖਆ, ਜਕਸਨ ਨਨ ਮਮਨਲਨ ਛਜਜਹਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਨਲਨ ਮਲਲਮ ਹਜਇਆ ਭਈ ਮਨਰਨ ਜਵਵਚਜਕ ਸਫ਼ਕਤਰ ਜਨਵਕਲਰ ਹਮ।
47 ਜਕਕ ਉਸ ਜਨਕਨਰ ਨਨ ਵਨਜਖਆ ਜਜ ਮਮਕ ਲਹਕ ਨਹਰਕ ਸਵਕਦਰ ਤਕਕ ਕਨਬਦਰ ਕਨਬਦਰ ਆਈ ਅਤਨ ਉਸ ਦਨ ਪਮਰਰਕ ਜਡਵਗ ਕਨ ਸਕਰਨ ਲਜਕਕਕ ਦਨ
ਸਕਹਮਣਨ ਹਕਲ ਦਵਜਸਆ ਜਜ ਜਕਸ ਕਕਰਨ ਉਸ ਨਲਨ ਛਜਜਹਆ ਅਤਨ ਜਕਸ ਤਰਕਕ ਓਵਨਕ ਚਨਗਰ ਹਜ ਗਈ।
48 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਬਨਟਰ, ਤਨਰਰ ਜਨਹਚਕ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ ਹਮ, ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਨਕਲ ਚਵਲਰ ਜਕਹ।
49 ਉਹ ਅਜਨ ਬਜਲਦਕ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਸਮਕਜ ਦਨ ਸਰਦਕਰ ਦਨ ਘਰਜਕ ਜਕਸਨ ਨਨ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ ਭਈ ਤਨਰਰ ਧਰ ਮਰ ਗਈ, ਗਹਰਲ ਨਲਨ ਖਨਚਲ ਨਕ
ਜਦਹ।
50 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਸਹਣ ਕਨ ਅਵਗਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਡਰ, ਕਨਵਲ ਜਨਹਚਕ ਕਰ ਤਕਕ ਉਹ ਬਚ ਜਕਵਨਗਰ।
51 ਉਸ ਨਨ ਘਰ ਪਹਹਨਚ ਕਨ ਪਤਰਸ ਅਰ ਯਲਹਨਨਕ ਅਰ ਯਕਕਲਬ ਅਤਨ ਉਸ ਕਹੜਰ ਦਨ ਮਕਜਪਆਕ ਤਜਕ ਜਬਨਕ ਹਜਰ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਨਕਲ
ਅਨਦਰ ਵੜਨ ਨਕ ਜਦਵਤਕ।
52 ਅਤਨ ਸਭ ਲਜਕ ਉਸ ਕਹੜਰ ਨਲਨ ਰਜਕਦਨ ਜਪਵਟਦਨ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਰਜਵਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਮਰਰ ਨਹਰਕ ਪਰ ਸਹਵਤਰ ਪਈ ਹਮ।
53 ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ ਉਤਨ ਹਵਸਣ ਲਵਗਨ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਜਕਣਦਨ ਸਨ ਭਈ ਉਹ ਮਜਈ ਪਈ ਹਮ।
54 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਦਕ ਹਵਥ ਫ਼ੜ ਕਨ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ ਜਕਹਕ, ਕਹੜਰਏ, ਉਠ !
55 ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਆਤਮਕ ਮਹੜ ਆਇਆ ਅਤਨ ਉਹ ਝਵਟ ਉਠ ਖੜਰ ਹਜਈ, ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਝ ਖਕਣ ਲਈ ਜਦਵਤਕ
ਜਕਏ।
56 ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਮਕਪਨ ਅਚਰਜ ਰਜਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਤਗਰਦ ਕਰਤਰ ਭਈ ਇਹ ਜਵਜਥਆ ਜਕਸਨ ਕਜਲ ਨਕ ਦਵਜਸਓ।
ਕਕਕਡ 9
1 ਉਸ ਨਨ ਬਕਰਕਕ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਇਕਵਠਨ ਬਹਲਕ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਸਕਜਰਆਕ ਭਲਤਕਕ ਉਤਨ ਅਤਨ ਰਜਗਕਕ ਦਨ ਦਲਰ ਕਰਨ ਦਰ ਸਫ਼ਕਤਰ ਤਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ
ਜਦਵਤਕ।
2 ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਰਨ ਅਤਨ ਰਜਗਰਆਕ ਨਲਨ ਚਨਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਵਜਲਆ।
3 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਹਸਰਕ ਰਕਹ ਦਨ ਲਈ ਕਹਝ ਨਕ ਲਓ, ਨਕ ਲਕਠਰ, ਨਕ ਝਜਲਕ, ਨਕ ਰਜਟਰ, ਨਕ ਰਹਜਪਆ, ਨਕ ਦਜ ਕਹੜਤਨ ਰਵਖਜ।
4 ਜਜਸ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਕਓ ਉਥਨ ਹਰ ਜਟਕਜ ਅਰ ਉਥਜਕ ਹਰ ਤਹਰਜ।
5 ਅਤਨ ਜਜਹੜਨ ਤਹਹਕਡਕ ਆਦਰ ਭਕਉ ਨਕ ਕਰਨ ਤਹਸਰਕ ਉਸ ਨਗਰਜਕ ਜਨਵਕਲਜਦਆਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਸਕਖਰ ਲਈ ਆਪਣਨ ਪਮਰਕਕ ਦਰ ਧਲੜ ਝਕੜ
ਸਹਵਟਜ।
6 ਤਕਕ ਓਹ ਬਕਹਰ ਜਕ ਕਨ ਜਪਨਡਜ ਜਪਨਡ ਹਰ ਥਕਕ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਉਕਦਨ ਅਤਨ ਰਜਗਕਕ ਨਲਨ ਦਲਰ ਕਰਦਨ ਜਫ਼ਰਨ।
7 ਰਕਜਕ ਹਨਰਦ
ਜ ਨਸ ਨਨ ਸਭ ਕਹਝ ਜਜ ਹਜ ਜਰਹਕ ਸਰ ਸਹਜਣਆ ਅਰ ਦਹਬਧਕ ਜਵਵਚ ਪਮ ਜਗਆ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਕਈ ਆਖਦਨ ਸਨ ਜਕ ਯਲਹਨਨਕ
ਮਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਰ ਉਜਠਆ ਹਮ।
8 ਪਰ ਕਈ ਬਜਲਨ ਭਈ ਏਲਰਯਕਹ ਪਰਗਟ ਹਜਇਆ ਅਤਨ ਹਜਰ ਆਖਦਨ ਸਨ ਜਜ ਅਗਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਜਈ ਨਬਰ ਜਰ ਉਜਠਆ ਹਮ ।
9 ਹਨਰਜਦਨਸ ਨਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਯਲਹਨਨਕ ਦਕ ਜਸਰ ਮਮਕ ਵਢਕ ਸਹਵਜਟਆ ਪਰ ਇਹ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹ ਦਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਮਮਕ ਏਹਜ ਜਹਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਸਹਣਦਕ ਹਕਕ ?
ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਵਨਖਣ ਦਰ ਭਕਲ ਕਰਤਰ।
10 ਰਸਲਲਕਕ ਨਨ ਮਹੜ ਆ ਕਨ ਜਜ ਕਹਝ ਕਰਤਕ ਸਰ ਸਜ ਉਹ ਨਲਨ ਦਵਜਸਆ ਅਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਨਕਲ ਲਮ ਕਨ ਅਲਵਗ ਬਮਤਸਮਦਕ ਨਕਉਕ ਦਨ ਇਵਕ
ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਜਗਆ।
11 ਪਰ ਲਜਕ ਇਹ ਮਲਲਮ ਕਰ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਮਗਰ ਤਹਰ ਪਏ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਬਲਲ ਕਰਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਨ ਜਵਖਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ
ਗਵਲਕਕ ਕਰਤਰਆਕ ਅਤਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਚਨਜਗਆਕ ਹਜਣ ਦਰ ਲਜੜ ਸਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਚਨਗਨ ਕਰਤਕ।
12 ਜਕਕ ਜਦਨ ਢਲਣ ਲਵਗਕ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਭਰੜ ਨਲਨ ਜਵਜਦਆ ਕਰ ਜਜ ਓਹ ਆਲਨ ਦਹਆਲਨ ਜਦਆਕ
ਜਪਨਡਕਕ ਅਤਨ ਗਰਕਵਕਕ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਰਕਤ ਕਵਟਣ ਅਤਨ ਕਹਝ ਲਮ ਕਨ ਖਕਣ ਜਕਉਕ ਜਜ ਅਸਰਕ ਐਥਨ ਉਜਕੜ ਥਕਕ ਜਵਵਚ ਹਕਕ ।
13 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਹਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਖਕਣ ਲਈ ਜਦਓ। ਓਹ ਬਜਲਨ, ਸਕਡਨ ਕਜਲ ਪਨਜ ਰਜਟਰਆਕ ਅਤਨ ਦਜ ਮਵਛਰਆਕ ਤਜਕ
ਜਬਨਕ ਹਜਰ ਕਹਝ ਨਹਰਕ ਯਕ ਅਸਰਕ ਜਕ ਕਨ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਲਈ ਭਜਜਨ ਮਹਵਲ ਜਲਆਈਏ ? ਜਕਉਕਜਕ ਓਹ ਪਨਜ ਕਹ ਹਜਫ਼ਕਰ ਮਰਦ
ਸਨ।
14 ਉਹ ਨਨ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਜਈ ਪਨਜਕਹਕਕ ਪਨਜਕਹਕਕ ਦਰ ਟਜਲਰ ਕਰਕਨ ਜਬਠਕਲ ਜਦਓ।
15 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸਨ ਤਰਕਕ ਕਰ ਕਨ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਜਬਠਕਜਲਆ।

16 ਉਸ ਨਨ ਓਹਨਕਕ ਪਨਜਕਕ ਰਜਟਰਆਕ ਅਰ ਦਜ ਮਵਛਰਆਕ ਨਲਨ ਲਮ ਜਲਆ ਅਰ ਅਕਕਸਫ਼ ਵਵਲ ਵਨਖ ਕਨ ਓਹਨਕਕ ਉਤਨ ਬਰਕਤ ਮਨਗਰ ਅਤਨ ਤਜੜ ਕਨ
ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਜਦਨਦਕ ਜਗਆ ਭਈ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਰਵਖਣ।
17 ਤਦ ਓਹ ਸਕਰਨ ਖਕ ਕਨ ਰਵਜ ਗਏ ਅਤਨ ਓਹਨਕਕ ਜਦਆਕ ਬਵਜਚਆਕ ਹਜਇਆਕ ਟਹਕਜੜਆਕ ਦਰਆਕ ਬਕਰਕਕ ਟਜਕਰਰਆਕ ਚਹਕ
ਵ ਰਆਕ ਗਈਆਕ ।
18 ਫ਼ਨਰ ਅਜਜਹਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਜਨਰਕਲਨ ਜਵਵਚ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਚਨਲਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਸਨ ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ
ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਪਹਵਜਛਆ ਭਈ ਲਜਕ ਕਰ ਕਜਹਨਦਨ ਹਨ ਜਜ ਮਮਕ ਕਸਣ ਹਕਕ ?
19 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਯਲਹਨਨਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਦਨਣ ਵਕਲਕ, ਪਰ ਹਜਰ ਏਲਰਯਕਹ ਅਤਨ ਹਜਰ ਭਈ ਅਗਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਜਈ ਨਬਰ ਜਰ
ਉਜਠਆ।
20 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਪਰ ਤਹਸਰਕ ਕਰ ਆਖਦਨ ਹਜ ਜਜ ਮਮਕ ਕਸਣ ਹਕਕ ? ਪਤਰਸ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਮਸਰਹ !
21 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਤਗਰਦ ਕਰ ਕਨ ਹਹਕਮ ਜਦਵਤਕ ਜਜ ਇਹ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਨਕ ਦਵਸਜ !
22 ਅਤਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਜਫ਼ਰਰਲ ਹਮ ਜਜ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਬਹਹਤ ਦਹਖ ਝਵਲਨ ਅਤਨ ਬਜਫ਼ਹਰਗਕਕ ਅਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਰ ਗਨਰਨਥਰਆਕ ਥਰਕ
ਰਵਜਦਆ ਜਕਏ ਅਤਨ ਮਕਰ ਸਹਜਵ ਟਆ ਜਕਏ ਅਤਨ ਤਰਜਨ ਜਦਨ ਜਹਆਜਲਆ ਜਕਏ।
23 ਉਸ ਨਨ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਨ ਕਜਈ ਮਨਰਨ ਜਪਵਛਨ ਆਉਣਕ ਚਕਹਨ ਤਕਕ ਆਪਣਨ ਆਪ ਦਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਨ ਅਤਨ ਰਜਜਫ਼ ਆਪਣਰ ਸਲਰਬ
ਚਹਵਕ ਕਨ ਮਨਰਨ ਜਪਵਛਨ ਚਵਲਨ।
24 ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਹੜਕ ਆਪਣਰ ਜਕਨ ਬਚਕਉਣਰ ਚਕਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਗਹਆਵਨਗਕ ਪਰ ਜਜਹੜਕ ਮਨਰਨ ਲਈ ਆਪਣਰ ਜਕਨ ਗਹਆਵਨ ਉਹ ਉਸ
ਨਲਨ ਬਚਕਵਨਗਕ।
25 ਆਦਮਰ ਨਲਨ ਕਰ ਲਕਭ ਹਮ ਜਨ ਸਕਰਨ ਜਗਤ ਨਲਨ ਕਮਕਵਨ ਪਰ ਆਪਣਕ ਨਕਸ ਕਰਨ ਯਕ ਆਪ ਨਲਨ ਗਹਆਵਨ ?
26 ਜਜ ਕਜਈ ਮਮਥਜਕ ਅਤਨ ਮਨਜਰਆਕ ਬਚਨਕਕ ਤਜਕ ਸਫ਼ਰਮਕਏਗਕ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਵਰ ਉਸ ਤਜਕ ਸਫ਼ਰਮਕਏਗਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਆਪਣਨ ਅਤਨ ਜਪਤਕ ਦਨ
ਅਤਨ ਪਜਵਵਤਨਰ ਦਲਤਕਕ ਦਨ ਤਨਜ ਨਕਲ ਆਵਨਗਕ।
27 ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਕਈ ਕਹ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਜਹੜਨ ਐਥਨ ਖੜਨ ਹਨ ਮਸਤ ਦਕ ਸਹਆਦ ਨਕ ਚਵਖਣਗਨ ਜਦ ਤਕਈਕ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਨਲਨ ਨਕ ਵਨਖਣ।
28 ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਨ ਅਵਠ ਕਹ ਜਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਪਤਰਸ ਅਰ ਯਲਹਨਨਕ ਅਰ ਯਕਕਲਬ ਨਲਨ ਨਕਲ ਲਮ ਕਨ ਪਹਕੜ ਉਤਨ
ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨ ਚਜੜਨਹਆ।
29 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜਦਆਕ ਉਹ ਦਨ ਮਲਨਹ ਦਕ ਰਲਪ ਹਜਰ ਹਰ ਹਜ ਜਗਆ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਪਹਸਫ਼ਕਕ ਜਚਵਟਰ ਅਤਨ ਚਮਕਰਲਰ ਹਜ ਗਈ।
30 ਅਰ ਵਨਖਜ, ਦਜ ਮਨਹਵਖ ਅਰਥਕਤ ਮਲਸਕ ਅਤਨ ਏਲਰਯਕਹ ਉਸ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਨ ਸਨ।
31 ਓਹ ਤਨਜ ਜਵਵਚ ਜਵਖਕਲਰ ਦਨ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਕਲਚ ਦਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਨ ਸਨ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਸਨਪਲਰਨ ਕਰਨਕ ਸਰ।
32 ਪਤਰਸ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਸਕਥਰ ਨਰਕਦਰ ਨਕਲ ਸਹਸਤ ਹਜਏ ਹਜਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਜਕਗਜਦਆਕ ਉਹ ਦਨ ਤਨਜ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਜਹਕਕ ਜਜਣਆਕ
ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਖੜਨ ਸਨ ਜਡਵਠਕ।
33 ਅਰ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਓਹ ਉਸ ਤਜਕ ਜਹਦਨ ਹਜਣ ਲਵਗਨ ਤਕਕ ਪਤਰਸ ਨਨ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਸਕਡਕ ਐਥਨ ਹਜਣਕ ਚਨਗਕ ਹਮ
ਸਜ ਅਸਰਕ ਜਤਨਨ ਡਨਰਨ ਬਣਕਈਏ, ਇਵਕ ਤਨਰਨ ਲਈ ਅਤਨ ਇਵਕ ਮਲਸਕ ਲਈ ਅਤਨ ਇਵਕ ਏਲਰਯਕਹ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹਰਕ ਸਰ ਜਕਣਦਕ ਭਈ ਕਰ
ਕਜਹਨਦਕ ਹਮ।
34 ਉਹ ਇਹ ਅਜਨ ਬਜਲਦਕ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਬਵਦਲ ਨਨ ਆਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਛਕਉਕ ਕਰਤਰ ਅਰ ਓਹ ਬਵਦਲ ਜਵਵਚ ਵੜਦਨ ਹਰ ਡਰ ਗਏ।
35 ਉਸ ਬਵਦਲ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਅਵਕਜਫ਼ ਇਹ ਕਜਹਨਦਰ ਆਈ ਜਜ ਇਹ ਮਨਰਕ ਪਹਵਤਨਰ ਹਮ, ਮਨਰਕ ਚਹਜਣਆ ਹਜਇਆ, ਇਹ ਦਰ ਸਹਣਜ।
36 ਅਤਨ ਇਹ ਅਵਕਜਫ਼ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਹਰ ਜਯਸਲ ਇਕਵਲਕ ਪਕਇਆ ਜਗਆ ਅਤਨ ਓਹ ਚਹਵਪ ਰਹਨ ਅਰ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਵਨਖਰਆਕ ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ
ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਕਹਝ ਨਕ ਦਵਜਸਆ।
37 ਅਗਲਨ ਜਦਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਓਹ ਪਹਕੜਜਕ ਉਤਰਨ ਤਕਕ ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਉਸ ਨਲਨ ਆ ਜਮਲਰ।
38 ਅਰ ਵਨਖਜ ਭਰੜ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਨਨ ਉਚਰ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਮਨਰਨ ਪਹਵਤਰਨ ਉਤਨ ਜਕਰਪਕ
ਜਦਨਰਸਫ਼ਟ ਕਰ ਜਕਉਕਜਕ ਉਹ ਮਨਰਕ ਇਕਲਸਤਕ ਹਮ।
39 ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਜਕ ਇਵਕ ਰਲਹ ਉਹ ਨਲਨ ਫ਼ੜ ਲਮਕਦਰ ਹਮ ਅਤਨ ਉਹ ਅਚਕਣਚਕ ਚਰਕਣ ਲਵਗ ਜਕਕਦਕ ਹਮ ਅਰ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਅਜਜਹਕ ਘਹਟ
ਵ ਦਰ ਹਮ ਜਜ
ਉਹ ਨਲਨ ਝਵਗ ਆ ਜਕਕਦਰ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਭਨਨ ਮਰਜੜ ਕਨ ਮਸਕਕ ਜਜਹਨ ਉਹ ਨਲਨ ਛਵਡਦਰ ਹਮ।
40 ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਚਨਜਲਆਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਤਰ ਜਜ ਉਸ ਨਲਨ ਕਵਢ ਦਨਣ ਪਰ ਓਹ ਨਕ ਕਵਢ ਸਵਕਨ।
41 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਹਨ ਬਨਪਰਤਰਤ ਅਤਨ ਅੜਬ ਪਰਹੜਰ ਕਦ ਤਜੜਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਸਨਗ ਰਹਕਕਗਕ ਅਰ ਤਹਹਕਡਰ ਸਹਕਕਗਕ ? ਆਪਣਨ
ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਐਥਨ ਜਲਆ।
42 ਉਹ ਅਜਨ ਆਉਕਦਕ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਭਲਤ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਪਟਕ ਜਦਵਤਕ ਅਤਨ ਵਵਡਕ ਮਰਜਜੜਆ ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਸ ਜਭਨਰਸਫ਼ਟ ਆਤਮਕ ਨਲਨ
ਜਝੜਜਕਆ ਅਤਨ ਬਕਲਕ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਉਹ ਦਨ ਜਪਉ ਨਲਨ ਸਸਕਪ ਜਦਵਤਕ।
43 ਅਰ ਸਭ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਮਹਕਨਤਕ ਤਜਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ। ਜਕਕ ਸਭ ਉਨਨਹਕਕ ਸਕਜਰਆਕ ਕਨਮਕਕ ਤਜਕ ਜਜ ਉਸ ਨਨ ਕਰਤਨ ਅਚਰਜ ਮਨਨਦਨ ਸਨ ਤਕਕ
ਓਨ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ,
44 ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਨਨਕਕ ਨਕਲ ਸਹਣ ਛਵਡਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਹਵਥਰਕ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਣ ਨਲਨ ਹਮ।

45 ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਇਹ ਗਵਲ ਨਕ ਸਮਝਰ ਅਤਨ ਇਹ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਜਛਪਰ ਰਹਰ ਜਜ ਇਹ ਨਲਨ ਨਕ ਬਹਵਝਣ ਪਰ ਏਸ ਗਵਲ ਦਨ ਜਵਖਨ ਉਸ ਨਲਨ ਪਹਵਛਣ
ਤਜਕ ਡਰਦਨ ਸਨ।
46 ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਇਹ ਬਜਹਸ ਹਜਣ ਲਵਗਰ ਜਜ ਸਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਵਵਡਕ ਜਕਹੜਕ ਹਮ ?
47 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਮਨ ਦਰ ਸਜਚ ਵਨਖ ਕਨ ਇਵਕ ਛਜਟਨ ਬਕਲਕ ਨਲਨ ਜਲਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਜਲ ਖੜਕ ਕਰਤਕ।
48 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਜਜ ਕਜਈ ਮਨਰਨ ਨਕਮ ਕਰਕਨ ਇਸ ਬਕਲਕ ਨਲਨ ਕਬਲਲ ਕਰਨ ਸਜ ਮਮਨਲਨ ਕਬਲਲ ਕਰਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜ ਕਜਈ ਮਮਨਲਨ
ਕਬਲਲ ਕਰਨ ਸਜ ਉਸ ਨਲਨ ਜਜਹ ਨਨ ਮਮਨਲਨ ਘਵਜਲਆ ਹਮ ਕਬਲਲ ਕਰਦਕ ਹਮ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜ ਕਜਈ ਤਹਸਕਕ ਸਭਨਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਹਜਰਨਕਕ ਨਕਲਜਕ ਛਜਟਕ ਹਮ ਸਜਈ ਵਵਡਕ
ਹਮ।
49 ਯਲਹਨਨਕ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਅਸਕਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਤਨਰਨ ਨਕਮ ਨਕਲ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਨ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰਜਜਆ ਇਸ
ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਤਨਰਨ ਮਗਰ ਨਹਰਕ ਚਵਲਦਕ।
50 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਵਰਜਜ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਹੜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਰਹਵਧ ਨਹਰਕ ਉਹ ਤਹਹਕਡਰ ਵਵਲ ਹਮ।
51 ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਦਨ ਉਠਕਏ ਜਕਣ ਦਨ ਜਦਨ ਸਨਪਲਰਨ ਹਜਣ ਲਵਗਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਜਕਣ ਲਈ ਆਪਣਕ ਮਹਹਕਣਕ ਪਵਕਰ
ਤਸਰ ਨਕਲ ਮਜਜੜਆ।
52 ਅਰ ਆਪਣਨ ਅਵਗਨ ਹਲਕਕਰਨ ਭਨਜਨ ਅਤਨ ਓਹ ਤਹਰ ਕਨ ਸਕਮਜਰਯਕ ਦਨ ਇਵਕ ਜਪਨਡ ਜਵਵਚ ਜਕ ਵੜਨ ਭਈ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਜਤਆਰਰ ਕਰਨ।
53 ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਕਬਲਲ ਨਕ ਕਰਤਕ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਰ ਵਵਲ ਜਕਣ ਨਲਨ ਸਰ।
54 ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਚਨਲਨ ਯਕਕਲਬ ਅਰ ਯਲਹਨਨਕ ਨਨ ਇਹ ਵਨਖ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਕਰ ਤਨਰਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਹਮ ਜਜ ਅਸਰਕ ਹਹਕਮ ਕਰਰਏ ਭਈ ਅਕਕਸਫ਼ਜਕ
ਅਵਗ ਵਰਸਨ ਅਤਨ ਇਨਨਹਕਕ ਦਕ ਨਕਸ ਕਰਨ ?
55 ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਮਹੜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਝੜਜਕਆ।
56 ਅਤਨ ਓਹ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਜਪਨਡ ਨਲਨ ਚਵਲਨ ਗਏ।
57 ਜਕਕ ਓਹ ਰਸਤਨ ਜਵਵਚ ਚਵਲਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਨਨ ਆਜਖਆ, ਜਜਵਥਨ ਜਕਤਨ ਤਹਸਰਕ ਜਕਓ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਮਗਰ ਚਵਲਕਕਗਕ।
58 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਲਲਨਬੜਰਆਕ ਦਨ ਘਹਰਨਨ ਅਤਨ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਪਨਛਰਆਕ ਦਨ ਆਹਲਣਨ ਹਨ ਪਰ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਜਸਰ ਧਰਨ ਨਲਨ
ਥਕਕ ਨਹਰਕ।
59 ਉਸ ਨਨ ਹਜਰ ਦਲਜਨ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਨਰਨ ਜਪਵਛਨ ਤਹਜਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਮਮਨਲਨ ਆਜਗਆ ਜਦਓ ਜਜ ਪਜਹਲਕਕ ਜਕ ਕਨ
ਆਪਣਨ ਜਪਉ ਨਲਨ ਦਵਬਕਕ।
60 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਹਰਜਦਆਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਮਹਰਦਨ ਦਵਬਣ ਜਦਹ ਪਰ ਤਲਨ ਜਕ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਰ ਖਬਰ ਸਹਣਕ।
61 ਅਤਨ ਇਵਕ ਹਜਰ ਬਜਜਲਆ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਲੜ ਲਵਗਕਕਗਕ ਪਰ ਪਜਹਲਕਕ ਮਮਨਲਨ ਆਜਗਆ ਜਦਓ ਜਜ ਆਪਣਨ ਘਰ ਜਦਆਕ ਲਜਕਕਕ ਤਜਕ
ਜਵਜਦਆ ਹਜ ਆਵਕਕ।
62 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਨ ਕਜਈ ਆਪਣਕ ਹਵਥ ਹਲ ਤਨ ਰਵਖ ਕਨ ਜਪਛਕਹਕਕ ਨਲਨ ਵਨਖਨ ਤਕਕ ਉਹ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਨ ਰਕਜ ਦਨ ਜਜਗ ਨਹਰਕ।
ਕਕਕਡ 10
1 ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਸਵਤਰ ਹਜਰ ਵਰ ਠਜਹਰਕਏ ਅਰ ਹਰ ਨਗਰ ਅਤਨ ਹਰ ਥਕਕ ਜਜਵਥਨ ਆਪ ਜਕਣ ਵਕਲਕ ਸਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਦਜ
ਦਜ ਕਰਕਨ ਆਪਣਨ ਅਵਗਨ ਘਵਜਲਆ।
2 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਫ਼ਫ਼ਸਲ ਤਕਕ ਬਹਹਤ ਹਮ ਪਰ ਵਕਢਨ ਥਜੜਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤਹਸਰਕ ਫ਼ਫ਼ਸਲ ਦਨ ਮਕਲਕ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਜ ਜਜ
ਉਹ ਆਪਣਰ ਫ਼ਫ਼ਸਲ ਵਵਢਣ ਨਲਨ ਵਕਢਨ ਘਵਲ ਦਨਵਨ।
3 ਜਕਓ ਵਨਖਜ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਲਨਜਲਆਕ ਵਕਕਙਹ ਬਜਘਆੜਕਕ ਦਨ ਜਵਵਚ ਭਨਜਦਕ ਹਕਕ।
4 ਨਕ ਬਟਲਆ, ਨਕ ਝਜਲਕ, ਨਕ ਜਹਵਤਰਆਕ ਲਓ, ਨਕ ਰਸਤਨ ਜਵਵਚ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਪਰਨਕਮ ਕਰਜ।
5 ਜਜਸ ਘਰ ਜਵਵਚ ਤਹਸਰਕ ਜਕਓ ਪਜਹਲਕਕ ਆਖਜ ਭਈ ਇਸ ਘਰ ਦਰ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਹਜਵਨ।
6 ਅਰ ਜਨ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਦਕ ਪਹਵਤਰਨ ਉਥਨ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਰ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਉਸ ਉਤਨ ਠਜਹਰਨਗਰ, ਨਹਰਕ ਤਕਕ ਉਹ ਮਹੜ ਤਹਹਕਡਨ ਕਜਲ ਆ ਜਕਵਨਗਰ।
7 ਅਤਨ ਓਸਨ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਟਕਜ ਅਰ ਜਜ ਕਹਝ ਓਹ ਦਨਣ, ਖਕਓ ਪਰਓ ਜਕਉਕ ਜਜ ਕਕਮਕ ਆਪਣਰ ਮਜਲਰਰ ਦਕ ਹਵਕਦਕਰ ਹਮ। ਘਰ ਘਰ ਨਕ ਜਫ਼ਰਜ।
8 ਅਤਨ ਜਜਸ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਤਹਸਰਕ ਵੜਜ ਅਤਨ ਓਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਕਬਲਲ ਕਰਨ ਤਦ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਹਕਡਨ ਅਵਗਨ ਰਵਜਖਆ ਜਕਵਨ ਸਜ ਖਕਓ।
9 ਅਰ ਓਥਜਕ ਦਨ ਰਜਗਰਆਕ ਨਲਨ ਚਨਗਨ ਕਰਜ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਹਜ ਭਈ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਕ ਰਕਜ ਤਹਹਕਡਨ ਨਨੜਨ ਆ ਜਗਆ ਹਮ।
10 ਪਰ ਜਜਸ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਤਹਸਰਕ ਵੜਜ ਅਤਨ ਓਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਕਬਲਲ ਨਕ ਕਰਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਚਸਕਕਕਕ ਜਵਵਚ ਜਕ ਕਨ ਕਹਜ।
11 ਭਈ ਤਹਹਕਡਨ ਨਗਰ ਦਰ ਧਲੜ ਵਰ ਜਜਹੜਰ ਸਕਡਨ ਪਮਰਕਕ ਉਤਨ ਪਈ ਹਮ ਅਸਰਕ ਤਹਹਕਡਨ ਸਕਹਮਣਨ ਝਕੜ ਸਹਵਟਦਨ ਹਕਕ ਪਰ ਇਹ ਜਕਣਜ ਜਕ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਹਮ।
12 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਉਸ ਜਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਕਲਜਕ ਸਦਲਮ ਦਕ ਹਕਲ ਝਵਲਣ ਜਜਗ ਹਜਵਨਗਕ।
13 ਹਕਇ ਤਮਨਲਨ ਖਫ਼ਹਰਕਜਰਨ ! ਹਕਇ ਤਮਨਲਨ ਬਮਤਸਮਦਕ ! ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਕਰਕਮਕਤਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚ ਕਰਤਰਆਕ ਗਈਆਕ ਜਨ ਸਲਰ ਅਤਨ ਸਮਦਕ
ਜਵਵਚ ਕਰਤਰਆਕ ਜਕਕਦਰਆਕ ਤਕਕ ਓਹ ਤਵਪੜ ਪਜਹਨ ਕਨ ਅਤਨ ਸਹਆਹ ਜਵਵਚ ਬਮਠ ਕਨ ਕਦਰ ਦਨ ਤਜਬਕ ਕਰ ਲਮਕਦਨ ।

14 ਪਰ ਅਦਕਲਤ ਜਵਵਚ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲਜਕ ਸਲਰ ਅਤਨ ਸਮਦਕ ਦਕ ਹਕਲ ਝਵਲਣ ਜਜਗ ਹਜਵਨਗਕ।
15 ਅਤਨ ਹਨ ਕਫ਼ਫ਼ਰਨਕਹਲਮ, ਕਰ ਤਲਨ ਅਕਕਸਫ਼ ਤਰਕਰ ਉਚਕ ਕਰਤਕ ਜਕਏਕਗਕ ? ਤਲਨ ਤਕਕ ਸਗਜਕ ਪਤਕਲ ਤਜੜਰ ਉਤਕਜਰਆ ਜਕਏਕਗਕ !
16 ਜਜ ਕਜਈ ਤਹਹਕਡਰ ਸਹਣਦਕ ਹਮ ਉਹ ਮਨਰਰ ਸਹਣਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜ ਕਜਈ ਤਹਹਕਨਲਨ ਰਵਦ ਕਰਦਕ ਹਮ ਉਹ ਮਮਨਲਨ ਰਵਦ ਕਰਦਕ ਹਮ ਅਰ ਜਜ ਕਜਈ ਮਮਨਲਨ
ਰਵਦ ਕਰਦਕ ਹਮ ਉਹ ਮਨਰਨ ਭਨਜਣ ਵਕਲਨ ਨਲਨ ਰਵਦ ਕਰਦਕ ਹਮ।
17 ਓਹ ਸਵਤਰ ਅਨਨਦ ਨਕਲ ਮਹੜਨ ਅਰ ਬਜਲਨ ਜਕ ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਤਨਰਨ ਨਕਮ ਕਰਕਨ ਭਲਤ ਭਰ ਸਕਡਨ ਵਵਸ ਜਵਵਚ ਹਨ !
18 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਸਫ਼ਤਕਨ ਨਲਨ ਜਬਜਲਰ ਵਕਕਙਹ ਜਡਵਗਕ ਹਜਇਆ ਜਡਵਠਕ।
19 ਵਨਖਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਵਪਕਕ ਅਤਨ ਠਲਨਜਹਆਕ ਦਨ ਜਲਤਕੜਨ ਦਕ ਅਰ ਵਮਰਰ ਦਰ ਸਕਰਰ ਸਫ਼ਕਤਰ ਉਤਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਜਦਵਤਕ ਹਮ ਅਤਨ ਕਜਈ ਵਰ ਚਰਜਫ਼
ਤਹਹਕਡਕ ਨਹਕਸਕਨ ਨਕ ਕਰਨਗਰ।
20 ਪਰ ਇਸ ਤਜਕ ਅਨਨਦ ਨਕ ਹਜਵਜ ਜਕ ਰਲਹਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਵਵਸ ਜਵਵਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਜਕ ਅਨਨਦ ਹਜਵਜ ਭਈ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਉਕ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਜਲਖਨ ਹਜਏ
ਹਨ।
21 ਉਸਨ ਘੜਰ ਉਹ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਜਵਵਚ ਬਹਹਤ ਮਗਨ ਹਜ ਕਨ ਬਜਜਲਆ, ਹਨ ਜਪਤਕ, ਅਕਕਸਫ਼ ਅਤਨ ਧਰਤਰ ਦਨ ਮਕਲਕ, ਮਮਕ ਤਨਰਕ ਧਨਨਵਕਦ
ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਮਕ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਜਗਆਨਰਆਕ ਅਤਨ ਬਹਵਧਵਕਨਕਕ ਤਜਕ ਲਹਕਕਇਆ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਆਜਣਆਕ ਉਤਨ ਪਰਗਟ ਕਰਤਕ। ਹਕਕ,
ਜਪਤਕ, ਜਕਉਕ ਜਜ ਇਹਜ ਤਮਨਲਨ ਚਨਗਕ ਲਵਗਕ।
22 ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਮਨਰਨ ਜਪਤਕ ਨਨ ਮਮਨਲਨ ਸਸਕਜਪਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਭਈ ਪਹਵਤਨਰ ਕਸਣ ਹਮ ਪਰ ਜਪਤਕ ਅਰ ਜਪਤਕ ਕਸਣ ਹਮ ਪਰ
ਪਹਵਤਨਰ ਅਤਨ ਉਹ ਜਜਸ ਉਤਨ ਪਹਵਤਨਰ ਉਸ ਨਲਨ ਪਰਗਟ ਕਰਤਕ ਚਕਹਨ।
23 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਚਨਜਲਆਕ ਦਰ ਵਵਲ ਮਹੜ ਕਨ ਜਨਰਕਲਨ ਜਵਵਚ ਜਕਹਕ ਜਕ ਧਨਨ ਓਹ ਅਵਖਰਆਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਇਹ ਵਨਖਦਰਆਕ ਹਨ ਤਕਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ
ਵਨਖਦਨ ਹਜ।
24 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਬਹਹਜਤਆਕ ਨਬਰਆਕ ਅਤਨ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਕਕ ਨਨ ਚਕਹ ਕਰਤਰ ਭਈ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਸਰਕ ਵਨਖਦਨ ਹਜ ਸਜ ਵਨਖਣ
ਪਰ ਨਕ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਸਰਕ ਸਹਣਦਨ ਹਜ ਸਜ ਸਹਣਨ ਪਰ ਨਕ ਸਹਜਣਆ।
25 ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਕਉਨ ਵਕਲਨ ਨਨ ਉਹ ਦਨ ਪਰਤਕਉਣ ਲਈ ਖੜਨ ਹਜ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਗਹਰਲ ਜਰ, ਮਮਕ ਕਰ ਕਰਕਕ ਜਜ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ
ਦਕ ਅਜਧਕਕਰਰ ਹਜਵਕਕ ?
26 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਹਰਨਤ ਜਵਵਚ ਕਰ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ? ਤਲਨ ਜਕਵਕਹਰ ਪੜਨਹਦਕ ਹਮਕ?
27 ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਤਲਨ ਪਨਰਭਹ ਆਪਣਨ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਸਕਰਨ ਜਦਲ ਨਕਲ ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਜਕਨ ਨਕਲ ਅਤਨ
ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਸਫ਼ਕਤਰ ਨਕਲ ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਬਹਵਧ ਨਕਲ ਜਪਆਰ ਕਰ ਅਰ ਆਪਣਨ ਗਹਆਕਢਰ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਜਜਹਕ।
28 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਮਕ ਠਰਕ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਇਹਜ ਕਰ ਤਕਕ ਤਲਨ ਜਰਏਕਗਕ।
29 ਪਰ ਉਹ ਜਜ ਚਕਹਹਨਦਕ ਸਰ ਭਈ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ ਸਵਚਕ ਠਜਹਰਕਵਨ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਫ਼ਨਰ ਕਜਣ ਹਮ ਮਨਰਕ ਗਹਆਕਢਰ ?
30 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ ਜਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਤਜਕ ਯਰਰਹਜ ਨਲਨ ਜਕਕਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਡਕਕਲਆਕ ਦਨ ਕਕਬਲ ਆ ਜਗਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ
ਨਲਨ ਨਨਗਕ ਕਰਕਨ ਮਕਜਰਆ ਅਰ ਅਧਮਜਇਆ ਛਵਡ ਕਨ ਚਵਲਨ ਗਏ।
31 ਸਬਵਬ ਨਕਲ ਇਵਕ ਜਕਜਕ ਉਸ ਰਸਤਨ ਉਤਜਰਆ ਜਕਕਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਲਕਕਭਨ ਹਜ ਕਨ ਲਨਘ ਜਗਆ।
32 ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਇਵਕ ਲਨਵਰ ਵਰ ਉਥਨ ਪਹਹਜਨ ਚਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਲਕਕਭਨ ਹਜ ਕਨ ਲਨਘ ਜਗਆ।
33 ਪਰ ਇਵਕ ਸਕਮਰਰ ਸਫ਼ਫ਼ਰ ਕਰਦਕ ਹਜਇਆ ਉਥਨ ਆਇਆ।
34 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਜਖਆ ਤਕਕ ਤਰਸ ਖਕ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਜਗਆ ਅਤਨ ਤਨਲ ਅਰ ਮਮ ਲਕਕਨ ਉਹ ਦਨ ਘਕਵਕਕ ਨਲਨ ਬਨਜਨਨਹਆ ਅਰ ਆਪਣਰ
ਅਸਵਕਰਰ ਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਚੜਨਹਕ ਕਨ ਸਰਕਕ ਜਵਵਚ ਜਲਆਕਦਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਟਜਹਲ ਟਕਜਰ ਕਰਤਰ।
35 ਫ਼ਨਰ ਸਵਨਰ ਨਲਨ ਦਜ ਅਵਜਠਆਨਰਆਕ ਕਵਢ ਕਨ ਭਜਠਆਰਨ ਨਲਨ ਜਦਵਤਰਆਕ ਅਤਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਇਹ ਦਰ ਟਜਹਲ ਟਕਜਰ ਕਰਦਕ ਰਹਰਕ , ਅਰ ਜਜ
ਕਹਝ ਤਨਰਕ ਹਜਰ ਲਵਗਲ ਸਜ ਮਮਕ ਜਕਕ ਮਹੜ ਆਵਕਕ ਤਨਰਕ ਭਰ ਜਦਆਕਗਕ।
36 ਸਜ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਜਜ ਡਕਕਲਆਕ ਦਨ ਹਵਥ ਪਮ ਜਗਆ ਉਨਨਹਕਕ ਤਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਹੜਕ ਤਮਨਲਨ ਗਹਆਕਢਰ ਮਲਲਮ ਹਹਨਦਕ ਹਮ ?
37 ਉਹ ਬਜਜਲਆ, ਜਜਹ ਨਨ ਉਸ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰਤਰ। ਫ਼ਨਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਲਨ ਵਰ ਜਕ ਕਨ ਏਵਨਕ ਹਰ ਕਰ।
38 ਫ਼ਨਰ ਜਕਕ ਓਹ ਚਵਲਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਹ ਇਵਕ ਜਪਨਡ ਜਕ ਵਜੜਆ ਅਤਨ ਮਕਰਥਕ ਨਕਉਕ ਦਰ ਇਵਕ ਜਨਕਨਰ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਘਰ
ਉਤਕਜਰਆ।
39 ਅਤਨ ਮਜਰਯਮ ਕਰਕਨ ਉਹ ਦਰ ਇਵਕ ਭਮਣ ਸਰ ਜਜਹੜਰ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਚਰਨਕਕ ਕਜਲ ਬਮਠ ਕਨ ਉਹ ਦਕ ਬਚਨ ਸਹਣਦਰ ਸਰ।
40 ਪਰ ਮਕਰਥਕ ਵਵਡਰ ਟਜਹਲ ਤਜਕ ਘਬਰਕ ਗਈ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਬਜਲਰ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਤਮਨਲਨ ਕਹਝ ਜਚਨਤਕ ਨਹਰਕ ਜਜ ਮਨਰਰ ਭਮਣ ਨਨ ਮਮਨਲਨ
ਟਜਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਲਰ ਹਰ ਛਵਜਡਆ ਹਮ ? ਸਜ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਹ ਜਕ ਮਨਰਰ ਮਵਦਤ ਕਰਨ।
41 ਪਰ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਮਕਰਥਕ ਮਕਰਥਕ, ਤਲਨ ਬਹਹਤਰਆਕ ਵਸਤਕਕ ਦਰ ਜਚਨਤਕ ਕਰਦਰ ਅਤਨ ਘਬਰਕਉਕਦਰ ਹਮਕ।
42 ਪਰ ਇਵਕ ਗਵਲ ਦਰ ਲਜੜ ਹਮ। ਮਜਰਯਮ ਨਨ ਤਕਕ ਉਹ ਚਨਗਕ ਜਹਵਸਕ ਪਜਸਨਦ ਕਰਤਕ ਹਮ ਜਜ ਉਸ ਤਜਕ ਖਜਜਹਆ ਨਕ ਜਕਵਨਗਕ।
ਕਕਕਡ 11

1 ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸਨ ਥਕਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਕ ਸਰ ਅਰ ਜਕਕ ਕਰ ਹਜਟਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਚਨਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ
ਆਜਖਆ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਸਕਨਲਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨਰ ਜਸਖਕਲ ਜਜਵਨਕ ਯਲਹਨਨਕ ਨਨ ਭਰ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਜਸਖਕਲਰ।
2 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਤਕਕ ਕਹਜ, ਹਨ ਜਪਤਕ, ਤਨਰਕ ਨਕਮ ਪਕਕ ਮਨਜਨਆ ਜਕਵਨ, ਤਨਰਕ ਰਕਜ ਆਵਨ,
3 ਸਕਡਰ ਰਜਜਫ਼ ਦਰ ਰਜਟਰ ਰਜਜਫ਼ ਸਕਨਲਨ ਜਦਹ,
4 ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਪਕਪ ਸਕਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰ, ਜਕਉਕ ਜਜ ਅਸਰਕ ਆਪ ਵਰ ਆਪਣਨ ਹਰਨਕ ਕਰਜਕਈ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਦਨ ਹਕਕ, ਅਤਨ ਸਕਨਲਨ ਪਰਤਕਵਨ ਜਵਵਚ
ਨਕ ਜਲਆ।
5 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹ ਦਕ ਇਵਕ ਜਮਵਤਰ ਹਜਵਨ ਅਤਨ ਅਵਧਰ ਰਕਤ ਨਲਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਜਕ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਨ ,
ਜਮਵਤਨਰਕ ਜਤਨਨ ਰਜਟਰਆਕ ਮਮਨਲਨ ਉਧਕਰਰਆਕ ਜਦਹ।
6 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਰਕ ਇਵਕ ਜਮਵਤਰ ਪਮਕਡਕ ਕਰ ਕਨ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਆਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਕਹਝ ਨਹਰਕ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਰਵਖਕਕ ।
7 ਅਰ ਉਹ ਅਨਦਰਜਕ ਉਤਰ ਦਨਵਨ ਭਈ ਮਮਨਲਨ ਔਖਕ ਨਕ ਕਰ, ਹਹਣ ਬਲਹਕ ਵਵਜਜਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਲੜਕਨ ਬਕਲਨ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਸਹਵਤਨ ਪਏ
ਹਨ, ਮਮਕ ਉਠ ਕਨ ਤਮਨਲਨ ਦਨ ਨਹਰਕ ਸਵਕਦਕ।
8 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਭਕਵਨਕ ਉਹ ਉਸ ਦਕ ਜਮਵਤਰ ਹਜਣ ਦਨ ਕਕਰਨ ਉਠ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਨਕ ਦਨਵਨ ਪਰ ਉਹ ਦਨ ਢਰਠਪਹਣਨ ਦਨ ਕਕਰਨ
ਉਠਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜਨਨਰਆਕ ਦਰ ਲਜੜ ਹਜਵਨਗਰ ਉਹ ਨਲਨ ਦਨਵਨਗਕ।
9 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਮਨਗਜ ਤਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਦਵਤਕ ਜਕਵਨਗਕ, ਢਲਡ
ਨ ਜ ਤਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਲਵਭਨਗਕ, ਖੜਕਕਓ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਖਜਜਲਨਹਆ ਜਕਵਨਗਕ।
10 ਜਕਉਕਜਕ ਹਰਨਕ ਜਜਹੜਕ ਮਨਗਦਕ ਹਮ ਉਹ ਲਮਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜਹੜਕ ਢਲਨਡਦਕ ਹਮ ਉਹ ਨਲਨ ਲਵਭਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜਹੜਕ ਖੜਕਕਉਕਦਕ ਹਮ ਉਹ ਦਨ ਲਈ
ਖਜਜਲਨਹਆ ਜਕਵਨਗਕ।
11 ਪਰ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਉਹ ਜਕਹੜਕ ਜਪਉ ਹਮ ਜਕ ਜਨ ਉਹ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਮਛਰ ਮਨਗਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਮਛਰ ਦਨ ਥਕਕ ਸਵਪ ਦਨਵਨਗਕ ?
12 ਯਕ ਜਨ ਆਕਡਕ ਮਨਗਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਜਬਵਛਲ ਦਨਵਨਗਕ ?
13 ਸਜ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਬਹਰਨ ਹਜ ਕਨ ਆਪਜਣਆਕ ਬਕਲਕਕਕ ਨਲਨ ਚਨਗਰਆਕ ਦਕਤਕਕ ਦਨਣਰਆਕ ਜਕਣਦਨ ਹਜ ਤਕਕ ਉਹ ਸਹਰਗਰ ਜਪਤਕ ਜਕਨਨਕ ਵਧਰਕ ਆਪਣਨ
ਮਨਗਣ ਵਕਜਲਆਕ ਨਲਨ ਪਜਵਵਤਰਨ ਆਤਮਕ ਦਨਵਨਗਕ !
14 ਉਹ ਇਵਕ ਗਲਨਗਨ ਭਲਤ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਜਪਆ ਸਰ ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਭਲਤ ਜਨਵਕਲ ਜਗਆ ਤਕਕ ਉਹ ਗਲਨਗਕ ਬਜਲਣ ਲਵਗ ਜਪਆ ਅਰ
ਲਜਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜਏ।
15 ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਨਜਨਆਕ ਨਨ ਆਜਖਆ ਜਜ ਉਹ ਭਲਤਕਕ ਦਨ ਸਰਦਕਰ ਬਆਲਜਫ਼ਬਲਲ ਦਰ ਸਹਕਇਤਕ ਨਕਲ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਹਮ ।
16 ਅਤਨ ਹਜਰਨਕਕ ਨਨ ਪਰਤਕਉਣ ਲਈ ਅਕਕਸਫ਼ ਵਵਲਜਕ ਇਵਕ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਉਸ ਤਜਕ ਮਨਜਗਆ।
17 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰਆਕ ਸਜਚਕਕ ਨਲਨ ਜਕਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਜਜਸ ਜਕਸਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਫ਼ਹਵਟ ਪਮਕਦਰ ਸਜ ਉਜੜ ਜਕਕਦਕ ਹਮ
ਅਤਨ ਘਰ ਘਰ ਉਤਨ ਜਡਵਗ ਪਮਕਦਕ ਹਮ।
18 ਸਜ ਜਨ ਸਫ਼ਤਕਨ ਦਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਜਵਵਚ ਹਰ ਫ਼ਹਵਟ ਪਮ ਗਈ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਰਕਜ ਜਕਵਕਹਰ ਠਜਹਰਨਗਕ ? ਤਹਸਰਕ ਤਕਕ ਆਖਦਨ ਹਜ ਭਈ ਮਮਕ
ਬਆਲਜਫ਼ਬਲਲ ਦਰ ਸਹਕਇਤਕ ਨਕਲ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਹਕਕ।
19 ਅਰ ਜਨ ਮਮਕ ਬਆਲਜਫ਼ਬਲਲ ਦਰ ਸਹਕਇਤਕ ਨਕਲ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਪਹਵਤਨਰ ਜਕਹ ਦਰ ਸਹਕਇਤਕ ਨਕਲ ਕਵਢਦਨ ਹਨ ? ਬਸ,
ਤਹਹਕਡਕ ਜਨਆਉਕ ਕਰਨ ਵਕਲਨ ਉਹਜ ਹਜਣਗਨ।
20 ਪਰ ਜਨ ਮਮਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਉਕਗਲ ਨਕਲ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਤਹਸਕਕ ਉਤਨ ਆ ਪਹਹਜਨ ਚਆ ਹਮ।
21 ਜਦ ਕਜਈ ਜਫ਼ਜਰਕਵਰ ਹਜਥਆਰ ਬਨਨਨਹਰਕ ਆਪਣਨ ਘਰ ਦਰ ਰਖਵਕਲਰ ਕਰਦਕ ਹਮ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਮਕਲ ਬਚ ਰਜਹਨਦਕ ਹਮ ।
22 ਪਰ ਜਨ ਕਜਈ ਉਸ ਨਕਲਜਕ ਜਫ਼ਜਰਕਵਰ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਜਵਤ ਲਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਸਕਰਨ ਹਜਥਆਰ ਜਜਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਉਹ ਦਕ ਮਕਣ ਸਰ ਖਜਹ ਲਮਕਦਕ
ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਲਹਟ
ਵ ਵਨਡ ਜਦਨਦਕ ਹਮ।
23 ਜਜ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਨਹਰਕ ਸਜ ਮਨਰਨ ਜਵਰਹਵਧ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜ ਮਨਰਨ ਸਨਗ ਇਕਵਠਕ ਨਹਰਕ ਕਰਦਕ ਸਜ ਜਖਨਡਕਉਕਦਕ ਹਮ।
24 ਜਕਕ ਭਜਰਸਫ਼ਟ ਆਤਮਕ ਮਨਹਵਖ ਤਜਕ ਜਨਵਕਲ ਜਗਆ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਸਹਵਜਕਆਕ ਥਕਵਕਕ ਜਵਵਚ ਅਰਕਮ ਢਲਢ
ਨ ਦਕ ਜਫ਼ਰਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਨਕ ਲਵਭ ਕਨ ਆਖਦਕ
ਹਮ, ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਘਰ ਨਲਨ ਮਹੜ ਜਕਵਕਕਗਕ ਜਜਵਥਜਕ ਜਨਵਕਜਲਆ ਸਕਕ।
25 ਅਰ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਝਕਜੜਆ ਸਹਆਜਰਆ ਵਨਖਦਕ ਹਮ।
26 ਤਦ ਉਹ ਜਕ ਕਨ ਹਜਰ ਸਵਤ ਆਤਮਨ ਆਪਣਨ ਨਕਲਜਕ ਵਰ ਭਮੜਨ ਸਨਗ ਜਲਆਉਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਓਹ ਅਨਦਰ ਵੜ ਕਨ ਉਥਨ ਵਵਸਦਨ ਹਨ, ਤਕਕ ਉਸ
ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਜਪਵਛਲਕ ਹਕਲ ਪਜਹਲਨ ਨਕਲਜਕ ਬਹਰਕ ਹਹਨਦਕ ਹਮ।
27 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਜਪਆ ਸਰ ਤਕਕ ਭਰੜ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਤਰਵਰਕ ਬਜਲ ਉਠਰ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਧਨਨ ਹਮ
ਉਹ ਕਹਵਖ ਜਜਸ ਜਵਵਚ ਤਲਨ ਜਪਆ ਸਮਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਹਧ
ਵ ਰਆਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਤਮਕ ਚਹਨਜਘਆ ਸਰ !
28 ਤਕਕ ਉਸ ਆਜਖਆ, ਹਕਕ, ਪਰ ਧਨਨ ਹਜਣਗਨ ਓਹ ਜਜਹੜਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਬਚਨ ਸਹਣਦਨ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਮਨਨਦਨ ਹਨ।
29 ਜਕਕ ਬਹਹਤ ਲਜਕ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਇਕਵਠਨ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਹ ਕਜਹਣ ਲਵਗਕ ਜਜ ਇਹ ਪਰਹੜਰ ਬਹਰਰ ਪਰਹੜਰ ਹਮ। ਇਹ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਚਕਹਹਨਦਰ
ਹਮ ਪਰ ਯਲਨਕਹ ਦਨ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਜਬਨਕ ਕਜਈ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਦਵਤਕ ਨਕ ਜਕਵਨਗਕ।
30 ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਯਲਨਕਹ ਨਰਨਵਕਹ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਲਈ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਹਜਇਆ ਉਸਨ ਤਰਕਕ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਵਰ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਲਈ
ਹਜਵਨਗਕ।

31 ਦਵਖਣ ਦਰ ਰਕਣਰ ਅਦਕਲਤ ਜਵਵਚ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਨਕਲ ਉਠਨਗਰ ਅਤਨ ਇਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਦਜਸਫ਼ਰ ਠਜਹਰਕਵਨਗਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਧਰਤਰ ਦਰ
ਹਵਦਜਕ ਸਹਲਨਮਕਨ ਦਕ ਜਗਆਨ ਸਹਣਨ ਆਈ ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਏਥਨ ਸਹਲਨਮਕਨ ਨਕਲਜਕ ਵਰ ਇਵਕ ਵਵਡਕ ਹਮ।
32 ਨਰਨਵਕਹ ਦਨ ਲਜਕ ਅਦਕਲਤ ਜਵਵਚ ਏਸ ਪਰਹੜਰ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਨਕਲ ਉਠ ਖੜਨ ਹਜਣਗਨ ਅਤਨ ਇਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਦਜਸਫ਼ਰ ਠਜਹਰਕਉਣਗਨ ਜਕਉਕ ਜਜ
ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਯਲਨਕਹ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਸਹਣ ਕਨ ਤਜਬਕ ਕਰਤਰ ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਏਥਨ ਯਲਨਕਹ ਨਕਲਜਕ ਵਰ ਇਵਕ ਵਵਡਕ ਹਮ।
33 ਕਜਈ ਦਰਵਕ ਬਕਲ ਕਨ ਭਸਰਨ ਜਵਵਚ ਯਕ ਟਜਪਨ ਦਨ ਹਨਠ ਨਹਰਕ ਸਗਜਕ ਦਰਵਟ ਉਤਨ ਰਵਖਦਕ ਹਮ ਭਈ ਅਨਦਰ ਆਉਣ ਵਕਲਨ ਚਕਨਣ ਵਨਖਣ।
34 ਤਨਰਨ ਸਰਰਰ ਦਕ ਦਰਵਕ ਤਨਰਕ ਨਨਤਰ ਹਮ। ਜਕਕ ਤਨਰਕ ਨਨਤਰ ਜਨਰਮਲ ਹਮ ਤਕਕ ਤਨਰਕ ਸਕਰਕ ਸਰਰਰ ਵਰ ਚਕਨਣਕ ਹਮ ਪਰ ਜਕਕ ਉਹ ਬਹਰਕ ਹਮ
ਤਕਕ ਤਨਰਕ ਸਰਰਰ ਵਰ ਅਨਨਹਨਰਕ ਹਮ।
35 ਇਸ ਲਈ ਵਨਖ ਜਕ ਉਹ ਚਕਨਣ ਜਜ ਤਨਰਨ ਜਵਵਚ ਹਮ ਜਕਤਨ ਅਨਨਹਨਰਕ ਨਕ ਹਜਵਨ।
36 ਉਪਰਨਤ ਜਨ ਤਨਰਕ ਸਕਰਕ ਸਰਰਰ ਚਕਨਣਕ ਹਜਵਨ ਅਤਨ ਕਜਈ ਅਨਗ ਅਨਨਹਨਰਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਸਕਰਕ ਹਰ ਚਕਨਣਕ ਹਜਵਨਗਕ ਜਜਵਨਕ ਦਰਵਕ
ਆਪਣਰ ਜਜਤ ਨਕਲ ਤਮਨਲਨ ਚਕਨਣ ਜਦਨਦਕ ਹਮ।
37 ਜਕਕ ਉਹ ਗਵਲ ਕਰਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਇਵਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਨਨ ਉਸ ਅਵਗਨ ਅਰਦਕਸ ਕਰਤਰ ਜਜ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਰਜਟਰ ਖਕਹ। ਸਜ ਉਹ ਅਨਦਰ ਆਣ ਕਨ ਖਕਣ
ਬਮਠਕ।
38 ਅਤਨ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਨਨ ਇਹ ਵਨਖ ਕਨ ਅਚਰਜ ਮਨਜਨਆ ਜਜ ਉਸ ਨਨ ਪਜਹਲਕਕ ਖਕਣ ਤਜਕ ਅਵਗਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਧਜਤਕ।
39 ਪਰ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਹਣ ਤਹਸਰਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਥਕਲਰ ਅਤਨ ਛਨਨਨ ਨਲਨ ਬਕਹਰਜਕ ਮਕਕਜਦਨ ਹਜ ਪਰ ਤਹਹਕਡਕ ਅਨਦਰ ਲਹਵਟ ਅਤਨ
ਬਹਜਰਆਈ ਨਕਲ ਭਜਰਆ ਹਜਇਆ ਹਮ।
40 ਹਨ ਮਲਰਖਜ, ਜਜਨ ਬਕਹਰ ਨਲਨ ਬਣਕਇਆ ਭਲਕ ਉਸ ਨਨ ਅਨਦਰ ਨਲਨ ਭਰ ਨਹਰਕ ਬਣਕਇਆ ?
41 ਅਨਦਰਲਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਨਲਨ ਦਕਨ ਕਰਜ ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਸਭ ਕਹਝ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਸਫ਼ਹਵਧ ਹਮ।
42 ਪਰ ਤਹਸਕਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਉਤਨ ਹਕਇ ਹਕਇ ! ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਪਲਦਨਨ ਅਤਨ ਹਰਮਲ ਅਤਨ ਹਰਨਕ ਸਕਗ ਦਕ ਦਸਸਕਧ ਜਦਨਦਨ ਹਜ ਅਤਨ ਜਨਆਉਕ ਤਨ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਪਨਰਰਤ ਨਲਨ ਉਲਨਘਦਨ ਹਜ ਪਰ ਚਕਹਰਦਕ ਸਰ ਜਜ ਇਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਰਦਨ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਵਰ ਨਕ ਛਵਡਦਨ ।
43 ਤਹਸਕਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਉਤਨ ਹਕਇ ਹਕਇ ! ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਸਮਕਜਕਕ ਜਵਵਚ ਅਗਲਰ ਕਹਰਸਰ ਅਤਨ ਬਜਫ਼ਕਰਕਕ ਜਵਵਚ ਸਲਕਮ ਲਮਣ ਦਨ ਭਹਵਖਨ ਹਜ।
44 ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਹਕਇ ਹਕਇ ! ਜਕਉਕਜਕ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਕਬਰਕਕ ਵਰਗਨ ਹਜ ਜਜਹੜਰਆਕ ਮਲਲਮ ਨਹਰਕ ਜਦਨਦਰਆਕ ਅਤਨ ਮਨਹਵਖ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਉਤਜਕ
ਦਰ ਅਣਜਕਣਨ ਚਵਲਦਨ ਹਨ।
45 ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਲਕਉਣ ਵਕਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਤਲਨ ਸਕਡਰ ਭਰ ਪਤ ਲਕਹਹਨਦਕ ਹਮਕ।
46 ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਕਕ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਲਕਉਣ ਵਕਜਲਆਕ ਉਤਨ ਵਰ ਹਕਇ ਹਕਇ ! ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਉਤਨ ਅਜਨਹਨ ਭਕਰ
ਰਵਖਦਨ ਹਜ ਜਜਨਨਨਹਕਕ ਦਕ ਚਹਕ
ਵ ਣਕ ਔਖਕ ਹਮ ਅਤਨ ਆਪ ਆਪਣਰ ਇਵਕ ਉਕਗਲ ਨਕਲ ਉਨਨਹਕਕ ਭਕਰਕਕ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਛਜਹਨਦਨ ਹਜ ।
47 ਹਕਇ ਤਹਹਕਨਲਨ ! ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਨਬਰਆਕ ਦਰਆਕ ਕਬਰਕਕ ਬਣਕਉਕਦਨ ਹਜ ਅਰ ਤਹਹਕਜਡਆਕ ਜਪਉਦਕਜਦਆਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਜਟਆ
ਸਰ।
48 ਸਜ ਤਹਸਰਕ ਗਵਕਹ ਹਜ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਜਪਉਦਕਜਦਆਕ ਦਨ ਕਨਮ ਤਹਹਕਨਲਨ ਭਕਉਕਦਨ ਹਨ ਏਸ ਲਈ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਓਹਨਕਕ ਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਜਟਆ ਅਤਨ
ਤਹਸਰਕ ਓਹਨਕਕ ਦਰਆਕ ਕਬਰਕਕ ਬਣਕਉਕਦਨ ਹਜ।
49 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਜਗਆਨ ਨਨ ਵਰ ਆਜਖਆ ਭਈ ਮਮਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਨਬਰਆਕ ਅਤਨ ਰਸਲਲਕਕ ਨਲਨ ਘਵਲਕਕਗਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ
ਕਈਆਕ ਨਲਨ ਓਹ ਮਕਰ ਸਹਟ
ਵ ਣਗਨ ਅਤਨ ਸਤਕਉਣਗਨ।
50 ਭਈ ਸਭਨਕਕ ਨਬਰਆਕ ਦਕ ਲਹਲ ਜਜ ਸਨਸਕਰ ਦਨ ਮਹਢ
ਵ ਜਕ ਵਹਕਇਆ ਜਗਆ ਹਮ।
51 ਹਕਬਲ ਦਨ ਲਹਲ ਤਜਕ ਲਮਕਨ ਜਫ਼ਕਰਯਕਹ ਦਨ ਲਹਲ ਤਰਕਰ ਜਜ ਜਗਵਨਦਰ ਅਤਨ ਹਮਕਲ ਦਨ ਜਵਚਕਕਰ ਕਤਲ ਕਰਤਕ ਜਗਆ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਤਜਕ
ਭਜਰਆ ਜਕਵਨ। ਹਕਕ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਇਸਨ ਪਰਹੜਰ ਤਜਕ ਭਜਰਆ ਜਕਵਨਗਕ !
52 ਤਹਸਕਕ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਲਕਉਣ ਵਕਜਲਆਕ ਉਤਨ ਹਕਇ ਹਕਇ ! ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਜਗਆਨ ਦਰ ਕਹਜ
ਨ ਰ ਲਮ ਗਏ। ਤਹਸਰਕ ਆਪ ਨਹਰਕ ਵੜਨ ਅਤਨ
ਵੜਨ ਵਕਜਲਆਕ ਨਲਨ ਵਰ ਰਜਕ ਜਦਵਤਕ।
53 ਜਕਕ ਉਹ ਉਥਜਕ ਜਨਵਕਜਲਆ ਤਕਕ ਗਨਰਨਥਰ ਅਰ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਬਹਰਰ ਤਰਕਕ ਉਹ ਦਨ ਗਲ ਪਮਣ ਅਤਨ ਉਸ ਤਜਕ ਬਹਹਤਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਅਖਵਕਉਣ ਲਵਗਨ ।
54 ਅਰ ਘਕਤ ਜਵਵਚ ਸਨ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਮਲਨਹ ਦਰ ਕਜਈ ਗਵਲ ਫ਼ੜਨ।
ਕਕਕਡ 12
1 ਐਵਨਨ ਨਲਨ ਜਕਕ ਹਜਫ਼ਕਰਕਕ ਲਜਕ ਇਕਵਠਨ ਹਜਏ ਐਥਜਕ ਤਜੜਰ ਜਜ ਇਵਕ ਦਲਏ ਉਤਨ ਜਡਵਜਗਆ ਪਮਕਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਪਜਹਲਕਕ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਕਜਹਣ
ਲਵਗਕ ਜਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਦਨ ਖਫ਼ਮਰਰ ਤਜ ਜਜ ਕਪਟ ਹਮ ਹਹਜਸਫ਼ਆਰ ਰਹਜ।
2 ਪਰ ਕਜਈ ਚਰਜਫ਼ ਜਛਪਰ ਨਹਰਕ ਹਮ ਜਜਹੜਰ ਪਰਗਟ ਨਕ ਹਜਵਨਗਰ ਅਤਨ ਗਹਪਤ ਨਹਰਕ ਜਜਹੜਰ ਮਲਲਮ ਨਕ ਹਜਵਨਗਰ।
3 ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਸਕਕ ਅਨਨਹਨ ਨਰਨ ਜਵਵਚ ਜਕਹਕ ਹਮ ਸਜ ਚਕਨਣ ਜਵਵਚ ਸਹਣਕਇਆ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜ ਕਹਝ ਤਹਸਕਕ ਕਜਠੜਰਆਕ ਜਵਵਚ ਕਨਨਰਕ
ਆਜਖਆ ਹਮ ਸਜ ਕਜਜਠਆਕ ਉਤਨ ਉਹ ਦਰ ਮਨਕਦਰ ਕਰਤਰ ਜਕਵਨਗਰ।

4 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਜ ਮਨਰਨ ਜਮਵਤਨਰ ਹਜ ਇਹ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਕਜਲਜਕ ਨਕ ਡਰਜ ਜਜਹੜਨ ਦਨਹਰ ਨਲਨ ਮਕਰਦਨ ਹਨ ਅਰ ਇਸ ਤਜਕ ਵਵਧ ਹਜਰ ਕਹਝ
ਨਹਰਕ ਕਰ ਸਵਕਦਨ।
5 ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਦਵਸਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਜਕਹ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਡਰਜ। ਉਸ ਕਜਲਜਕ ਡਰਜ ਜਜ ਮਕਰਨ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਨਰਕ ਜਵਵਚ ਸਹਵਟਣ ਦਕ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਰਵਖਦਕ
ਹਮ। ਹਕਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਸਨ ਤਜਕ ਡਰਜ।
6 ਭਲਕ, ਦਜ ਪਮਜਸਆਕ ਨਲਨ ਪਨਜ ਜਚੜਰਆਕ ਨਹਰਕ ਜਵਕਦਰਆਕ ? ਪਰ ਇਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਵਰ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਨ ਅਵਗਨ ਜਵਸਰਰ ਹਜਈ ਨਹਰਕ।
7 ਤਹਹਕਡਨ ਜਸਰ ਦਨ ਵਕਲ ਵਰ ਸਭ ਜਗਣਨ ਹਜਏ ਹਨ। ਨਕ ਡਰਜ, ਤਹਸਰਕ ਬਹਹਤਰਆਕ ਜਚੜਰਆਕ ਨਕਲਜਕ ਉਤਮ ਹਜ।
8 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜ ਕਜਈ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਮਨਰਕ ਇਕਰਕਰ ਕਰਨ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਵਰ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਨ ਦਲਤਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਉਹ ਦਕ
ਇਕਰਕਰ ਕਰਨਗਕ।
9 ਪਰ ਜਜ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਮਨਰਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਦਲਤਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਉਹ ਦਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
10 ਅਤਨ ਜਨ ਕਜਈ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਗਵਲ ਕਰਨ ਉਹ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਪਰ ਜਜ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਕਹਫ਼ਫ਼ਰ ਬਕਨ
ਉਹ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਨਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
11 ਜਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਮਕਜਕਕ ਅਰ ਸਰਦਕਰਕਕ ਅਤਨ ਹਕਕਮਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਲਮ ਜਕਣ ਤਕਕ ਜਚਨਤਕ ਨਕ ਕਰਜ ਜਜ ਅਸਰਕ ਜਕਵਕਹਰ ਯਕ ਕਰ ਉਤਰ ਦਨਈਏ ਯਕ
ਕਰ ਆਖਰਏ ?
12 ਜਕਉਕਜਕ ਪਜਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਉਸਨ ਘੜਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਸਖਕਲਨਗਕ ਭਈ ਕਰ ਕਜਹਣਕ ਚਕਹਰਦਕ ਹਮ।
13 ਭਰੜ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਸਨ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਮਨਰਨ ਭਰਕ ਨਲਨ ਕਹਜ ਜਜ ਉਹ ਜਵਰਸਕ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਵਨਡ ਲਵਨ।
14 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਮਨਹਵਖਕ, ਜਕਨ ਮਮਨਲਨ ਤਹਹਕਡਨ ਉਪਰ ਜਨਆਈ ਯਕ ਵਨਡਣ ਵਕਲਕ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਮ ?
15 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਖਬਰਦਕਰ ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਲਜਭ ਤਜਕ ਬਚਨ ਰਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਜਕਸਨ ਦਕ ਜਰਉਣ ਉਹ ਦਨ ਮਕਲ ਦਨ ਵਕਧਨ ਨਕਲ ਨਹਰਕ ਹਮ।
16 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਜਕਸਨ ਧਨਵਕਨ ਦਕ ਖਨਤ ਬਹਹਤ ਫ਼ਜਲਆ।
17 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਸਜਚ ਕਨ ਜਕਹਕ ਭਈ ਮਮਕ ਕਰ ਕਰਕਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਰਨ ਕਜਈ ਥਕਕ ਨਹਰਕ ਜਜਵਥਨ ਆਪਣਰ ਪਮਦਕਵਕਰ ਨਲਨ ਜਮਕ
ਰਵਖਕਕ ?
18 ਤਕਕ ਓਸ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਇਹ ਕਰਕਕਗਕ, ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਕਜਜਠਆਕ ਨਲਨ ਢਕਹ ਕਨ ਅਵਗਨ ਨਕਲਜਕ ਵਵਡਨ ਬਣਕਵਕਕਗਕ ਅਰ ਉਥਨ ਆਪਣਕ ਸਕਰਕ ਅਨਨ
ਅਤਨ ਆਪਣਕ ਸਕਰਕ ਧਨ ਜਮਕ ਕਰਕਕਗਕ।
19 ਅਤਨ ਮਮਕ ਆਪਣਰ ਜਕਨ ਨਲਨ ਆਖਕਕਗਕ, ਹਨ ਜਕਨ ਬਹਹਤ ਵਜਰਹਕਕ ਦਨ ਲਈ ਤਨਰਨ ਕਜਲ ਧਨ ਬਕਹਲਕ ਰਵਜਖਆ ਜਪਆ ਹਮ। ਸਹਖਰ ਰਹਹ, ਖਕਹ
ਪਰ ਅਤਨ ਮਸਜ ਮਕਨ।
20 ਪਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਨਦਕਨ, ਅਵਜ ਦਰ ਰਕਤ ਤਨਰਰ ਜਕਨ ਤਮਥਜਕ ਮਨਗਣਗਨ, ਫ਼ਨਰ ਜਜਹੜਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਤਮਕ ਜਤਆਰ
ਕਰਤਰਆਕ ਹਨ ਓਹ ਜਕਹ ਦਰਆਕ ਹਜਣਗਰਆਕ ?
21 ਇਹਜ ਜਜਹਕ ਉਹ ਹਮ ਜਜ ਆਪਣਨ ਲਈ ਧਨ ਜਜੜਦਕ ਪਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਅਵਗਨ ਧਨਵਕਨ ਨਹਰਕ ਹਮ।
22 ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਇਸ ਕਕਰਨ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਪਨਰਕਣਕਕ ਦਨ ਲਈ ਜਚਨਤਕ ਨਕ ਕਰਜ ਭਈ ਅਸਰਕ ਕਰ
ਖਕਵਕਕਗਨ, ਨਕ ਆਪਣਨ ਸਰਰਰ ਦਨ ਲਈ ਭਈ ਕਰ ਪਜਹਨਕਕਗਨ।
23 ਜਕਉਕਜਕ ਪਨਰਕਣ ਭਜਜਣ ਨਕਲਜਕ ਅਤਨ ਸਰਰਰ ਬਸਤਨਰ ਨਕਲਜਕ ਵਧਰਕ ਹਮ।
24 ਕਕਵਕਕ ਦਰ ਵਵਲ ਜਧਆਨ ਕਰਜ ਜਜ ਓਹ ਨਕ ਬਰਜਦਨ ਨਕ ਵਵਢਦਨ ਹਨ। ਓਹਨਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਨਕ ਭਨਡਕਰ ਨਕ ਭੜਜਲਕ ਹਮ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਓਹਨਕਕ
ਦਰ ਜਪਰਤਪਕਲ ਕਰਦਕ ਹਮ। ਤਹਸਰਕ ਪਨਛਰਆਕ ਨਕਲਜਕ ਜਕਨਨਨ ਉਤਮ ਹਜ !
25 ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਉਹ ਜਕਹੜਕ ਹਮ ਜਜਹੜਕ ਜਚਨਤਕ ਕਰ ਕਨ ਆਪਣਰ ਉਮਰ ਇਵਕ ਪਵਲ ਵਧਕ ਸਵਕਦਕ ਹਮ ?
26 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਹਸਰਕ ਛਜਟਨ ਤਜਕ ਛਜਟਨ ਕਨਮ ਨਹਰਕ ਕਰ ਸਵਕਦਨ ਤਕਕ ਹਜਰਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਲਈ ਕਕਹ ਨਲਨ ਜਚਨਤਕ ਕਰਦਨ ਹਜ ?
27 ਸਜਸਨ ਦਨ ਫ਼ਹਵਲਕਕ ਵਵਲ ਜਧਆਨ ਕਰਜ ਜਜ ਓਹ ਜਕਵਕਹਰ ਵਧਦਨ ਹਨ। ਓਹ ਨਕ ਜਮਹਨਤ ਕਰਦਨ, ਨਕ ਕਵਤਦਨ ਹਨ ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ
ਭਈ ਸਹਲਨਮਕਨ ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਭੜਕ ਜਵਵਚ ਇਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਜਜਹਕ ਪਜਹਜਨਆ ਹਜਇਆ ਨਕ ਸਰ।
28 ਸਜ ਜਦ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਜਨਗਲਰ ਬਲਟਰ ਨਲਨ ਜਜਹੜਰ ਅਵਜ ਹਮ ਅਤਨ ਭਲਕਨ ਤਨਦਰਲ ਜਵਵਚ ਝਜਕਰ ਜਕਕਦਰ ਇਹਜ ਜਜਹਕ ਪਜਹਨਕਉਕਦਕ ਹਮ ਤਕਕ ਹਨ ਥਜੜਰ
ਪਰਤਰਤ ਵਕਜਲਓ, ਉਹ ਜਕਨਨਕ ਵਧਰਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਪਜਹਨਕਵਨਗਕ !
29 ਤਹਸਰਕ ਇਹ ਦਰ ਭਕਲ ਨਕ ਕਰਜ ਜਜ ਕਰ ਖਕਵਕਕਗਨ, ਕਰ ਪਰਵਕਕਗਨ ? ਅਤਨ ਭਰਮ ਨਕ ਕਰਜ।
30 ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਨਸਕਰ ਦਰਆਕ ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਦਨ ਲਜਕ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਵਸਤਕਕ ਨਲਨ ਭਕਲਦਨ ਹਨ ਪਰ ਤਹਹਕਡਕ ਜਪਤਕ ਜਕਣਦਕ ਹਮ ਭਈ
ਤਹਹਕਨਲਨ ਇਨਨਹਕਕ ਵਸਤਕਕ ਦਰ ਲਜੜ ਹਮ।
31 ਪਰਨਤਲ ਤਹਸਰਕ ਉਹ ਦਨ ਰਕਜ ਨਲਨ ਭਕਲਜ ਤਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਏਹ ਵਸਤਕਕ ਵਰ ਜਦਵਤਰਆਕ ਜਕਣਗਰਆਕ।
32 ਹਨ ਛਜਟਨ ਝਹਨਡ, ਨਕ ਡਰ ਜਕਉਕਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਪਤਕ ਨਲਨ ਪਜਸਨਦ ਆਇਆ ਹਮ ਜਜ ਰਕਜ ਤਹਹਕਨਲਨ ਦਨਵਨ।
33 ਆਪਣਕ ਮਕਲ ਵਨਚ ਕਨ ਦਕਨ ਕਰਜ। ਆਪਣਨ ਲਈ ਬਟਲਏ ਜਜ ਪਹਰਕਣਨ ਨਹਰਕ ਹਹਦ
ਨ ਨ ਅਤਨ ਧਨ ਜਜ ਘਵਟਦਕ ਨਹਰਕ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਜਤਆਰ ਕਰਜ
ਜਜਵਥਨ ਨਕ ਚਜਰ ਨਨੜਨ ਆਉਕਦਕ ਹਮ, ਨਕ ਕਰੜਕ ਨਕਸ ਕਰਦਕ ਹਮ।
34 ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਵਥਨ ਤਹਹਕਡਕ ਧਨ ਹਮ ਉਥਨ ਹਰ ਤਹਹਕਡਕ ਮਨ ਵਰ ਹਜਵਨਗਕ।
35 ਤਹਹਕਡਨ ਲਵਕ ਬਨਨਨਹਨ ਅਰ ਦਰਵਨ ਬਲਦਨ ਰਜਹਣ।

36 ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਵਰਗਨ ਹਜਵਜ ਜਜਹੜਨ ਆਪਣਨ ਮਕਲਕ ਨਲਨ ਉਡਰਕਦਨ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਜਵਆਹ ਤਜਕ ਕਦ ਮਹੜ ਆਵਨਗਕ ਤਕਕ ਜਜਸ
ਵਨਲਨ ਉਹ ਆਵਨ ਅਤਨ ਬਲਹਕ ਖੜਕਕਵਨ ਓਹ ਝਵਟ ਉਸ ਦਨ ਲਈ ਖਜਲਨਹਣ।
37 ਧਨਨ ਓਹ ਨਸਕਰ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਮਕਲਕ ਜਦ ਆਵਨ ਜਕਗਜਦਆਕ ਪਕਵਨ। ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਵਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਹ ਲਵਕ ਬਨਨਨਹ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ
ਖਕਣ ਲਈ ਜਬਠਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਟਜਹਲ ਕਰਨਗਕ।
38 ਜਨ ਉਹ ਦਹਪਜਹਰ ਨਲਨ ਯਕ ਤਰਏ ਪਜਹਰ ਨਲਨ ਆਵਨ ਅਤਨ ਇਹਜ ਜਜਹਕ ਵਨਖਨ ਤਕਕ ਓਹ ਨਸਕਰ ਧਨਨ ਹਨ।
39 ਪਰ ਇਹ ਜਕਣਜ ਜਕ ਜਨ ਘਰ ਦਨ ਮਕਲਕ ਨਲਨ ਖਬਰ ਹਹਨਦਰ ਜਜ ਚਜਰ ਜਕਸ ਘੜਰ ਆਵਨਗਕ ਤਕਕ ਜਕਗਦਕ ਰਜਹਨਦਕ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਘਰ ਨਲਨ
ਸਨਨਨਹ ਲਵਗਣ ਨਕ ਜਦਨਦਕ।
40 ਤਹਸਰਕ ਵਰ ਜਤਆਰ ਰਹਜ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਸ ਘੜਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਚਵਤ ਚਨਤਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਉਸਨ ਘੜਰ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਆ ਜਕਵਨਗਕ।
41 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਤਲਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਸਕਨਲਨ ਹਰ ਆਖਦਕ ਹਮਕ ਯਕ ਸਕਜਰਆਕ ਨਲਨ ਭਰ ?
42 ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਉਹ ਮਕਤਬਰ ਅਤਨ ਬਹਵਧਵਕਨ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹ ਨਲਨ ਮਕਲਕ ਆਪਣਨ ਨਸਕਰਕਕ ਚਕਕਰਕਕ ਉਤਨ ਠਜਹਰਕਵਨ
ਭਈ ਵਨਲਨ ਜਸਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਰਸਤ ਦਨਵਨ ?
43 ਧਨਨ ਉਹ ਨਸਕਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਉਹ ਦਕ ਮਕਲਕ ਜਦ ਆਵਨ ਅਜਜਹਕ ਹਰ ਕਰਜਦਆਕ ਵਨਖਨ।
44 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਵਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਸਕਰਨ ਮਕਲ ਮਤਕ ਉਤਨ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਕਰ ਦਨਵਨਗਕ।
45 ਪਰ ਜਨ ਉਹ ਨਸਕਰ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਆਖਨ ਭਈ ਮਨਰਕ ਮਕਲਕ ਆਉਣ ਜਵਵਚ ਜਚਰ ਲਕਉਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਗਜਵਲਨ ਗਜਵਲਰਆਕ ਨਲਨ ਮਕਰਨ ਅਤਨ
ਖਕਣ ਪਰਣ ਅਤਨ ਮਤਵਕਲਕ ਹਜਣ ਲਵਗਨ।
46 ਤਕਕ ਉਸ ਨਸਕਰ ਦਕ ਮਕਲਕ ਜਜਸ ਜਦਨ ਉਹ ਉਡਰਕ ਨਹਰਕ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਜਜਸ ਘੜਰ ਉਹ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਆਵਨਗਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਟਜਟਨ
ਟਜਟਨ ਕਰ ਕਨ ਬਨਈਮਕਨਕਕ ਨਕਲ ਉਹ ਦਕ ਜਹਵਸਕ ਠਜਹਰਕਵਨਗਕ।
47 ਉਹ ਨਸਕਰ ਜਜਹੜਕ ਆਪਣਨ ਮਕਲਕ ਦਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਜਕਣਦਕ ਸਰ ਪਰ ਜਤਆਰਰ ਨਕ ਕਰਤਰ, ਨਕ ਉਹ ਦਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਮਲਜਬ ਕਨਮ ਕਰਤਕ
ਬਹਹਤ ਮਕਰ ਖਕਵਨਗਕ।
48 ਪਰ ਜਜਹੜਕ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਸਰ ਅਤਨ ਮਕਰ ਖਕਣ ਦਨ ਜਜਗ ਕਨਮ ਕਰਤਕ ਉਹ ਥਜੜਰ ਮਕਰ ਖਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜਸ ਜਕਸਨ ਨਲਨ ਬਹਹਤ ਜਦਵਤਕ
ਜਗਆ ਹਮ ਉਸ ਤਜਕ ਬਹਹਤਨ ਦਕ ਲਨਖਕ ਜਲਆ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜਹ ਨਲਨ ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਬਹਹਤ ਸਸਕਜਪਆ ਹਮ ਉਸ ਤਜਕ ਵਧਰਕ ਮਨਗਣਗਨ।
49 ਮਮਕ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਅਵਗ ਲਕਉਣ ਆਇਆ ਹਕਕ ਅਤਨ ਕਕਸਫ਼ ਜਕ ਉਹ ਹਹਣ ਲਵਗ ਚਹਵਕਰ ਹਜਈ ਹਹਨਦਰ !
50 ਪਰ ਮਮਕ ਇਵਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਲਮਣਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਦ ਜਤਕਹਰ ਉਹ ਸਨਪਲਰਣ ਨਕ ਹਜਵਨ ਤਦ ਤਰਕਹਰ ਮਮਕ ਕਨਡਕ ਔਖਕ ਰਹਕਕਗਕ !
51 ਕਰ ਤਹਸਰਕ ਸਮਝਦਨ ਹਜ ਭਈ ਮਮਕ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਮਨਲ ਕਰਕਉਣ ਆਇਆ ਹਕਕ ? ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਨਹਰਕ ਸਗਜਕ ਜਹਦਕਈ।
52 ਜਕਉਕਜਕ ਏਦਜਕ ਅਵਗਨ ਇਵਕ ਘਰ ਦਨ ਪਨਜਕਕ ਜਵਵਚ ਜਹਦਕਈ ਹਜਵਨਗਰ, ਜਤਨਨ ਦਜਹਹਨ ਦਨ ਅਰ ਦਜ ਜਤਨਨਕਕ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ।
53 ਓਹ ਅਵਡਜ ਅਵਡ ਹਜਣਗਨ ਅਰਥਕਤ ਜਪਉ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਅਰ ਪਹਵਤਨਰ ਜਪਉ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ, ਮਕਕ ਧਰ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਅਰ ਧਰ ਮਕਕ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ,
ਸਵਸ ਆਪਣਰ ਨਲਹਨ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਅਰ ਨਲਨਹ ਸਵਸ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ।
54 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਨਨ ਭਰੜ ਨਲਨ ਵਰ ਜਕਹਕ, ਜਦ ਲਜਹਨਦਨ ਪਕਸਨ ਬਵਦਲ ਉਠਦਕ ਵਨਖਦਨ ਹਜ ਤਹਸਰਕ ਝਵਟ ਆਖਦਨ ਹਜ, ਮਰਕਹ ਆਉਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਉਸਨ ਤਰਕਕ
ਹਹਨਦਕ ਹਮ।
55 ਅਰ ਜਦ ਦਵਖਣ ਦਰ ਵਕਉ ਵਗਦਰ ਹਮ ਤਦ ਆਖਦਨ ਹਜ ਭਈ ਗਰਮਰ ਹਜਵਨਗਰ ਅਤਨ ਉਹ ਹਹਨਦਰ ਹਮ।
56 ਹਨ ਕਪਟਰਓ ! ਧਰਤਰ ਅਤਨ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਤਸਰ ਭਸਰ ਦਰ ਜਕਚ ਕਰਨਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਉਕਦਰ ਹਮ ਪਰ ਇਸ ਸਮਨਕ ਦਰ ਜਕਚ ਕਰਨਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਕਉਕ
ਨਹਰਕ ਆਉਕਦਰ ?
57 ਤਹਸਰਕ ਆਪਨ ਹਰ ਉਸ ਨਲਨ ਜਜ ਠਰਕ ਹਮ ਜਕਉਕ ਨਹਰਕ ਜਵਚਕਰ ਕਰਦਨ ਹਜ ?
58 ਜਦ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਮਹਦਵਈ ਨਕਲ ਹਕਕਮ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਜਕਕਦਕ ਹਮਕ ਤਕਕ ਰਸਤਨ ਜਵਵਚ ਉਸ ਤਜਕ ਛਹਵਟਣ ਦਕ ਜਤਨ ਕਰ ਮਤਨ ਉਹ ਤਮਨਲਨ ਹਕਕਮ ਦਨ
ਕਜਲ ਜਖਵਚ ਖੜਨ ਅਤਨ ਹਕਕਮ ਤਮਨਲਨ ਦਰਜਗਨ ਦਨ ਹਵਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤਨ ਦਰਜਗਕ ਤਮਨਲਨ ਕਮਦ ਜਵਵਚ ਪਕਵਨ ।
59 ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕਕ ਹਕਕ ਭਈ ਤਲਨ ਉਥਜਕ ਜਕਸਨ ਜਬਧ ਨਕ ਛਹਵਟਨਕਗਕ ਜਜਨਕਕ ਜਚਰ ਕਸਡਰ ਕਸਡਰ ਨਕ ਭਰ ਦਨਵਨਕ।
ਕਕਕਡ 13
1 ਉਸ ਵਨਲਨ ਕਈ ਉਥਨ ਹਕਜਫ਼ਰ ਸਨ ਜਜਹੜਨ ਉਸ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਗਲਰਲਰਆਕ ਦਕ ਹਵਕਲ ਦਵਸਣ ਲਵਗਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਕ ਲਹਲ ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ
ਦਨ ਬਲਰਦਕਨਕਕ ਨਕਲ ਜਮਲਕਇਆ ਸਰ।
2 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਭਲਕ, ਤਹਸਰਕ ਸਮਝਦਨ ਹਜ ਭਈ ਏਹ ਗਲਰਲਰ ਸਭਨਕਕ ਗਲਰਲਰਆਕ ਨਕਲਜਕ ਵਵਡਨ ਪਕਪਰ ਸਨ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ
ਨਨ ਇਹ ਦਹਖ ਸਹਨ ?
3 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਨਹਰਕ ਪਰ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਤਜਬਕ ਨਕ ਕਰਜ ਤਕਕ ਤਹਸਕਕ ਸਭਨਕਕ ਦਕ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਨਕਸ ਹਜ ਜਕਵਨਗਕ।
4 ਯਕ ਉਹ ਅਠਕਰਕਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਜਸਲਜਆਮ ਦਕ ਬਹਰਜ ਢਵਠਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਜਟਆ, ਭਲਕ, ਤਹਸਰਕ ਏਹ ਸਮਝਦਨ ਹਜ ਜਜ ਓਹ
ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਨ ਸਭ ਰਜਹਣ ਵਕਜਲਆਕ ਨਕਲਜਕ ਵਵਡਨ ਪਕਪਰ ਸਨ ?
5 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਨਹਰਕ ਪਰ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਤਜਬਕ ਨਕ ਕਰਜ ਤਕਕ ਤਹਸਕਕ ਸਭਨਕਕ ਦਕ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਨਕਸ ਹਜ ਜਕਵਨਗਕ।

6 ਉਸ ਨਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਜਦਵਤਕ ਭਈ ਜਕਸਨ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਅਨਗਲਰਰ ਬਕਗ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਹਨਜਰਰ ਦਕ ਬਲਟਕ ਲਕਇਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ
ਉਸ ਦਕ ਫ਼ਲ ਲਮਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਕ ਲਵਭਕ।
7 ਤਦ ਉਹ ਨਨ ਬਕਗਵਕਨ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਵਨਖ ਮਮਕ ਇਸ ਹਨਜਰਰ ਦਨ ਬਲਟਨ ਦਨ ਫ਼ਲ ਲਮਣ ਨਲਨ ਜਤਨਨਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਆਉਕਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਨਹਰਕ ਲਵਭਦਕ।
ਇਹ ਨਲਨ ਵਵਢ ਸਹਟ
ਵ । ਕਕਹਨਲਨ ਜਮਰਨ ਭਰ ਰਜਕ ਛਵਡਰ ਹਮ ?
8 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਇਹ ਨਲਨ ਐਤਕਰ ਹਜਰ ਭਰ ਰਜਹਣ ਜਦਓ ਜਦ ਤਰਕਰ ਮਮਕ ਇਹ ਦਨ ਜਗਰਦਨ ਖਕਲ ਨਕ ਖਜਦਕਕ
ਅਤਨ ਰਲੜਰ ਨਕ ਪਕਵਕਕ।
9 ਸਫ਼ਕਇਤ ਅਵਗਨ ਨਲਨ ਫ਼ਲ ਲਵਗਨ। ਨਹਰਕ ਤਕਕ ਇਹ ਨਲਨ ਵਢਕ ਸਹਵਟਰਕ।
10 ਉਹ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਜਕਸਨ ਸਮਕਜ ਜਵਵਚ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਜਦਨਦਕ ਸਰ।
11 ਅਰ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਤਰਵਰਕ ਸਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਅਠਕਰਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਮਕਕਦਗਰ ਦਕ ਆਤਮਕ ਜਚਨਬਜੜਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਕਹਬ
ਵ ਰ ਹਮਸਰ ਅਰ
ਜਕਸਨ ਤਰਕਕ ਜਸਵਧਰ ਨਹਰਕ ਸਰ ਹਜ ਸਵਕਦਰ।
12 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਕਜਲ ਸਵਜਦਆ ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਤਨਰਰਮਤ ਤਲਨ ਆਪਣਰ ਮਕਕਦਗਰ ਤਜਕ ਛਹਵਟ ਗਈ ਹਮਕ।
13 ਅਤਨ ਉਸ ਉਤਨ ਹਵਥ ਰਵਖਨ ਤਕਕ ਓਵਨਕ ਉਹ ਜਸਵਧਰ ਹਜ ਗਈ ਅਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਲਵਗਰ !
14 ਪਰ ਸਮਕਜ ਦਨ ਸਰਦਕਰ ਨਨ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਜਯਸਲ ਨਨ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਨਰਜਈ ਕਰਤਰ ਗਹਵਸਨ ਹਜ ਕਨ ਅਵਗਜਕ ਜਮਕਤ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਛਨ
ਜਦਨ ਹਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਕਨਮ ਕਰਨਕ ਚਕਹਰਦਕ ਹਮ ਸਜ ਇਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਆਣ ਕਨ ਚਨਗਨ ਹਜਵਜ ਨਕ ਕਰ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ।
15 ਪਰ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਦਨ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਕਪਟਰਓ ਕਰ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਹਰ ਕਜਈ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਆਪਣਨ ਬਲਦ ਯਕ ਗਧਨ ਨਲਨ
ਖਹਰਲਰ ਤਜਕ ਖਜਲਨਹ ਕਨ ਪਕਣਰ ਜਪਆਉਣ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਲਮ ਜਕਕਦਕ ?
16 ਫ਼ਨਰ ਭਲਕ, ਇਹ ਤਰਵਰਕ ਜਜ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਰ ਧਰ ਹਮ ਜਜਹ ਨਲਨ ਸਫ਼ਤਕਨ ਨਨ ਵਨਖਜ ਅਠਕਰਕਕ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਬਨਨਨਹ ਰਵਜਖਆ ਹਮ ਇਹ ਨਲਨ ਸਬਤ ਦਨ
ਜਦਨ ਇਸ ਬਨਧਨ ਤਜਕ ਛਹਡਕਉਣਕ ਜਜਗ ਨਹਰਕ ਸਰ ?
17 ਜਕਕ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਹਰ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਸਭ ਜਵਰਜਧਰ ਸਫ਼ਰਜਮਨਦਨ ਹਜ ਗਏ ਅਤਨ ਸਕਰਰ ਭਰੜ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਪਰਤਕਪ ਵਕਲਨ ਕਨਮਕਕ ਤਜਕ
ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਹਜਏ ਸਨ ਅਨਨਦ ਹਜਈ।
18 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਕ ਰਕਜ ਜਕਸ ਵਰਗਕ ਹਮ ਅਤਨ ਮਮਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹ ਦਨ ਵਰਗਕ ਦਵਸਕਕ ?
19 ਉਹ ਰਕਈ ਦਨ ਦਕਣਨ ਦਨ ਵਰਗਕ ਹਮ ਜਜਹ ਨਲਨ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਨਨ ਲਮ ਕਨ ਆਪਣਨ ਬਕਗ ਜਵਵਚ ਬਰਜਜਆ ਅਰ ਉਹ ਉਜਗਆ ਅਤਨ ਜਬਰਛ ਹਜ
ਜਗਆ ਅਤਨ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਪਨਛਰਆਕ ਨਨ ਉਹ ਦਰਆਕ ਟਜਹਣਰਆਕ ਉਤਨ ਵਸਨਰਕ ਕਰਤਕ।
20 ਉਸ ਨਨ ਫ਼ਨਰ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਨਲਨ ਜਕਹ ਦਨ ਵਰਗਕ ਦਵਸਕਕ ?
21 ਉਹ ਖਫ਼ਮਰਰ ਵਰਗਕ ਹਮ ਜਜਹ ਨਲਨ ਇਵਕ ਤਰਵਰਕ ਨਨ ਲਮ ਕਨ ਜਤਨਨ ਸਨਰ ਆਟਨ ਜਵਵਚ ਗਹਨਜਨਨਹਆ ਐਥਜਕ ਤਜੜਰ ਜਜ ਸਕਰਕ ਖਫ਼ਮਰਰਕ ਹਜ ਜਗਆ।
22 ਉਹ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਜਦਨਦਕ ਹਜਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਅਤਨ ਜਪਨਡ ਜਪਨਡ ਹਜ ਕਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਰ ਵਵਲ ਲਗਕ ਜਕਕਦਕ ਸਰ।
23 ਤਦ ਇਵਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਜਜਹੜਨ ਮਹਕਤਰ ਪਕਉਕਦਨ ਕਰ ਓਹ ਜਵਰਲਨ ਹਨ?
24 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਹਸਰਕ ਭਰੜਨ ਬਲਹਨ ਤਜਕ ਵੜਨ ਦਕ ਜਤਨ ਕਰਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਬਥਨਰਨ ਵੜਨ ਨਲਨ
ਚਕਹਹਣਗਨ ਪਰ ਵੜ ਨਕ ਸਵਕਣਗਨ।
25 ਜਦਜਕ ਘਰ ਦਕ ਮਕਲਕ ਉਠ ਕਨ ਬਲਹਕ ਮਕਰ ਦਨਵਨ ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਬਕਹਰ ਖੜਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਬਲਹਕ ਖੜਕਕਉਣ ਲਵਗਜਗਨ ਜਕ ਹਨ ਪਨਰਭਹ , ਸਕਡਨ
ਲਈ ਖਜਲਨਹਜ ! ਅਤਨ ਉਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਉਤਰ ਦਨਵਨਗਕ ਭਈ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਜਕਵਥਜਕ ਦਨ ਹਜ।
26 ਤਦ ਤਹਸਰਕ ਆਖਣ ਲਵਗਜਗਨ ਜਕ ਅਸਕਕ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਖਕਧਕ ਪਰਤਕ ਅਤਨ ਤਮਕ ਸਕਡਨ ਚਸਕਕਕਕ ਜਵਵਚ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਜਦਵਤਕ ਹਮ।
27 ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਬਜਲਨਗਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਮਮਕ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਜਕਵਥਜਕ ਦਨ ਹਜ। ਹਨ ਸਭ ਕਹਕਰਮਰਓ, ਮਨਰਨ ਕਜਲਜਕ ਦਲਰ ਹਜ ਜਕਓ !
28 ਉਥਨ ਰਜਣਕ ਅਤਨ ਕਚਰਚਰਆਕ ਵਵਟਣਕ ਹਜਵਨਗਕ ਜਦ ਤਹਸਰਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਅਰ ਇਸਹਕਕ ਅਰ ਯਕਕਲਬ ਅਤਨ ਸਭਨਕਕ ਨਬਰਆਕ ਨਲਨ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ ਬਕਹਰ ਕਵਢਨ ਹਜਏ ਵਨਖਜਗਨ !
29 ਅਰ ਲਜਕ ਪਲਰਬ ਅਤਨ ਪਵਛਮ ਅਤਨ ਉਤਰ ਅਤਨ ਦਵਖਣ ਤਜਕ ਆਣ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਰ ਪਨਗਤ ਜਵਵਚ ਬਮਠਣਗਨ ।
30 ਵਨਖਜ, ਜਕਨਨਨ ਜਪਵਛਲਨ ਹਨ ਜਜਹੜਨ ਪਜਹਲਨ ਹਜਣਗਨ ਅਤਨ ਪਜਹਲਨ ਹਨ ਜਜਹੜਨ ਜਪਵਛਲਨ ਹਜਣਗਨ।
31 ਉਸਨ ਘੜਰ ਕਈ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਨਨ ਕਜਲ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਐਥਜਕ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਚਵਜਲਆ ਜਕਹ ਜਕਉਕ ਜਜ ਹਨਰਦ
ਜ ਨਸ ਤਮਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਟਣਕ
ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਮ।
32 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਜਕ ਕਨ ਉਸ ਲਲਨਬੜਰ ਨਲਨ ਕਹਜ ਭਈ ਵਨਖ ਮਮਕ ਅਵਜ ਅਰ ਕਵਲਨਹ ਭਲਤਕਕ ਨਲਨ ਕਵਢਦਕ ਅਤਨ ਨਰਜਆ ਕਰਦਕ
ਹਕਕ ਅਰ ਤਰਏ ਜਦਨ ਪਲਰਕ ਹਜ ਜਕਵਕਕਗਕ।
33 ਪਰ ਮਮਨਲਨ ਚਕਹਰਦਕ ਹਮ ਜਜ ਅਵਜ ਅਰ ਕਵਲਹਨ ਅਤਨ ਪਰਸਜਕ ਜਫ਼ਰਦਕ ਰਹਕਕ ਜਕਉਕਜਕ ਇਹ ਨਹਰਕ ਹਜ ਸਵਕਦਕ ਜਜ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਤਜਕ ਬਕਹਰ ਕਜਈ
ਨਬਰ ਮਕਜਰਆ ਜਕਵਨ।
34 ਹਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ, ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ! ਤਲਨ ਜਜ ਨਬਰਆਕ ਨਲਨ ਕਤਲ ਕਰਦਕ ਹਮਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਤਨਰਨ ਕਜਲ ਘਵਲਨ ਹਜਏ ਹਨ ਪਥਰਕਉ ਕਰਦਕ ਹਮਕ,
ਮਮਕ ਜਕਨਨਰ ਵਕਰਰ ਚਕਜਹਆ ਜਜ ਤਨਰਨ ਬਕਲਕਕਕ ਨਲਨ ਉਸਨ ਤਰਕਕ ਇਕਵਠਕ ਕਰਕਕ ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਕਹਕ
ਵ ੜਰ ਆਪਣਨ ਬਵਜਚਆਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਖਨਭਕਕ ਹਨਠ ਇਕਵਠਨ
ਕਰਦਰ ਹਮ ਪਰ ਤਹਸਕਕ ਨਕ ਚਕਜਹਆ।
35 ਵਨਖਜ ਤਹਹਕਡਕ ਘਰ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਉਜਕੜ ਛਵਜਡਆ ਜਕਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਮਮਨਲਨ ਨਕ ਵਨਖਜਗਨ ਜਦ ਤਜੜਰ ਇਹ
ਨਕ ਕਹਜਗਨ ਭਈ ਮਹਬਕਰਕ ਉਹ ਜਜਹੜਕ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਨਕਮ ਉਤਨ ਆਉਕਦਕ ਹਮ!

ਕਕਕਡ 14
1 ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਦ ਉਹ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਸਰਦਕਰਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਸਨ ਦਨ ਘਰ ਰਜਟਰ ਖਕਣ ਜਗਆ ਤਦ ਓਹ ਉਸ ਦਰ ਤਕੜ ਜਵਵਚ
ਲਵਗਨ ਹਜਏ ਸਨ।
2 ਅਰ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਜਲਜਧਰਰ ਮਨਹਵਖ ਉਹ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਸਰ।
3 ਜਯਸਲ ਅਵਗਜਕ ਸਫ਼ਰਨਹਕ ਦਨ ਜਸਖਲਕਉਣ ਵਕਜਲਆਕ ਅਤਨ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਨਲਨ ਇਹ ਆਜਖਆ, ਭਲਕ, ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਚਨਗਕ ਕਰਨਕ ਜਜਗ ਹਮ ਜਕ
ਨਹਰਕ ?
4 ਪਰ ਓਹ ਚਹਵਪ ਵਵਟ ਗਏ। ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਲਮ ਕਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਤਜਰ ਜਦਵਤਕ।
5 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਸਣ ਹਮ ਜਨ ਉਹ ਦਕ ਗਧਕ ਯਕ ਬਮਲ ਖਲਹ ਜਵਵਚ ਜਡਗ ਪਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਝਵਟ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ
ਉਹ ਨਲਨ ਨਕ ਕਵਢਨ ?
6 ਅਤਨ ਓਹ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਕ ਉਤਰ ਨਕ ਦਨ ਸਵਕਨ।
7 ਜਕਕ ਉਸ ਨਨ ਵਨਜਖਆ ਭਈ ਪਰਕਹਹਣਨ ਜਕਸ ਤਰਕਕ ਉਚਰਆਕ ਥਕਵਕਕ ਨਲਨ ਪਜਸਨਦ ਕਰਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ,
8 ਜਕ ਜਕਕ ਕਜਈ ਤਮਨਲਨ ਜਵਆਹ ਜਵਵਚ ਜਨਉਤਕ ਦਨਵਨ ਤਕਕ ਉਚਰ ਥਕਕ ਨਕ ਬਮਠ। ਕਰ ਜਕਣਰਏ ਜਕ ਓਨ ਤਨਰਨ ਨਕਲਜਕ ਜਕਸਨ ਆਦਰ ਵਕਲਨ ਨਲਨ
ਜਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਹਜਵਨ।
9 ਅਰ ਜਜਸ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਹਮ ਸਜ ਆਣ ਕਨ ਤਮਨਲਨ ਆਖਨ ਜਕ ਇਹ ਨਲਨ ਜਗਕ· ਜਦਹ ਅਰ ਤਦ ਤਮਨਲਨ ਸਫ਼ਰਜਮਨਦਗਰ ਨਕਲ
ਸਭ ਤਜਕ ਨਰਵਰਕ ਥਕਕ ਬਮਠਣਕ ਪਵਨ।
10 ਪਰ ਜਕਕ ਤਮਨਲਨ ਜਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਸਭ ਤਜਕ ਨਰਵਰਕ ਥਕਕ ਜਕ ਬਮਠ, ਫ਼ਨਰ ਜਜਹ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਜਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਹਮ ਜਦ ਉਹ ਆਵਨ ਤਦ ਤਮਨਲਨ
ਆਖਨ, ਜਮਵਤਨਰਕ, ਅਵਗਨ ਆ ਜਕਹ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਜਜ ਤਨਰਨ ਨਕਲ ਖਕਣ ਬਮਠਨ ਹਨ ਤਨਰਕ ਆਦਰ ਹਜਵਨਗਕ।
11 ਜਕਉਕਜਕ ਹਰਨਕ ਜਜ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਉਚਕ ਕਰਦਕ ਹਮ ਸਜ ਨਰਵਕਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਜਜ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਨਰਵਕਕ ਕਰਦਕ ਹਮ ਸਜ ਉਚਕ
ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
12 ਜਜਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਨਉਤਕ ਜਦਵਤਕ ਸਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰ ਜਕਹਕ ਜਕ ਜਕਕ ਤਲਨ ਜਦਨ ਯਕ ਰਕਤ ਦਰ ਜਜਫ਼ਆਫ਼ਫ਼ਤ ਕਰਨਕ ਤਕਕ ਆਪਜਣਆਕ ਜਮਵਤਨਰਕਕ
ਅਤਨ ਆਪਜਣਆਕ ਭਕਈਆਕ ਅਤਨ ਆਪਜਣਆਕ ਸਕਕਕਕ ਅਤਨ ਧਨਵਕਨ ਗਹਆਕਢਰਆਕ ਨਲਨ ਨਕ ਬਹਲਕ, ਅਜਜਹਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਜਜ ਓਹ ਫ਼ਨਰ ਤਮਨਲਨ ਵਰ
ਬਹਲਕਉਣ ਅਰ ਤਨਰਕ ਬਦਲਕ ਹਜ ਜਕਵਨ।
13 ਪਰ ਜਕਕ ਤਲਨ ਦਕਉਤ ਕਰਨਕ ਤਕਕ ਕਨਗਕਲਕਕ, ਟਹਨਜਡਆਕ, ਲਨਜਙਆਕ, ਅਨਜਨਨਹਆਕ ਨਲਨ ਸਵਦ।
14 ਅਤਨ ਤਲਨ ਧਨਨ ਹਜਵਨਕਗਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਨਰਕ ਬਦਲਕ ਦਨਣ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਕਜਲ ਕਹਝ ਨਹਰਕ ਹਮ ਸਜ ਤਮਨਲਨ ਧਰਮਰਆਕ ਦਰ ਜਕਆਮਤ ਜਵਵਚ ਬਦਲਕ ਜਦਵਤਕ
ਜਕਵਨਗਕ।
15 ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਦਨ ਬਮਠਣ ਵਕਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਨ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਨਲਨ ਸਹਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਧਨਨ ਉਹ ਜਜਹੜਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ
ਜਵਵਚ ਰਜਟਰ ਖਕਊਗਕ।
16 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਕਸਨ ਮਨਹਵਖ ਨਨ ਇਵਕ ਵਵਡਰ ਜਜਫ਼ਆਫ਼ਫ਼ਤ ਕਰਤਰ ਅਤਨ ਬਹਹਜਤਆਕ ਨਲਨ ਬਹਲਕਇਆ।
17 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਖਕਣਨ ਦਨ ਵਨਲਨ ਆਪਣਨ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਘਵਜਲਆ ਜਜ ਉਹ ਸਵਦਨ ਹਜਇਆਕ ਨਲਨ ਕਹਨ ਭਈ ਆਓ ਜਕਉਕ ਜਜ ਹਹਣ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਜਤਆਰ ਹਮ ।
18 ਤਕਕ ਓਹ ਸਵਭਨ ਇਵਕ ਮਵਤ ਹਜ ਕਨ ਉਜਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਵਗਨ। ਪਜਹਲਨ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਇਵਕ ਖਨਤ ਮਹਵਲ ਜਲਆ ਹਮ ਅਤਨ ਜਫ਼ਰਲਰ ਹਮ ਜਜ ਮਮਕ ਜਕ ਕਨ
ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖਕਕ। ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਮਨਰਰ ਵਵਲਜਕ ਉਜਫ਼ਰ ਕਰਰਕ।
19 ਅਤਨ ਦਲਏ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਬਲਦਕਕ ਦਰਆਕ ਪਨਜ ਜਜੜਰਆਕ ਮਹਵਲ ਲਈਆਕ ਹਨ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਪਰਖਣਨ ਲਈ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ। ਮਮਕ ਤਨਰਨ
ਅਵਗਨ ਬਨਨਤਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਮਨਰਰ ਵਵਲਜਕ ਉਜਫ਼ਰ ਕਰਰਕ।
20 ਅਤਨ ਹਜਰ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਜਵਆਹ ਕਰਤਕ ਹਮ ਅਤਨ ਇਸ ਲਈ ਮਮਕ ਨਹਰਕ ਆ ਸਵਕਦਕ।
21 ਤਕਕ ਉਸ ਨਸਕਰ ਨਨ ਆਣ ਕਨ ਆਪਣਨ ਮਕਲਕ ਨਲਨ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ। ਤਦ ਉਸ ਘਰ ਦਨ ਮਕਲਕ ਨਨ ਗਹਵਸਨ ਹਜ ਕਨ ਆਪਣਨ
ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਸਫ਼ਤਕਬਰ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਸਫ਼ਜਹਰ ਦਨ ਚਸਕਕਕਕ ਅਤਨ ਗਲਰਆਕ ਜਵਵਚ ਜਕਹ ਅਰ ਕਨਗਕਲਕਕ ਅਤਨ ਟਹਨਜਡਆਕ ਅਤਨ ਅਨਜਨਨਹਆਕ ਅਤਨ
ਲਨਜਙਆਕ ਨਲਨ ਐਵਥਨ ਅਨਦਰ ਜਲਆ।
22 ਉਸ ਨਸਕਰ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਜਜਵਨਕ ਤਹਸਕਕ ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਸਰ ਜਤਵਨਕ ਹਰ ਹਜਇਆ ਹਮ ਅਤਨ ਅਜਨ ਥਕਕ ਹਮ।
23 ਮਕਲਕ ਨਨ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਭਈ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਸੜਕਕਕ ਅਤਨ ਪਮਲਰ ਬਨਜਨਆਕ ਵਵਲ ਜਕਹ ਅਤਨ ਵਵਡਰ ਤਗਰਦ ਕਰ ਕਨ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਅਨਦਰ ਜਲਆ
ਤਕਕ ਜਜ ਮਨਰਕ ਘਰ ਭਰ ਜਕਵਨ।
24 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਜਹੜਨ ਬਹਲਕਏ ਗਏ ਸਨ ਇਵਕ ਵਰ ਮਨਰਕ ਖਕਣਕ ਨਕ ਚਵਖਨਗਕ।
25 ਵਵਡਰ ਭਰੜ ਜਯਸਲ ਦਨ ਨਕਲ ਚਵਲਰ ਜਕਕਦਰ ਸਰ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਮਹੜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ,
26 ਜਨ ਕਜਈ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਆਵਨ ਅਰ ਆਪਣਨ ਜਪਉ ਅਤਨ ਮਕਕ ਅਤਨ ਤਰਵਰਕ ਅਤਨ ਬਕਲ ਬਵਜਚਆਕ ਅਤਨ ਭਕਈਆਕ ਅਤਨ ਭਮਣਕਕ ਨਕਲ ਸਗਜਕ
ਆਪਣਰ ਜਕਨ ਨਕਲ ਵਰ ਵਮਰ ਨਕ ਰਵਖਨ ਤਕਕ ਉਹ ਮਨਰਕ ਚਨਲਕ ਨਹਰਕ ਹਜ ਸਵਕਦਕ।
27 ਜਨ ਕਜਈ ਆਪਣਰ ਸਲਰਬ ਚਹਕ
ਵ ਕਨ ਮਨਰਨ ਮਗਰ ਨਕ ਆਵਨ ਮਨਰਕ ਚਨਲਕ ਨਹਰਕ ਹਜ ਸਵਕਦਕ।

28 ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹ ਦਰ ਬਹਰਜ ਬਣਕਉਣ ਦਰ ਦਲਰਲ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਪਜਹਲਕਕ ਬਮਠ ਕਨ ਖਫ਼ਰਚ ਦਕ ਲਨਖਕ ਨਕ ਕਰਨ ਭਈ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਉਹ ਦਨ
ਪਲਰਕ ਕਰਨ ਜਜਗਕ ਹਮ ਜਕ ਨਹਰਕ ?
29 ਜਕਤਨ ਐਉਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਜਕ ਜਕਕ ਉਸ ਨਨ ਨਰਉਕ ਰਵਖਰ ਅਤਨ ਪਲਰਕ ਨਕ ਕਰ ਸਵਜਕਆ ਤਕਕ ਸਭ ਵਨਖਣ ਵਕਲਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਸ ਉਤਨ ਹਵਸਣ
ਲਵਗ ਪਮਣ,
30 ਜਕ ਇਹ ਮਨਹਵਖ ਮਕਕਨ ਬਣਕਉਣ ਲਵਗਕ ਪਰ ਪਲਰਕ ਨਕ ਕਰ ਸਵਜਕਆ !
31 ਯਕ ਜਕਹੜਕ ਰਕਜਕ ਹਮ ਜਕ ਜਕਕ ਦਲਏ ਰਕਜਨ ਨਕਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਨਵਕਲਨ ਤਕਕ ਪਜਹਲਕਕ ਬਮਠ ਕਨ ਸਲਕਹ ਨਕ ਕਰਨ ਭਈ ਕਰ ਮਮਕ ਦਸ ਹਜਫ਼ਕਰ
ਨਕਲ ਉਹ ਦਕ ਸਕਹਮਣਕ ਕਰ ਸਵਕਦਕ ਹਕਕ ਜਜਹ ਨਨ ਵਰਹ ਹਜਫ਼ਕਰ ਨਕਲ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਚੜਨਹਕਈ ਕਰਤਰ ਹਮ ?
32 ਜਨ ਨਹਰਕ ਤਕਕ ਦਲਏ ਦਨ ਅਜਨ ਦਲਰ ਹਹਜਨ ਦਆਕ ਉਹ ਵਕਰਲ ਘਵਲ ਕਨ ਮਨਲ ਜਮਲਕਪ ਦਰਆਕ ਸਫ਼ਰਤਕਕ ਪਹਵਛਦਕ ਹਮ।
33 ਸਜ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਹਰਨਕ ਜਜ ਆਪਣਕ ਸਭ ਕਹਝ ਨਕ ਜਤਆਗਨ ਉਹ ਮਨਰਕ ਚਨਲਕ ਨਹਰਕ ਹਜ ਸਵਕਦਕ।
34 ਲਲਣ ਤਕਕ ਚਨਗਕ ਹਮ ਪਰ ਜਨ ਲਲਣ ਬਨਸਹਆਦ ਹਜ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਕਕਹ ਦਨ ਨਕਲ ਸਹਆਦਰ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨ ?
35 ਉਹ ਨਕ ਖਨਤ ਨਕ ਰਲੜਰ ਦਨ ਕਨਮ ਦਕ ਹਮ। ਲਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਬਕਹਰ ਸਹਵਟ ਜਦਨਦਨ ਹਨ। ਜਜਹ ਦਨ ਸਹਣਨ ਦਨ ਕਨਨ ਹਜਣ ਸਜ ਸਹਣਨ।
ਕਕਕਡ 15
1 ਸਭ ਮਸਲਲਰਏ ਅਰ ਪਕਪਰ ਉਹ ਦਰ ਸਹਣਨ ਲਈ ਉਹ ਦਨ ਨਨੜਨ ਆਉਕਦਨ ਸਨ।
2 ਅਤਨ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਅਰ ਗਨਰਨਥਰ ਦਜਵਨਕ ਬਹੜਬਹੜਕ ਕਨ ਬਜਲਨ ਭਈ ਇਹ ਤਕਕ ਪਕਪਰਆਕ ਨਲਨ ਕਬਲਲ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਖਕਕਦਕ ਹਮ !
3 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਦਨ ਕਨ ਆਜਖਆ,
4 ਤਹਸਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਹੜਕ ਮਨਹਵਖ ਹਮ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਸਸ ਭਨਡਕਕ ਹਜਣ ਅਰ ਜਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਗਹਆਚ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਜੜਨਨਜਵਆਕ ਨਲਨ
ਉਜਕੜ ਜਵਵਚ ਛਵਡ ਕਨ ਉਸ ਗਹਆਚਰ ਹਜਈ ਦਰ ਭਕਲ ਜਵਵਚ ਨਕ ਜਕਵਨ ਜਦ ਤਕਈਕ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਨਕ ਲਵਭਨ ?
5 ਅਰ ਜਕਕ ਲਵਭ ਪਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਆਪਜਣਆਕ ਮਜਜਢਆਕ ਉਤਨ ਰਵਖ ਲਮਕਦਕ।
6 ਅਤਨ ਘਰ ਜਕ ਕਨ ਆਪਣਨ ਜਮਵਤਨਰਕਕ ਅਤਨ ਗਹਆਕਢਰਆਕ ਨਲਨ ਇਕਵਠਨ ਬਹਲਕਉਕਦਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਮ ਭਈ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਅਨਨਦ ਕਰਜ
ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਆਪਣਰ ਗਹਆਚਰ ਹਜਈ ਭਨਡ ਲਵਭਰ ਹਮ।
7 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਤਜਬਕ ਕਰਨ ਵਕਲਨ ਪਕਪਰ ਦਨ ਕਕਰਨ ਨਜੜਨਨਜਵਆਕ ਧਰਮਰਆਕ ਨਕਲਜਕ ਜਜਨਨਹਕਕ
ਨਲਨ ਤਜਬਕ ਕਰਨ ਦਰ ਲਜੜ ਨਹਰਕ ਬਹਹਤ ਖਹਸਫ਼ਰ ਹਜਵਨਗਰ।
8 ਜਕਹੜਰ ਤਰਵਰਕ ਹਮ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਦਵਸ ਅਠਨਨਰਆਕ ਹਜਣ ਜਨ ਇਵਕ ਅਠਨਨਰ ਗਹਆਚ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਰਵਕ ਬਕਲ ਕਨ ਅਤਨ ਘਰ ਨਲਨ ਹਲਝ
ਨ ਹਕਕਝ
ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਤਨ ਨਕਲ ਨਕ ਢਲਨਡਨ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਉਹ ਨਲਨ ਨਕ ਲਵਭਨ ?
9 ਅਰ ਜਕਕ ਲਵਭ ਲਏ ਤਕਕ ਆਪਣਰਆਕ ਸਹਨਲਰਆਕ ਅਤਨ ਗਹਆਢ
ਕ ਣਕਕ ਨਲਨ ਇਕਵਠਰਆਕ ਬਹਲਕ ਕਨ ਆਖਦਰ ਹਮ, ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਅਨਨਦ ਕਰਜ ਜਕਉਕ ਜਜ
ਮਮਕ ਆਪਣਰ ਗਹਆਚਰ ਹਜਈ ਅਠਨਨਰ ਲਵਭਰ ਹਮ।
10 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਜਦਆਕ ਦਲਤਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਇਵਕ ਤਜਬਕ ਕਰਨ ਵਕਲਨ ਪਕਪਰ ਦਨ ਕਕਰਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਹਹਦ
ਨ ਰ ਹਮ ।
11 ਫ਼ਨਰ ਉਸ ਨਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਦਜ ਪਹਵਤਨਰ ਸਨ।
12 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਛਜਟਨ ਨਨ ਜਪਉ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਪਤਕ ਜਰ ਮਕਲ ਦਕ ਜਜਹੜਕ ਜਹਵਸਕ ਮਮਨਲਨ ਪਹਹਨਚਦਕ ਹਮ ਸਜ ਮਮਨਲਨ ਦਨ ਜਦਓ। ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ
ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਪਲਨਜਰ ਵਨਡ ਜਦਵਤਰ।
13 ਥਜੜਨ ਜਦਨਕਕ ਜਪਵਛਜਕ ਛਜਟਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਇਕਵਠਕ ਕਰ ਕਨ ਦਲਰ ਦਨਸ ਨਲਨ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ ਅਰ ਉਥਨ ਆਪਣਕ ਮਕਲ ਬਦ ਚਲਣਰ ਨਕਲ
ਉਡਕ ਜਦਵਤਕ।
14 ਜਕਕ ਉਹ ਸਭ ਖਫ਼ਰਚ ਕਰ ਚਹਵਜਕਆ ਤਕਕ ਉਸ ਦਨਸ ਜਵਵਚ ਵਵਡਕ ਕਕਲ ਪਮ ਜਗਆ ਅਤਨ ਉਹ ਮਹਹਤਕਜ ਹਜਣ ਲਵਗਕ।
15 ਤਕਕ ਉਹ ਉਸ ਦਨਸ ਦਨ ਜਕਸਨ ਰਜਹਣ ਵਕਲਨ ਦਨ ਕਜਲ ਜਕ ਜਰਹਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਪਜਣਆਕ ਖਨਤਕਕ ਜਵਵਚ ਸਲਰਕਕ ਦਨ ਚਕਰਨ ਲਈ
ਘਵਜਲਆ।
16 ਅਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਜਛਵਲੜਕਕ ਨਕਲ ਜਜਹੜਨ ਸਲਰ ਖਕਕਦਨ ਸਨ ਆਪਣਕ ਜਢਵਡ ਭਰਨਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਸਰ ਪਰ ਜਕਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਝ ਨਕ ਜਦਵਤਕ।
17 ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਸਹਰਤ ਜਵਵਚ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ ਭਈ ਮਨਰਨ ਜਪਉ ਦਨ ਜਕਨਨਨ ਹਰ ਕਕਜਮਆਕ ਲਈ ਵਕਫ਼ਫ਼ਰ ਰਜਟਰਆਕ ਹਨ ਅਤਨ ਮਮਕ ਐਵਥਨ ਭਹਵਖਕ
ਮਰਦਕ ਹਕਕ।
18 ਮਮਕ ਉਠ ਕਨ ਆਪਣਨ ਜਪਉ ਕਜਲ ਜਕਵਕਕਗਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਖਕਕਗਕ, ਜਪਤਕ ਜਰ ਮਮਕ ਅਸਮਕਨ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਅਵਗਨ ਗਹਨਕਹ ਕਰਤਕ
ਹਮ।
19 ਹਹਣ ਮਮਕ ਇਸ ਜਜਗ ਨਹਰਕ ਜਜ ਫ਼ਨਰ ਤਹਹਕਡਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਦਕਵਕਕ। ਮਮਨਲਨ ਆਪਜਣਆਕ ਕਕਜਮਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਜਜਹਕ ਰਵਖ ਲਓ।
20 ਸਜ ਉਹ ਉਠ ਕਨ ਆਪਣਨ ਜਪਉ ਕਜਲ ਜਗਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜਨ ਦਲਰ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਉਹ ਦਨ ਜਪਉ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਡਵਠਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਤਰਸ
ਆਇਆ ਅਰ ਦਸੜ ਕਨ ਗਲਨ ਲਕ ਜਲਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਚਹਜਨ ਮਆ।
21 ਅਰ ਪਹਵਤਨਰ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਪਤਕ ਜਰ ਮਮਕ ਅਸਮਕਨ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਅਰ ਤਹਹਕਡਨ ਅਵਗਨ ਗਹਨਕਹ ਕਰਤਕ ਹਮ। ਹਹਣ ਮਮਕ ਇਸ ਜਜਗ ਨਹਰਕ
ਜਜ ਫ਼ਨਰ ਤਹਹਕਡਕ ਪਹਵਤਨਰ ਸਦਕਵਕਕ।

22 ਪਰ ਜਪਤਕ ਨਨ ਆਪਣਨ ਨਸਕਰਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਸਭ ਤਜਕ ਚਨਗਨ ਬਸਤਨਰ ਛਨਤਰ ਕਵਢ ਕਨ ਇਹ ਨਲਨ ਪਜਹਨਕਓ ਅਰ ਇਹ ਦਨ ਹਵਥ ਜਵਵਚ ਅਨਗਲਠਰ
ਅਰ ਪਮਰਰਕ ਜਹਵਤਰ ਪਕਓ।
23 ਪਜਲਆ ਹਜਇਆ ਵਵਛਕ ਜਲਆ ਕਨ ਕਵਟਜ ਭਈ ਖਕਈਏ ਅਤਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਕਰਰਏ।
24 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਰਕ ਇਹ ਪਹਵਤਰਨ ਮਜਇਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਫ਼ਨਰ ਜਰ ਜਪਆ ਹਮ, ਗਹਆਚ ਜਗਆ ਸਰ ਅਤਨ ਫ਼ਨਰ ਲਵਭ ਜਪਆ ਹਮ। ਸਜ ਓਹ ਲਵਗਨ
ਖਹਸਫ਼ਰ ਕਰਨ।
25 ਪਰ ਉਹ ਦਕ ਵਵਡਕ ਪਹਵਤਨਰ ਖਨਤ ਜਵਵਚ ਸਰ ਅਰ ਜਕਕ ਉਹ ਆਣ ਕਨ ਘਰ ਦਨ ਨਨੜਨ ਅਵਪਜੜਆ ਤਕਕ ਗਕਉਣ ਬਜਕਉਣ ਤਨ ਨਵਚਣ ਦਰ ਅਵਕਜਫ਼
ਸਹਣਰ।
26 ਤਦ ਨਸਕਰਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਜਲ ਸਵਦ ਕਨ ਪਹਵਜਛਆ ਭਈ ਇਹ ਕਰ ਹਮ ?
27 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਨਰਕ ਭਰਕ ਆਇਆ ਹਮ ਅਰ ਤਨਰਨ ਜਪਉ ਨਨ ਪਜਲਆ ਹਜਇਆ ਵਵਛਕ ਕਵਜਟਆ ਹਮ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਭਲਕ
ਚਨਗਕ ਪਕਇਆ।
28 ਪਰ ਉਹ ਗਹਵਸਨ ਹਜਇਆ ਅਤਨ ਅਨਦਰ ਜਕਣ ਨਲਨ ਉਹ ਦਕ ਜਰ ਨਕ ਕਰਤਕ। ਸਜ ਉਹ ਦਕ ਜਪਉ ਬਕਹਰ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਮਨਕਉਣ ਲਵਗਕ।
29 ਪਰ ਓਨ ਆਪਣਨ ਜਪਉ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਵਨਖ ਮਮਕ ਐਵਨਨ ਵਜਰਹਕਕ ਤਜਕ ਤਹਹਕਡਰ ਟਜਹਲ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਕ ਹਹਕਮ ਕਦਨ ਨਹਰਕ ਮਜਜੜਆ
ਪਰ ਤਹਸਕਕ ਮਮਨਲਨ ਕਦਨ ਇਵਕ ਪਠਜਰਕ ਭਰ ਨਕ ਜਦਵਤਕ ਜਜ ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਬਨਲਰਆਕ ਨਕਲ ਖਹਸਫ਼ਰ ਕਰਕਕ।
30 ਪਰ ਜਦ ਤਹਹਕਡਕ ਇਹ ਪਹਵਤਨਰ ਆਇਆ ਜਜਹ ਨਨ ਕਨਜਰਰਆਕ ਦਨ ਮਲਨਹ ਤਨਰਰ ਪਲਨਜਰ ਉਡਕ ਜਦਵਤਰ ਤਹਸਕਕ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਪਜਲਆ ਹਜਇਆ
ਵਵਛਕ ਕਵਜਟਆ।
31 ਪਰ ਓਨ ਆਜਖਆ, ਬਵਚਕ ਤਲਨ ਸਦਕ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਹਮਕ ਅਤਨ ਮਨਰਕ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਤਨਰਕ ਹਮ।
32 ਪਰ ਖਹਸਫ਼ਰ ਕਰਨਰ ਅਤਨ ਅਨਨਦ ਹਜਣਕ ਜਜਗ ਸਰ ਜਕਉਕਜਕ ਤਨਰਕ ਇਹ ਭਰਕ ਮਜਇਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਫ਼ਨਰ ਜਰ ਜਪਆ ਹਮ ਅਰ ਗਹਆਚ
ਜਗਆ ਸਰ ਅਤਨ ਹਹਣ ਲਵਭ ਜਪਆ ਹਮ।

ਕਕਕਡ 16
1 ਉਸ ਨਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਵਰ ਆਜਖਆ ਜਕ ਇਵਕ ਧਨਵਕਨ ਸਰ ਜਜਹ ਦਕ ਇਵਕ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਹਮਸਰ ਅਤਨ ਇਹ ਦਕ ਜਗਲਕ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਕਰਤਕ
ਜਗਆ ਜਜ ਉਹ ਤਨਰਕ ਮਕਲ ਉਡਕਉਕਦਕ ਹਮ।
2 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਸਵਦ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਇਹ ਕਰ ਹਮ ਜਜ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਜਵਖਨ ਸਹਣਦਕ ਹਕਕ ? ਆਪਣਰ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰਰ ਦਕ ਜਹਸਕਬ
ਜਦਹ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਲਨ ਅਵਗਨ ਨਲਨ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਨਹਰਕ ਰਜਹ ਸਵਕਦਕ।
3 ਉਸ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਨਨ ਆਪਣਨ ਜਰ ਜਵਵਚ ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਕਰ ਕਰਕਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਰਕ ਮਕਲਕ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰਰ ਮਮਥਜਕ ਖਜਹਣ ਲਵਗਕ ਹਮ ? ਕਹਰ ਮਨਰਨ ਕਜਲਜਕ
ਮਕਰਰ ਨਹਰਕ ਜਕਕਦਰ ਅਤਨ ਜਭਵਜਛਆ ਮਨਗਣ ਤਜਕ ਮਮਨਲਨ ਲਕਜ ਆਉਕਦਰ ਹਮ।
4 ਮਮਕ ਜਕਣ ਜਗਆ ਭਈ ਕਰ ਕਰਕਕਗਕ ਤਕਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਮਮਕ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰਰਓਕ ਹਟਕਇਆ ਜਕਵਕਕ ਓਹ ਮਮਨਲਨ ਆਪਜਣਆਕ ਘਰਕਕ ਜਵਵਚ ਕਬਲਲ
ਕਰਨ।
5 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਮਕਲਕ ਦਨ ਕਰਜਕਈਆਕ ਨਲਨ ਇਵਕ ਇਵਕ ਕਰਕਨ ਕਜਲ ਸਵਜਦਆ ਅਤਨ ਪਜਹਲਨ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਮਕ ਮਨਰਨ ਮਕਲਕ ਦਕ ਜਕਨਨਕ ਦਨਣਕ
ਹਮ ?
6 ਉਹ ਬਜਜਲਆ, ਸਸ ਮਣ ਤਨਲ, ਫ਼ਨਰ ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਆਪਣਰ ਬਹਰ ਲਮ ਅਤਨ ਬਮਠ ਕਨ ਛਨਤਰ ਪਨਜਕਹ ਜਲਖ।
7 ਫ਼ਨਰ ਦਲਏ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਮਕ ਜਕਨਨਕ ਦਨਣਕ ਹਮ ? ਓਸ ਆਜਖਆ, ਸਸ ਮਕਣਰ ਕਣਕ। ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਭਈ ਆਪਣਰ ਬਹਰ ਲਮ ਕਨ ਅਵਸਰ
ਜਲਖ।
8 ਤਕਕ ਮਕਲਕ ਨਨ ਉਸ ਜਨਮਕਹਰਕਮ ਮਹਖਫ਼ਜਤਆਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਚਤਹਰਕਈ ਕਰਤਰ ਸਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਐਸ ਜਹਗ
ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਆਪਣਰ ਪਰਹੜਰ ਜਵਵਚ ਚਕਨਣ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰਕਕ ਨਕਲਜਕ ਚਕਤਰ ਹਨ।
9 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਕਹਧਰਮ ਦਰ ਮਕਯਕ ਨਕਲ ਆਪਣਨ ਲਈ ਜਮਵਤਰ ਬਣਕਓ ਤਕਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਇਹ ਜਕਕਦਰ ਰਹਨ ਓਹ ਤਹਹਕਨਲਨ
ਸਦਰਵਕਕਲ ਦਨ ਰਜਹਣ ਵਕਲਨ ਡਨਜਰਆਕ ਜਵਵਚ ਕਬਲਲ ਕਰਨ।
10 ਜਜ ਥਜੜਨ ਤਜਕ ਥਜੜਨ ਜਵਵਚ ਜਦਆਨਤਦਕਰ ਹਮ ਸਜ ਬਹਹਤ ਜਵਵਚ ਵਰ ਜਦਆਨਤਦਕਰ ਹਮ, ਅਤਨ ਜਜ ਥਜੜਨ ਤਜਕ ਥਜੜਨ ਜਵਵਚ ਬਨਈਮਕਨ ਹਮ ਸਜ ਬਹਹਤ
ਜਵਵਚ ਵਰ ਬਨਈਮਕਨ ਹਮ।
11 ਸਜ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਕਹਧਰਮ ਦਰ ਮਕਯਕ ਜਵਵਚ ਜਦਆਨਤਦਕਰ ਨਕ ਹਜਏ ਤਕਕ ਸਵਚਕ ਧਨ ਕਸਣ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਸਕਪਨਗਕ ?
12 ਅਰ ਜਨ ਤਹਸਰਕ ਪਰਕਏ ਮਕਲ ਜਵਵਚ ਜਦਆਨਤਦਕਰ ਨਕ ਹਜਏ ਤਕਕ ਤਹਹਕਡਕ ਆਪਣਕ ਹਰ ਕਸਣ ਤਹਹਕਨਲਨ ਦਨਵਨਗਕ ?
13 ਕਜਈ ਟਜਹਲਲਆ ਦਜ ਮਕਲਕਕਕ ਦਰ ਟਜਹਲ ਨਹਰਕ ਕਰ ਸਵਕਦਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਇਵਕ ਨਕਲ ਵਮਰ ਅਤਨ ਦਲਏ ਨਕਲ ਪਨਰਰਤ ਰਵਖਨਗਕ, ਯਕ ਇਵਕ
ਨਕਲ ਜਮਜਲਆ ਰਹਨਗਕ ਅਤਨ ਦਲਏ ਨਲਨ ਤਹਵਛ ਜਕਣਨਗਕ। ਤਹਸਰਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਤਨ ਮਕਯਕ ਦਜਹਕਕ ਦਰ ਸਨਵਕ ਨਹਰਕ ਕਰ ਸਵਕਦਨ ਹਜ।
14 ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਨਨ ਜਜਹੜਨ ਰਹਜਪਆਕ ਦਨ ਲਜਭਰ ਸਨ ਏਹ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਸਹਣਰਆਕ ਅਤਨ ਉਸ ਉਤਨ ਮਖਸਲ ਕਰਨ ਲਵਗਨ।

15 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਹਸਰਕ ਉਹਜ ਹਜ ਜਜਹੜਨ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਧਰਮਰ ਠਜਹਰਕਉਕਦਨ ਹਜ ਪਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ
ਤਹਹਕਡਨ ਜਦਲਕਕ ਨਲਨ ਜਕਣਦਕ ਹਮ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਲਨਖਨ ਉਤਮ ਹਮ ਸਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਦਰਗਕਹਨ ਜਘਣਕਉਣਕ ਹਮ ।
16 ਤਹਰਨਤ ਅਰ ਨਬਰ ਯਲਹਨਨਕ ਤਰਕਹਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਨਲਨ ਤਜਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਰ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਈ ਜਕਕਦਰ ਹਮ ਅਤਨ ਹਰ ਕਜਈ ਜਫ਼ਰਜ
ਮਕਰ ਕਨ ਉਸ ਜਵਵਚ ਵੜਦਕ ਹਮ।
17 ਪਰ ਅਕਕਸਫ਼ ਅਤਨ ਧਰਤਰ ਦਕ ਟਲ ਜਕਣਕ ਤਹਰਨਤ ਦਰ ਇਵਕ ਜਬਨਦਰ ਦਨ ਜਮਟ ਜਕਣ ਨਕਲਜਕ ਸਜਹਜ ਹਮ।
18 ਹਰਨਕ ਜਜ ਆਪਣਰ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ ਜਤਆਗ ਕਨ ਦਲਈ ਨਲਨ ਜਵਆਹਨ ਸਜ ਜਫ਼ਨਕਹ ਕਰਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਜਜਹੜਕ ਖਸਮ ਦਰ ਜਤਆਗਰ ਹਜਈ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ
ਜਵਆਹਨ ਉਹ ਜਫ਼ਨਕਹ ਕਰਦਕ ਹਮ।
19 ਇਵਕ ਧਨਵਕਨ ਮਨਹਵਖ ਸਰ ਜਜ ਬਮਕਗਣਰ ਅਰ ਬਰਰਕ ਕਵਪੜਕ ਪਜਹਨਦਕ ਅਤਨ ਜਨਵਤ ਭਜਗ ਜਬਲਕਸ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਸਫ਼ਕਨ ਨਕਲ ਰਜਹਨਦਕ
ਸਰ।
20 ਅਰ ਲਕਜਫ਼ਰ ਨਕਉਕ ਦਕ ਇਵਕ ਕਨਗਕਲ ਫ਼ਜਜੜਆਕ ਨਕਲ ਭਜਰਆ ਹਜਇਆ ਉਹ ਦਰ ਜਡਉੜਨਹਰ ਦਨ ਅਵਗਨ ਸਹਵਜਟਆ ਜਪਆ ਹਹਨਦਕ ਸਰ।
21 ਅਰ ਜਜਹੜਨ ਚਲਰਨ ਭਲਰਨ ਉਸ ਧਨਵਕਨ ਦਰ ਮਨਜਫ਼ ਦਨ ਉਤਜਕ ਜਡਵਗਦਨ ਸਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਆਪਣਕ ਜਢਵਡ ਭਰਨਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਸਰ ਸਗਜਕ ਕਹਤ
ਵ ਨ
ਵਰ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਫ਼ਜਜੜਆਕ ਨਲਨ ਚਵਟਦਨ ਸਨ।
22 ਅਤਨ ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਕਨਗਕਲ ਮਰ ਜਗਆ ਅਰ ਦਲਤਕਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਰ ਗਜਦ ਜਵਵਚ ਲਮ ਜਕ ਰਵਜਖਆ, ਅਤਨ ਉਹ
ਧਨਵਕਨ ਵਰ ਮਜਰਆ ਅਤਨ ਦਵਜਬਆ ਜਗਆ।
23 ਅਰ ਪਤਕਲ ਜਵਵਚ ਦਹਖਰ ਹਜ ਕਨ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਰਆਕ ਅਵਖਰਆਕ ਚਹਵਕਰਆਕ ਅਤਨ ਦਲਰਜਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਲਨ ਅਰ ਉਹ ਦਰ ਗਜਦ ਜਵਵਚ ਲਕਜਫ਼ਰ ਨਲਨ
ਜਡਵਠਕ।
24 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਅਵਕਜਫ਼ ਮਕਰ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਜਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰ ਅਤਨ ਲਕਜਫ਼ਰ ਨਲਨ ਘਵਲ ਜਜ ਆਪਣਰ ਉਕਗਲ ਦਕ ਪਜਟਕ
ਪਕਣਰ ਜਵਵਚ ਡਹਬਜ ਕਨ ਮਨਰਰ ਜਰਭ ਠਨਢਰ ਕਰਨ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਇਸ ਲਨਬ ਜਵਵਚ ਕਲਪਦਕ ਹਕਕ!
25 ਪਰ ਅਬਰਕਹਕਮ ਬਜਜਲਆ, ਬਵਚਕ ਯਕਦ ਕਰ ਜਜ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਜਰਉਕਦਨ ਜਰ ਆਪਣਰਆਕ ਚਨਗਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਪਕ ਚਹਵਕਕ ਅਰ ਇਸਨ ਤਰਕਕ
ਲਕਜਫ਼ਰ ਮਨਦਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਪਰ ਹਹਣ ਉਹ ਐਵਥਨ ਸਫ਼ਕਕਤ ਪਕਉਕਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਤਲਨ ਕਲਪਦਕ ਹਮਕ।
26 ਅਰ ਇਸ ਤਜਕ ਬਕਝ ਸਕਡਨ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਵਵਡਰ ਖਵਡ ਪਈ ਹਮ ਤਕਕ ਜਜ ਓਹ ਜਜਹੜਨ ਐਥਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਕਜਲ ਪਕਰ ਲਨਘਣਕ ਚਕਹਹਣ ਓਹ
ਨਕ ਲਨਘ ਸਵਕਣ, ਨਕ ਓਧਰਜਕ ਕਜਈ ਸਕਡਨ ਕਜਲ ਏਸ ਪਕਸਨ ਆਉਣ।
27 ਤਕਕ ਉਸ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਪਤਕ ਤਦ ਮਮਕ ਤਨਰਰ ਜਮਨਨਤ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਲਨ ਉਹ ਨਲਨ ਮਨਰਨ ਜਪਉ ਦਨ ਘਰ ਭਨਜ।
28 ਜਕਉਕਜਕ ਮਨਰਨ ਪਨਜ ਭਰਕ ਹਨ ਜਜ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਸਕਖਰ ਦਨਵਨ ਭਈ ਜਕਤਨ ਓਹ ਭਰ ਇਸ ਕਸਫ਼ਟ ਦਨ ਥਕਕ ਜਵਵਚ ਨਕ ਆਉਣ।
29 ਪਰ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਮਲਸਕ ਅਤਨ ਨਬਰ ਹਨ, ਓਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਸਹਣਨ।
30 ਪਰ ਓਸ ਆਜਖਆ, ਨਕ ਜਰ ਹਨ ਜਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਪਰ ਜਨ ਕਜਈ ਮਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਓਹ ਤਜਬਕ ਕਰਨਗਨ।
31 ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਨ ਮਲਸਕ ਅਤਨ ਨਬਰਆਕ ਦਰ ਨਕ ਸਹਣਨ ਤਕਕ ਭਕਵਨਕ ਮਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਭਰ ਕਜਈ ਜਰ ਉਠਨ ਪਰ ਓਹ ਨਕ
ਮਨਨਣਗਨ।
ਕਕਕਡ 17
1 ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਠਜਕਰਕਕ ਦਕ ਨਕ ਲਵਗਣਕ ਅਣਹਜਣਕ ਹਮ ਪਰ ਹਕਇ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਉਤਨ ਜਜਸ ਕਰਕਨ ਉਹ ਲਵਗਦਰਆਕ
ਹਨ!
2 ਜਨ ਖਰਕਸ ਦਕ ਪਹੜ ਉਹ ਦਨ ਗਲ ਜਵਵਚ ਬਨਜਨਨਹਆ ਜਕਕਦਕ ਅਤਨ ਉਹ ਸਮਹਨਦਰ ਜਵਵਚ ਸਹਵਜਟਆ ਜਕਕਦਕ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਇਸ ਨਕਲਜਕ ਚਨਗਕ
ਸਰ ਜਜ ਉਹ ਇਨਨਹਕਕ ਛਜਜਟਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਲਨ ਠਜਕਰ ਖਹਆਵਨ।
3 ਖਬਰਦਕਰ ਰਹਜ ! ਜਨ ਤਨਰਕ ਭਕਈ ਗਹਨਕਹ ਕਰਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਸਮਝਕ ਜਦਹ ਅਰ ਜਨ ਤਜਬਕ ਕਰਨ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰ।
4 ਜਨ ਉਹ ਇਵਕ ਜਦਨ ਜਵਵਚ ਸਵਤ ਵਕਰਰ ਤਨਰਕ ਗਹਨਕਹ ਕਰਨ ਅਤਨ ਸਵਤ ਵਕਰਰ ਤਨਰਰ ਵਵਲ ਮਹੜ ਕਨ ਕਹਨ, ਮਮਕ ਤਜਬਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ, ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼
ਕਰ।
5 ਤਕਕ ਰਸਲਲਕਕ ਨਨ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਸਕਡਰ ਜਨਹਚਕ ਵਧਕ।
6 ਪਰ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਜਨ ਤਹਸਕਕ ਜਵਵਚ ਰਕਈ ਦਨ ਦਕਣਨ ਸਮਕਨ ਜਨਹਚਕ ਹਹਨਦਰ ਤਕਕ ਤਹਸਰਕ ਇਸ ਤਲਤ ਨਲਨ ਕਜਹ ਜਦਨਦਨ ਜਜ ਉਖੜ ਜਕਹ
ਅਤਨ ਸਮਹਨਦਰ ਜਵਵਚ ਲਵਗ ਜਕਹ ਅਤਨ ਉਹ ਤਹਹਕਡਰ ਮਨਨ ਲਮਕਦਕ।
7 ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਸਣ ਹਮ ਜਨ ਉਹ ਦਕ ਚਕਕਰ ਹਲ ਵਕਹਹਨਦਕ ਯਕ ਭਨਡਕਕ ਚਕਰਦਕ ਹਜਵਨ ਤਕਕ ਜਜਸ ਵਨਲਨ ਉਹ ਖਨਤਜਕ ਆਵਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਖਨਗਕ, ਛਨਤਰ
ਆ ਕਨ ਖਕਣ ਨਲਨ ਬਮਠ ?
8 ਸਗਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਇਹ ਨਕ ਆਖਨਗਕ ਭਈ ਕਹਝ ਜਤਆਰ ਕਰ ਜਜ ਮਮਕ ਖਕਵਕਕ ਅਤਨ ਲਵਕ ਬਨਨਨਹ ਕਨ ਮਨਰਰ ਟਜਹਲ ਕਰ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਮਮਕ ਖਕ ਪਰ ਨਕ
ਹਟਕਕ, ਅਤਨ ਇਹ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਤਲਨ ਖਕਵਰਕ ਪਰਵਰਕ ?
9 ਭਲਕ, ਉਹ ਉਸ ਚਕਕਰ ਦਕ ਹਸਕਨ ਮਨਨਦਕ ਹਮ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਨ ਹਹਕਮ ਮਲਜਬ ਕਨਮ ਕਰਤਨ ?

10 ਇਸ ਤਰਕਕ ਤਹਸਰਕ ਵਰ ਜਕਕ ਓਹ ਸਕਰਨ ਕਨਮ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਹਹਕਮ ਜਦਵਤਕ ਜਗਆ ਪਲਰਨ ਕਰ ਚਹਕ
ਵ ਜ ਤਕਕ ਕਹਜ ਭਈ ਅਸਰਕ ਜਨਕਨਮਨ ਬਨਦਨ
ਹਕਕ, ਜਜ ਕਹਝ ਸਕਨਲਨ ਕਰਨਕ ਉਜਚਤ ਸਰ ਅਸਕਕ ਉਹਰ ਕਰਤਕ।
11 ਜਕਕ ਉਹ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਚਵਜਲਆ ਜਕਕਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਸਕਮਜਰਯਕ ਅਰ ਗਲਰਲ ਦਨ ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਲਨਜਘਆ।
12 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਜਕਸਨ ਜਪਨਡ ਜਵਵਚ ਵੜਜਦਆਕ ਦਵਸ ਕਜੜਨਹਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਮਲਨ ਜਜਹੜਨ ਦਲਰ ਖੜਨ ਰਹਨ।
13 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਜਯਸਲ ਮਹਕਰਕਜ, ਸਕਡਨ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰ !
14 ਉਸ ਨਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਕਓ ਆਪਣਨ ਤਕਈਕ ਜਕਜਕਕਕ ਨਲਨ ਜਵਖਕਓ, ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਓਹ ਜਕਕਦਨ ਜਕਕਦਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਹਜ
ਗਏ।
15 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਇਹ ਵਨਖ ਕਨ ਜਜ ਮਮਕ ਚਨਗਕ ਹਜਇਆ ਵਵਡਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਕ ਹਜਇਆ ਮਹੜ
ਆਇਆ।
16 ਅਤਨ ਮਲਨਹ ਦਨ ਭਕਰ ਉਹ ਦਨ ਪਨਰਰਕ ਪਮ ਕਨ ਉਹ ਦਕ ਸਫ਼ਹਕਰ ਕਰਤਕ, ਅਤਨ ਉਹ ਸਕਮਰਰ ਸਰ।
17 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਭਲਕ, ਦਸਨ ਸਫ਼ਹਵਧ ਨਹਰਕ ਹਜਏ ? ਤਕਕ ਓਹ ਨਸ ਜਕਵਥਨ ਹਨ ?
18 ਇਸ ਓਪਰਨ ਤਜਕ ਜਬਨਕ ਕਰ ਹਜਰ ਨਕ ਜਮਲਨ ਜਜ ਮਹੜ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਨ ?
19 ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਉਠ ਕਨ ਚਵਜਲਆ ਜਕਹ, ਤਨਰਰ ਜਨਹਚਕ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ ਹਮ।
20 ਜਕਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਪਹਵਜਛਆ ਭਈ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਕਦਕਹ ਆਊਗਕ ? ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ
ਰਕਜ ਪਰਤਵਖ ਹਜ ਕਨ ਨਹਰਕ ਆਉਕਦਕ।
21 ਅਤਨ ਨਕ ਓਹ ਕਜਹਣਗਨ ਭਈ ਵਨਖਜ ਐਵਥਨ ਯਕ ਉਥਨ ਹਮ ਜਕਉਕਜਕ ਵਨਖਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਨ ਹਮ ।
22 ਉਸ ਨਨ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਓਹ ਜਦਨ ਆਉਣਗਨ ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਜਦਆਕ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਲਨ ਵਨਖਣਕ ਚਕਹਜਗਨ ਪਰ ਨਕ
ਵਨਖਜਗਨ।
23 ਓਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਕਜਹਣਗਨ, ਵਨਖਜ ਉਥਨ ਹਮ, ਵਨਖਜ ਐਵਥਨ ਹਮ ! ਤਹਸਕਕ ਨਕ ਜਕਣਕ ਅਤਨ ਨਕ ਮਗਰ ਲਵਗਣਕ।
24 ਜਕਉਕਜਕ ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਜਬਜਲਰ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਹਨਠ ਦਨ ਇਵਕ ਪਕਜਸਓਕ ਜਲਸਫ਼ਕਦਰ ਤਕਕ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਨ ਹਨਠ ਦਨ ਦਲਏ ਪਕਸਨ ਤਰਕਹਰ ਚਮਕਦਰ ਹਮ ਓਸਨ
ਤਰਕਕ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਆਪਣਨ ਜਦਨ ਜਵਵਚ ਹਜਵਨਗਕ।
25 ਪਰ ਪਜਹਲਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਫ਼ਰਲਰ ਹਮ ਜਜ ਬਹਹਤ ਕਸਫ਼ਟ ਭਜਗਨ ਅਤਨ ਇਸ ਪਰਹੜਰ ਦਨ ਲਜਕਕਕ ਥਰਕ ਰਵਜਦਆ ਜਕਵਨ।
26 ਅਰ ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਨਲਹ ਦਨ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚ ਹਜਇਆ ਸਰ ਓਸਨ ਤਰਕਕ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚ ਵਰ ਹਜਵਨਗਕ।
27 ਓਹ ਖਕਕਦਨ ਪਰਕਦਨ, ਜਵਆਹ ਕਰਦਨ ਅਤਨ ਜਵਆਹਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਉਸ ਜਦਨ ਤਰਕਹਰ ਜਕ ਨਲਹ ਜਕਸਫ਼ਤਰ ਉਤਨ ਚਜੜਨਹਆ ਅਤਨ ਪਰਲਜ ਆਈ
ਅਤਨ ਸਭਨਕਕ ਦਕ ਨਕਸ ਕਰਤਕ।
28 ਅਰ ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਲਲਤ ਦਨ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚ ਹਜਇਆ ਸਰ, ਓਹ ਖਕਕਦਨ ਪਰਕਦਨ, ਮਹਵਲ ਲਮਕਦਨ, ਵਨਚਦਨ, ਬਰਜਦਨ, ਅਤਨ ਘਰ ਬਣਕਉਕਦਨ ਸਨ।
29 ਪਰ ਜਜਸ ਜਦਨ ਲਲਤ ਸਦਲਮ ਤਜਕ ਜਨਵਕਜਲਆ ਅਵਗ ਅਤਨ ਗਨਧਕ ਅਕਕਸਫ਼ਜਕ ਬਰਸਰ ਅਤਨ ਸਭਨਕਕ ਦਕ ਨਕਸ ਕਰਤਕ।
30 ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਉਸ ਜਦਨ ਵਰ ਹਜਵਨਗਕ ਜਕਕ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਪਰਗਟ ਹਜਵਨਗਕ।
31 ਉਸ ਜਦਨ ਜਜਹੜਕ ਕਜਠਨ ਉਤਨ ਹਜਵਨ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਅਸਬਕਬ ਘਰ ਜਵਵਚ ਹਜਵਨ ਉਹ ਉਸ ਦਨ ਲਮਣ ਨਲਨ ਹਨਠਕਕ ਨਕ ਉਤਰਨ ਅਤਨ ਜਜਹੜਕ ਖਨਤ
ਜਵਵਚ ਹਜਵਨ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਜਪਛਕਹਕਕ ਨਕ ਮਹੜਨ।
32 ਲਲਤ ਦਰ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ ਚਨਤਨ ਰਵਖਜ।
33 ਜਜਹੜਕ ਆਪਣਰ ਜਕਨ ਸਮਨਹਕਲਨਰ ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਮ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਗਹਆ ਬਮਠਨਗਕ ਪਰ ਜਜ ਉਸ ਨਲਨ ਗਹਆਵਨ ਸਜ ਉਹ ਨਲਨ ਜਰਉਕਜਦਆਕ ਰਵਖਨਗਕ।
34 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਉਸ ਰਕਤ ਇਵਕ ਮਨਜਨ ਉਤਨ ਦਜ ਜਣਨ ਹਜਣਗਨ, ਇਵਕ ਲਮ ਲਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਦਲਆ ਛਵਜਡਆ ਜਕਵਨਗਕ।
35 ਦਜ ਤਰਵਰਆਕ ਇਕਵਠਰਆਕ ਪਰਹਨਦਰਆਕ ਹਜਣਗਰਆਕ, ਇਵਕ ਲਮ ਲਈ ਜਕਵਨਗਰ ਅਤਨ ਦਲਈ ਛਵਡਰ ਜਕਵਨਗਰ।
37 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਜਕਵਥਨ ? ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਜਵਥਨ ਲਜਥ ਹਮ ਉਥਨ ਜਗਰਝਕਕ ਵਰ ਇਕਵਠਰਆਕ
ਹਜਣਗਰਆਕ।
ਕਕਕਡ 18
1 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਕ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਜਦਵਤਕ ਜਜ ਸਦਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਜਵਵਚ ਲਵਜਗਆ ਰਜਹਣਕ ਅਤਨ ਸਹਸਤਰ ਨਹਰਕ ਕਰਨਰ
ਚਕਹਰਦਰ।
2 ਜਕ ਜਕਸਨ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਹਕਕਮ ਸਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਨਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਭਮ, ਨਕ ਮਨਹਵਖ ਦਰ ਪਰਵਕਹ ਸਰ।
3 ਅਰ ਉਸਨ ਨਗਰ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਜਵਧਵਕ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਉਸ ਦਨ ਕਜਲ ਇਹ ਕਜਹਨਦਰ ਆਉਕਦਰ ਸਰ ਜਜ ਮਨਰਨ ਵਮਰਰ ਤਜਕ ਮਨਰਕ ਬਦਲਕ ਲਮ ਜਦਹ।
4 ਜਕਨਨਕਕਹ ਜਚਰ ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਨਕ ਚਕਜਹਆ ਪਰ ਜਪਵਛਜਕ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਜਕਹਕ ਜਕ ਭਕਵਨਕ ਮਮਕ ਨਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਭਮ ਕਰਦਕ, ਨਕ ਮਨਹਵਖ ਦਰ
ਪਰਵਕਹ ਰਵਖਦਕ ਹਕਕ।
5 ਤਕਕ ਭਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਇਹ ਜਵਧਵਕ ਮਮਨਲਨ ਜਜਵਚ ਕਰਦਰ ਹਮ ਮਮਕ ਉਹ ਦਕ ਬਦਲਕ ਲਮ ਜਦਆਕਗਕ ਅਜਜਹਕ ਨਕ ਹਜਵਨ ਜਜ ਉਹ ਘੜਰ ਮਹੜਰ
ਆਣ ਕਨ ਮਨਰਕ ਜਸਰ ਖਕਵਨ।

6 ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਸਹਣਜ ਜਕ ਇਹ ਬਨਇਨਸਕਫ਼ਫ਼ ਹਕਕਮ ਕਰ ਕਜਹਨਦਕ ਹਮ।
7 ਫ਼ਨਰ ਭਲਕ, ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਆਪਣਨ ਚਹਜਣਆਕ ਹਜਇਆਕ ਦਕ ਬਦਲਕ ਲਮ ਨਕ ਦਨਵਨਗਕ ਜਜਹੜਨ ਰਕਤ ਜਦਨ ਉਹ ਦਰ ਦਹਹਕਈ ਜਦਨਦਨ ਹਨ ਭਕਵਨਕ ਉਹ
ਚਜਖਕ ਜਚਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਜਰਦਕ ਹਮ ?
8 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਹ ਸਫ਼ਤਕਬਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਬਦਲਕ ਲਮ ਦਨਵਨਗਕ। ਪਰ ਜਦ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਆਵਨਗਕ ਤਦ ਕਰ ਉਹ ਧਰਤਰ
ਉਤਨ ਜਨਹਚਕ ਪਕਵਨਗਕ ?
9 ਉਸ ਨਨ ਕਈਆਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਆਪਣਨ ਉਤਨ ਭਰਜਸਕ ਰਵਖਦਨ ਸਨ ਭਈ ਅਸਰਕ ਧਰਮਰ ਹਕਕ ਅਤਨ ਹਜਰਨਕਕ ਨਲਨ ਤਹਵਛ ਜਕਣਦਨ ਸਨ ਇਹ
ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਵਰ ਜਦਵਤਕ।
10 ਜਕ ਦਜ ਮਨਹਵਖ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਗਏ, ਇਵਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਅਤਨ ਦਲਆ ਮਸਲਲਰਆ।
11 ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰ ਨਨ ਖਲਜ ਕਨ ਆਪਣਨ ਜਰ ਜਵਵਚ ਇਉਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਤਰ ਜਕ ਹਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ! ਮਮਕ ਤਨਰਕ ਸਫ਼ਹਕਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਮਮਕ ਹਜਰਨਕਕ ਵਕਕਙਹ
ਨਹਰਕ ਹਕਕ ਜਜ ਲਹਟਨਰਨ, ਕਹਧਰਮਰ ਅਤਨ ਜਫ਼ਨਕਹਕਕਰ ਹਨ ਅਤਨ ਨਕ ਇਸ ਮਸਲਲਰਏ ਵਰਗਕ ਹਕਕ !
12 ਮਮਕ ਸਕਤਨ ਜਵਵਚ ਦਜ ਵਕਰਰ ਵਰਤ ਰਵਖਦਕ ਹਕਕ ਅਤਨ ਆਪਣਰ ਸਕਰਰ ਕਮਕਈ ਜਵਵਚਜਕ ਦਸਸਕਧ ਜਦਨਦਕ ਹਕਕ ।
13 ਪਰ ਉਸ ਮਸਲਲਰਏ ਨਨ ਕਹਝ ਫ਼ਫ਼ਰਕ ਨਕਲ ਖੜਜ ਕਨ ਐਵਨਕ ਵਰ ਨਕ ਚਕਜਹਆ ਜਜ ਆਪਣਰਆਕ ਅਵਖਰਆਕ ਅਕਕਸਫ਼ ਦਰ ਵਵਲ ਚਹਕ
ਵ ਨ ਸਗਜਕ
ਆਪਣਰ ਛਕਤਰ ਜਪਵਟਦਕ ਅਤਨ ਏਹ ਕਜਹਨਦਕ ਸਰ ਜਕ ਹਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਮਮਕ ਪਕਪਰ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰ !
14 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਉਹ ਨਹਰਕ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮਰ ਠਜਹਰ ਕਨ ਆਪਣਨ ਘਰ ਜਗਆ ਜਕਉਕਜਕ ਹਰਨਕ ਜਜ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਉਚਕ
ਕਰਦਕ ਹਮ ਸਜ ਨਰਵਕਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਪਰ ਜਜ ਆਪ ਨਲਨ ਨਰਵਕਕ ਕਰਦਕ ਹਮ ਸਜ ਉਚਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
15 ਲਜਕ ਆਪਣਨ ਇਆਜਣਆਕ ਨਲਨ ਵਰ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਜਲਆਏ ਤਕਕ ਜਜ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਛਜਹਨ ਪਰ ਚਨਜਲਆਕ ਨਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਝੜਜਕਆ।
16 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਜਲ ਸਵਦ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਛਜਜਟਆਕ ਬਕਲਕਕਕ ਨਲਨ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਆਉਣ ਜਦਓ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਨਕ ਵਰਜਜ ਜਕਉਕ
ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਏਹਜ ਜਜਜਹਆਕ ਦਕ ਹਮ।
17 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜ ਕਜਈ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਨਲਨ ਛਜਟਨ ਬਕਲਕ ਦਰ ਜਨਆਈਕ ਕਬਲਲ ਨਕ ਕਰਨ ਉਹ ਉਸ ਜਵਵਚ ਕਦਨ ਨਕ
ਵੜਨਗਕ।
18 ਇਵਕ ਸਰਦਕਰ ਨਨ ਉਸ ਅਵਗਨ ਅਰਜਫ਼ ਕਰ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਸਤ ਗਹਰਲ ਜਰ, ਮਮਕ ਕਰ ਕਰਕਕ ਜਜ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ ਦਕ ਅਜਧਕਕਰਰ ਹਜਵਕਕ ?
19 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਲਨ ਮਮਨਲਨ ਸਤ ਜਕਉਕ ਆਖਦਕ ਹਮ ? ਸਤ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਪਰ ਜਨਰਕ ਇਵਕਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ।
20 ਤਲਨ ਹਹਕਮਕਕ ਨਲਨ ਜਕਣਦਕ ਹਮਕ, ਜਫ਼ਨਕਹ ਨਕ ਕਰ, ਖਲਨ ਨਕ ਕਰ, ਚਜਰਰ ਨਕ ਕਰ, ਝਲਠਰ ਗਵਕਹਰ ਨਕ ਜਦਹ, ਆਪਣਨ ਜਪਤਕ ਅਤਨ ਮਕਤਕ ਦਕ
ਆਦਰ ਕਰ।
21 ਓਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਬਕਲਕਪਹਣਨ ਤਜਕ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਮਨਨਦਕ ਆਇਆ ਹਕਕ।
22 ਜਯਸਲ ਨਨ ਸਹਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਅਜਨ ਤਨਰਨ ਜਵਵਚ ਇਵਕ ਗਵਲ ਦਕ ਘਕਟਕ ਹਮ। ਜਜ ਕਹਝ ਤਨਰਕ ਹਮ ਵਨਚ ਅਤਨ ਕਨਗਕਲਕਕ ਨਲਨ ਦਨ ਜਦਹ ਤਕਕ
ਤਮਨਲਨ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਧਨ ਜਮਲਨਗਕ ਅਤਨ ਆ ਮਨਰਨ ਜਪਵਛਨ ਹਜ ਤਹਰ।
23 ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਹਣ ਕਨ ਬਹਹਤ ਉਦਕਸ ਹਜਇਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਵਵਡਕ ਧਨਵਕਨ ਸਰ।
24 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਜਜਹੜਨ ਦਸਲਤ ਰਵਖਦਨ ਹਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਵੜਨਕ ਕਨਡਕ ਹਰ ਔਖਕ
ਹਜਵਨਗਕ !
25 ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਲਈ ਦਨ ਨਵਕਨ ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਊਠ ਦਕ ਵੜਨਕ ਏਸ ਨਕਲਜਕ ਸਹਖਕਲਕ ਹਮ ਜਜ ਧਨਵਕਨ ਮਨਹਵਖ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਵੜਨ।
26 ਤਕਕ ਸਹਣਨ ਵਕਜਲਆਕ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਤਕਕ ਫ਼ਨਰ ਜਕਹ ਦਰ ਮਹਕਤਰ ਹਜ ਸਵਕਦਰ ਹਮ ?
27 ਪਰ ਓਸ ਆਜਖਆ ਜਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਤਜਕ ਅਣਹਜਣਰਆਕ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਤਜਕ ਹਜ ਸਵਕਦਰਆਕ ਹਨ।
28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਵਨਖ ਅਸਰਕ ਆਪਣਕ ਸਵਭਜ ਕਹਝ ਛਵਡ ਕਨ ਤਨਰਨ ਮਗਰ ਹਜ ਤਹਰਨ ਹਕਕ।
29 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਅਜਜਹਕ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਜਕ ਜਜਹ ਨਨ ਘਰ ਯਕ ਤਰਵਰਕ ਯਕ ਭਕਈਆਕ
ਯਕ ਮਕਜਪਆਕ ਯਕ ਬਕਲ ਬਵਜਚਆਕ ਨਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਦਨ ਕਕਰਨ ਛਵਜਡਆ ਹਮ।
30 ਜਜਹੜਕ ਇਸ ਸਮਨ ਜਵਵਚ ਬਹਹਤ ਗਹਣਕ ਅਤਨ ਅਗਲਨ ਜਹਗ ਜਵਵਚ ਸਦਰਪਕ ਜਰਉਣ ਨਕ ਪਕਵਨ।
31 ਉਸ ਨਨ ਬਕਰਕਕ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਲਮ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਵਨਖਜ ਅਸਰਕ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਜਕਕਦਨ ਹਕਕ ਅਤਨ ਸਭ ਕਹਝ ਜਜ ਨਬਰਆਕ ਦਨ ਰਕਹਰਕ
ਜਲਵਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਪਲਰਕ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
32 ਜਕਉਕਜਕ ਉਹ ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਦਨ ਹਵਥ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਵਨਗਕ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਉਤਨ ਠਵਠਕ ਮਕਜਰਆ ਜਕਵਨਗਕ ਅਰ ਉਹ ਦਰ ਪਤ ਲਕਹਰ
ਜਕਵਨਗਰ ਅਰ ਉਸ ਪਹਰ ਥਹਵਜਕਆ ਜਕਵਨਗਕ।
33 ਓਹ ਕਜਰੜਨ ਮਕਰਨਗਨ, ਨਕਲਨ ਉਸ ਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਟਣਗਨ ਅਤਨ ਉਹ ਤਰਏ ਜਦਨ ਫ਼ਨਰ ਜਰ ਉਠਨਗਕ।
34 ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਹਝ ਨਕ ਸਮਜਝਆ ਅਤਨ ਇਹ ਗਵਲ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਗਹਪਤ ਰਹਰ ਅਰ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਕਹਰਆਕ ਜਕਕਦਰਆਕ
ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕ ਜਕਣਰਆਕ।
35 ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਯਰਰਹਜ ਦਨ ਨਨੜਨ ਅਵਪਜੜਆ ਤਕਕ ਇਵਕ ਅਨਨਨਹਕ ਸੜਕ ਦਨ ਕਨਢਨ ਬਮਠਕ ਭਰਖ ਮਨਗਦਕ ਸਰ।
36 ਅਤਨ ਉਹ ਨਨ ਭਰੜ ਲਨਘਦਰ ਸਹਣ ਕਨ ਪਹਵਜਛਆ ਭਈ ਇਹ ਕਰ ਹਮ ?
37 ਲਜਕਕਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਖਬਰ ਜਦਵਤਰ ਜਜ ਜਯਸਲ ਨਕਸਰਰ ਲਨਘ ਜਰਹਕ ਹਮ।
38 ਤਦ ਉਹ ਨਨ ਪਹਕਕਰ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਯਸਲ ਦਕਊਦ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ, ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰ !

39 ਜਜਹੜਨ ਅਵਗਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਝੜਜਕਆ ਭਈ ਚਹਵਪ ਕਰ ਪਰ ਉਹ ਸਗਜਕ ਹਜਰ ਵਰ ਉਚਰ ਦਨ ਕਨ ਬਜਜਲਆ, ਹਨ ਦਕਊਦ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ,
ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਦਯਕ ਕਰ !
40 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਖੜਜ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਕਜਲ ਜਲਆਉਣ ਦਕ ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਹ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਪਹਵਜਛਆ,
41 ਤਲਨ ਕਰ ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਮਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਲਈ ਕਰਕਕ ? ਉਹ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਮਮਕ ਸਹਜਕਖਕ ਹਜ ਜਕਵਕਕ !
42 ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਜਕਖਕ ਹਜ ਜਕਹ, ਤਨਰਰ ਜਨਹਚਕ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਬਚਕਇਆ।
43 ਅਤਨ ਓਵਨਕ ਉਹ ਸਹਜਕਖਕ ਹਜ ਜਗਆ ਅਤਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਕ ਹਜਇਆ ਉਸ ਦਨ ਮਗਰ ਤਹਰ ਜਪਆ ਅਰ ਸਭਨਕਕ ਲਜਕਕਕ ਨਨ
ਵਨਖ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਉਸਤਤ ਕਰਤਰ।
ਕਕਕਡ 19
1 ਉਹ ਯਰਰਹਜ ਦਨ ਅਨਦਰ ਜਕ ਕਨ ਜਵਵਚਜਕ ਦਰ ਲਨਘ ਜਰਹਕ ਸਰ।
2 ਅਰ ਵਨਖਜ ਜਫ਼ਵਕਰ ਨਕਉਕ ਦਕ ਇਵਕ ਪਹਰਖ ਸਰ ਜਜਹੜਕ ਮਸਲਲਰਆਕ ਦਕ ਸਰਦਕਰ ਅਤਨ ਧਨਵਕਨ ਸਰ।
3 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਵਨਖਣ ਦਕ ਜਤਨ ਕਰਤਕ ਭਈ ਉਹ ਕਸਣ ਹਮ ਪਰ ਭਰੜ ਦਨ ਕਕਰਨ ਵਨਖ ਨਕ ਸਵਜਕਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਕਵਦ ਦਕ ਮਵਧਰਕ
ਹਮਸਰ।
4 ਸਜ ਉਹ ਅਵਗਨ ਦਸੜ ਕਨ ਇਵਕ ਗਹਵਲਰ ਦਨ ਜਬਰਛ ਉਤਨ ਚੜਨਹ ਜਗਆ ਭਈ ਉਸ ਨਲਨ ਦਨਖਨ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਸ ਨਨ ਉਸਨ ਰਸਜਤਓਕ ਲਨਘਣਕ ਸਰ।
5 ਪਰ ਜਯਸਲ ਜਕਕ ਉਸ ਥਕਕ ਆਇਆ ਤਕਕ ਉਤਕਹਕਕ ਨਜਫ਼ਰ ਮਕਰ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਫ਼ਵਕਰ ਛਨਤਰ ਨਕਲ ਉਤਰ ਆ ਜਕਉਕਜਕ ਅਵਜ ਮਮਕ
ਤਨਰਨ ਹਰ ਘਰ ਰਜਹਣਕ ਹਮ।
6 ਤਕਕ ਉਹ ਛਨਤਰ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤਨ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਉਸ ਦਕ ਆਦਰ ਭਕਉ ਕਰਤਕ।
7 ਤਕਕ ਸਭ ਵਨਖ ਕਨ ਕਹੜਨਹਨ ਲਵਗਨ ਅਤਨ ਬਜਲਨ ਜਜ ਉਹ ਇਵਕ ਪਕਪਰ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਘਰ ਜਕ ਉਤਜਰਆ ਹਮ।
8 ਪਰ ਜਫ਼ਵਕਰ ਨਨ ਖੜਜ ਕਨ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ, ਵਨਖ ਮਮਕ ਆਪਣਕ ਅਵਧਕ ਮਕਲ ਕਨਗਕਲਕਕ ਨਲਨ ਜਦਨਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਜਨ ਮਮਕ ਜਕਸਨ ਉਤਨ ਊਜ
ਲਕਕਨ ਕਹਝ ਲਮ ਜਲਆ ਹਮ ਤਕਕ ਚਸਗਹਣਕ ਮਜੜ ਜਦਨਦਕ ਹਕਕ।
9 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਅਵਜ ਇਸ ਘਰ ਜਵਵਚ ਮਹਕਤਰ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਇਹ ਵਰ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਹਮ।
10 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਗਹਆਚਨ ਹਜਏ ਨਹਨ ਭਕਲਣ ਅਤਨ ਬਚਕਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਮ।
11 ਜਦ ਓਹ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਸਹਣਦਨ ਸਨ ਉਸ ਨਨ ਹਜਰ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਜਦਵਤਕ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਨ ਨਨੜਨ ਸਰ ਅਤਨ ਓਹ ਸਮਝਨ
ਭਈ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਕ ਰਕਜ ਹਹਣਨ ਪਰਗਟ ਹਜਣ ਵਕਲਕ ਹਮ।
12 ਸਜ ਉਸ ਨਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਇਵਕ ਅਮਰਰ ਦਲਰ ਦਨਸ ਨਲਨ ਜਗਆ ਜਜ ਆਪਣਨ ਲਈ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਰ ਲਮ ਕਨ ਮਹੜ ਆਵਨ।
13 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਦਸਕਕ ਨਸਕਰਕਕ ਨਲਨ ਸਵਦ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਦਸ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰਆਕ ਜਦਵਤਰਆਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਮਮਕ ਨਕ
ਆਵਕਕ ਤਹਸਰਕ ਬਣਜ ਬਹਪਕਰ ਕਰਜ।
14 ਪਰ ਉਹ ਦਨ ਸਫ਼ਜਹਰ ਦਨ ਰਜਹਣ ਵਕਲਨ ਉਸ ਨਕਲ ਵਮਰ ਰਵਖਦਨ ਸਨ ਅਤਨ ਉਹ ਦਨ ਜਪਵਛਨ ਕਕਸਦਕਕ ਦਰ ਜਬਕਨਰ ਕਹਕ ਭਨਜਜਆ ਭਈ ਅਸਰਕ
ਨਹਰਕ ਚਕਹਹਦ
ਨ ਨ ਜਜ ਇਹ ਸਕਡਨ ਉਤਨ ਰਕਜ ਕਰਨ।
15 ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਰ ਲਮ ਕਨ ਮਹੜ ਆਇਆ ਤਕਕ ਓਹਨਕਕ ਨਸਕਰਕਕ ਨਲਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਸ ਨਨ ਰਹਪਏ ਜਦਵਤਨ ਸਨ ਸਵਦਣ ਦਕ
ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਤਕਕ ਜਜ ਮਲਲਮ ਕਰਨ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਬਹਪਕਰ ਕਰ ਕਨ ਕਰ ਖਵਜਟਆ।
16 ਤਦ ਪਜਹਲਨ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ, ਤਹਹਕਡਰ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰ ਨਨ ਦਸ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰਆਕ ਹਜਰ ਕਮਕਈਆਕ।
17 ਤਕਕ ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਅਵਛਨ ਨਸਕਰ ਸਫ਼ਕਬਕਸਫ਼ਨ ! ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਤਲਨ ਬਹਹਤ ਥਜੜਨ ਜਵਵਚ ਮਕਤਬਰ ਜਨਵਕਜਲਆ ਤਲਨ ਦਸਕਕ ਨਗਰਕਕ
ਉਤਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਰਵਖ।
18 ਅਤਨ ਦਲਏ ਨਨ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ, ਤਹਹਕਡਰ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰ ਨਨ ਪਨਜ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰਆ ਹਜਰ ਕਮਕਈਆਕ।
19 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਲਨ ਵਰ ਪਨਜਕਕ ਨਗਰਕਕ ਉਤਨ ਹਜ।
20 ਅਤਨ ਹਜਰ ਨਨ ਆਣ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਵਨਖਜ, ਏਹ ਤਹਹਕਡਰ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰ ਹਮ ਜਜਹ ਨਲਨ ਮਮਕ ਰਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਰਵਖ ਛਵਜਡਆ ਹਮ।
21 ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਥਜਕ ਡਜਰਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਕਰੜਨ ਆਦਮਰ ਹਜ। ਜਜ ਤਹਸਕਕ ਨਹਰਕ ਧਜਰਆ ਸਜ ਚਹਵਕਦਨ ਅਤਨ ਜਜ ਨਹਰਕ ਬਰਜਰਆ ਸਜ
ਵਵਢਦਨ ਹਜ।
22 ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਓਇ ਦਹਸਫ਼ਟ ਨਸਕਰ ! ਤਨਰਨ ਹਰ ਮਲਨਹਜਕ ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਦਜਸਫ਼ਰ ਠਜਹਰਕਉਕਦਕ ਹਕਕ। ਤਮਕ ਮਮਨਲਨ ਜਕਜਣਆ ਜਜ ਮਮਕ ਕਰੜਕ ਆਦਮਰ
ਹਕਕ ਅਤਨ ਜਜ ਮਮਕ ਨਹਰਕ ਧਜਰਆ ਸਜ ਚਹਕ
ਵ ਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਜਜ ਨਹਰਕ ਬਰਜਰਆ ਸਜ ਵਵਢਦਕ ਹਕਕ।
23 ਫ਼ਨਰ ਤਮਕ ਮਨਰਨ ਰਹਪਏ ਸਰਕਫ਼ਫ਼ ਦਰ ਹਵਟਰ ਜਕਉਕ ਨਕ ਰਵਖਨ ਜਜ ਮਮਕ ਆਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਬਆਜ ਸਹਵਧਕ ਲਮਕਦਕ ?
24 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਕਜਲ ਖੜਨ ਸਨ ਆਜਖਆ, ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰ ਉਸ ਕਜਲਜਕ ਲਮ ਲਉ ਅਤਨ ਜਜਸ ਕਜਲ ਦਸ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰਆਕ ਹਨ ਉਹ
ਨਲਨ ਜਦਓ।
25 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਸਹਆਮਰ ਜਰ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਦਸ ਅਸਫ਼ਰਫ਼ਫ਼ਰਆਕ ਹਨ।

26 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜਸ ਜਕਸਨ ਕਜਲ ਕਹਝ ਹਮ ਉਹ ਨਲਨ ਜਦਵਤਕ ਜਕਵਨਗਕ ਪਰ ਉਸ ਤਜਕ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਨਹਰਕ ਉਸ ਕਜਲਜਕ ਜਜ ਉਸ ਦਕ
ਹਮ ਸਜ ਵਰ ਲਮ ਜਲਆ ਜਕਵਨਗਕ।
27 ਮਨਰਨ ਇਨਨਹਕਕ ਵਮਰਰਆਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਨਹਰਕ ਸਰ ਚਕਹਹਨਦਨ ਭਈ ਮਮਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਰਕਜ ਕਰਕਕ ਐਵਥਨ ਜਲਆਓ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਸਕਹਮਣਨ ਮਕਰ ਸਹਵਟਜ !
28 ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਰ ਕਨ ਉਹ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਜਕਕਜਦਆਕ ਹਜਇਆਕ ਅਵਗਨ ਅਵਗਨ ਤਹਜਰਆ ਜਕਕਦਕ ਸਰ।
29 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਉਸ ਪਹਕੜ ਕਜਲ ਜਜਹੜਕ ਜਫ਼ਮਤਲਨ ਦਕ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਮ ਬਮਤਫ਼ਫ਼ਗਕ ਅਤਨ ਬਮਤਅਨਰਆ ਦਨ ਨਨੜਨ ਪਹਹਨਜਚਆ
ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਚਨਜਲਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਦਜਹਕਕ ਨਲਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਘਵਜਲਆ।
30 ਭਈ ਸਕਹਮਣਨ ਜਪਨਡ ਨਲਨ ਜਕਓ ਅਤਨ ਉਸ ਜਵਵਚ ਵੜ ਕਨ ਤਹਸਰਕ ਇਵਕ ਗਧਰ ਦਕ ਬਵਚਕ ਬਨਜਨਨਹਆ ਹਜਇਆ ਵਨਖਜਗਨ ਜਜਹ ਦਨ ਉਤਨ ਕਦਨ
ਕਜਈ ਸਵਕਰ ਨਹਰਕ ਹਜਇਆ। ਉਹ ਨਲਨ ਖਜਲਨਹ ਜਲਆਓ।
31 ਅਰ ਜਨ ਕਜਈ ਤਹਹਕਨਲਨ ਪਹਵਛਨ ਭਈ ਤਹਸਰਕ ਕਕਹ ਨਲਨ ਖਜਲਨਹਦਨ ਹਜ ? ਤਕਕ ਇਉਕ ਕਜਹਣਕ ਜਜ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਇਹ ਦਰ ਲਜੜ ਹਮ।
32 ਸਜ ਜਜਹੜਨ ਭਨਜਨ ਗਏ ਉਨਨਹਕਕ ਜਕ ਕਨ ਜਜਸ ਤਰਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਸਰ ਓਸਨ ਤਰਕਕ ਵਨਜਖਆ।
33 ਅਤਨ ਜਕਕ ਬਵਚਨ ਨਲਨ ਖਜਲਨਹਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਨ ਮਕਲਕਕਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਹਸਰਕ ਬਵਚਨ ਨਲਨ ਜਕਉਕ ਖਜਲਨਹਦਨ ਹਜ ?
34 ਫ਼ਨਰ ਉਨਨਹਕਕ ਆਜਖਆ ਜਜ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਇਹ ਦਰ ਲਜੜ ਹਮ।
35 ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ ਨਲਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਕਜਲ ਜਲਆਏ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਲਰੜਨ ਬਵਚਨ ਤਨ ਪਕ ਕਨ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਚੜਨਹਕ ਜਦਵਤਕ।
36 ਜਜਉਕ ਉਹ ਅਵਗਨ ਵਜਧਆ ਜਕਕਦਕ ਸਰ ਜਤਉਕ ਲਜਕ ਆਪਣਨ ਲਰੜਨ ਰਕਹ ਜਵਵਚ ਜਵਛਕਉਕਦਨ ਸਨ।
37 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਹ ਨਨੜਨ ਜਫ਼ਮਤਲਨ ਦਰ ਉਤਰਕਈ ਤਨ ਪਹਹਨਜਚਆ ਤਕਕ ਚਨਜਲਆਕ ਦਰ ਸਕਰਰ ਟਜਲਰ ਅਨਨਦ ਹਜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਕਰਕਮਕਤਕਕ ਦਨ ਲਈ
ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਵਨਖਰਆਕ ਸਨ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਦਰ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਵਗਰ।
38 ਭਈ ਮਹਬਕਰਕ ਉਹ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹ ਜਜਹੜਕ ਪਨਰਭਹ ਦਨ ਨਕਮ ਉਤਨ ਆਉਕਦਕ ਹਮ ! ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਅਤਨ ਪਰਮਧਕਮ ਜਵਵਚ ਵਜਡਆਈ !
39 ਤਦ ਭਰੜ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਨਜਨਆਕ ਫ਼ਫ਼ਰਰਸਰਆਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਆਪਜਣਆਕ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਵਰਜ !
40 ਓਸ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਜਨ ਏਹ ਚਹਪ
ਵ ਕਰ ਜਕਣ ਤਕਕ ਪਵਥਰ ਬਜਲ ਉਠਣਗਨ !
41 ਜਕਕ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਤਕਕ ਸਫ਼ਜਹਰ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਉਸ ਉਤਨ ਰਜਇਆ,
42 ਅਤਨ ਆਜਖਆ, ਕਕਸਫ਼ ਜਕ ਤਲਨ ਅਵਜ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਦਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਜਕਣਦਕ ਪਰ ਹਹਣ ਓਹ ਤਨਰਰਆਕ ਅਵਖਰਆਕ ਤਜਕ ਲਹਕਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਹਨ।
43 ਜਕਉਕਜਕ ਓਹ ਜਦਨ ਤਨਰਨ ਉਤਨ ਆਉਣਗਨ ਜਕਕ ਤਨਰਨ ਵਮਰਰ ਤਨਰਨ ਜਗਰਦਨ ਮਜਰਚਕ ਬਨਨਨਹਣਗਨ ਅਤਨ ਤਮਨਲਨ ਘਨਰ ਲਮਣਗਨ ਅਤਨ ਚਹਫ਼ਨਜਰਓਕ ਤਮਨਲਨ
ਰਜਕਣਗਨ।
44 ਅਰ ਤਨਰਨ ਬਵਜਚਆਕ ਸਣਨ ਜਜ ਤਨਰਨ ਜਵਵਚ ਹਨ ਤਮਨਲਨ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਪਟਕਕ ਦਨਣਗਨ ਅਰ ਤਨਰਨ ਜਵਵਚ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਪਵਥਰ ਨਕ ਛਵਡਣਗਨ ਇਸ
ਲਈ ਜਜ ਤਮਕ ਆਪਣਰ ਭਜਲਆਈ ਦਨ ਮਸਕਨ ਨਲਨ ਨਕ ਜਕਜਣਆ।
45 ਉਹ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਵੜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਵਨਚਦਨ ਸਨ ਕਵਢਣ ਲਵਗਕ।
46 ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਜਕ ਮਨਰਕ ਘਰ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਦਕ ਘਰ ਹਜਵਨਗਕ ਪਰ ਤਹਸਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਡਕਕਲਆਕ ਦਰ ਖਜਹ ਬਣਕ
ਛਵਜਡਆ।
47 ਉਹ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਰਜਜਫ਼ ਜਦਹਕੜਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਕਰਦਕ ਸਰ ਪਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਨ ਗਨਰਨਥਰ ਅਤਨ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਸਰਦਕਰ ਉਹ ਦਕ ਨਕਸ ਕਰਨ
ਦਨ ਖਜਜ ਜਵਵਚ ਸਨ।
48 ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਰ ਕਜਈ ਜਬਧ ਨਕ ਪਕਈ ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਭ ਲਜਕ ਉਹ ਦਰ ਸਹਣਨ ਜਵਵਚ ਲਰਨ ਸਨ।
ਕਕਕਡ 20
1 ਉਨਨਹਕਕ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਜਦਨ ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਖਹਸਫ਼ ਖਬਰਰ ਸਹਣਕਉਕਦਕ ਸਰ
ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਨ ਗਨਰਨਥਰ ਬਜਫ਼ਹਰਗਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਚੜਨਹ ਆਏ।
2 ਅਰ ਉਹ ਨਲਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਸਕਨਲਨ ਦਵਸ, ਤਲਨ ਜਕਹੜਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਨਕਲ ਏਹ ਕਨਮ ਕਰਦਕ ਹਮਕ ਯਕ ਉਹ ਕਸਣ ਹਮ ਜਜਹ ਨਨ ਤਮਨਲਨ ਇਹ
ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਜਦਵਤਕ ਹਮ ?
3 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਮਮਕ ਵਰ ਤਹਹਕਥਜਕ ਇਵਕ ਗਵਲ ਪਹਵਛਣਕ ਹਕਕ ਸਜ ਮਮਨਲਨ ਦਵਸਜ।
4 ਯਲਹਨਨਕ ਦਕ ਬਪਜਤਸਮਕ ਸਹਰਗ ਵਵਲਜਕ ਸਰ ਯਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਵਵਲਜਕ ?
5 ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਜਵਚਕਰ ਕਰ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਜਨ ਕਹਰਏ ਸਹਰਗ ਵਵਲਜਕ ਤਕਕ ਉਹ ਆਖਲ, ਤਹਸਕਕ ਉਹ ਦਰ ਪਰਤਰਤ ਜਕਉਕ ਨਕ ਕਰਤਰ ?
6 ਪਰ ਜਨ ਕਹਰਏ ਮਨਹਵਖਕਕ ਵਵਲਜਕ ਤਕਕ ਸਭ ਲਜਕ ਸਕਨਲਨ ਪਥਰਕਉ ਕਰਨਗਨ ਜਕਉਕਜਕ ਓਹ ਯਕਰਨ ਨਕਲ ਜਕਣਦਨ ਹਨ ਜਜ ਯਲਹਨਨਕ ਨਬਰ ਸਰ।
7 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਅਸਰਕ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਨ ਭਈ ਜਕਵਥਜਕ ਸਰ।
8 ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਵਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਨਹਰਕ ਦਵਸਦਕ ਜਜ ਜਕਹੜਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਨਕਲ ਏਹ ਕਨਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ।
9 ਉਹ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਸਹਣਕਉਣ ਲਵਗਕ ਭਈ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਨਨ ਅਨਗਲਰਰ ਬਕਗ ਲਕਇਆ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਮਕਲਰਆਕ ਦਨ ਹਵਥ ਸਸਕਪ ਕਨ
ਬਹਹਤ ਜਦਨਕਕ ਲਈ ਪਰਦਨਸ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।

10 ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਰਹਤ
ਵ ਜਸਰ ਇਵਕ ਨਸਕਰ ਨਲਨ ਮਕਲਰਆਕ ਕਜਲ ਘਵਜਲਆ ਜਜ ਓਹ ਬਕਗ ਦਨ ਫ਼ਲ ਜਵਵਚਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਝ ਦਨਣ , ਪਰ ਮਕਲਰਆਕ ਨਨ ਉਹ
ਨਲਨ ਮਕਰ ਕਹਟ
ਵ ਕਨ ਸਵਖਣਨ ਹਵਥ ਤਕਹ ਜਦਵਤਕ।
11 ਉਸ ਨਨ ਇਵਕ ਹਜਰ ਨਸਕਰ ਘਵਜਲਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਵਰ ਮਕਜਰਆ ਕਹਜਵ ਟਆ ਅਤਨ ਉਹ ਦਰ ਪਵਤ ਲਕਹ ਕਨ ਸਵਖਣਨ ਹਵਥ ਤਕਹ ਜਦਵਤਕ।
12 ਉਸ ਨਨ ਤਰਏ ਨਲਨ ਘਵਜਲਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਵਰ ਘਕਇਲ ਕਰ ਕਨ ਬਕਹਰ ਕਵਢ ਜਦਵਤਕ।
13 ਤਦ ਬਕਗ ਦਨ ਮਕਲਕ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਮਮਕ ਕਰ ਕਰਕਕ ? ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਜਪਆਰਨ ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਘਵਲਕਕਗਕ, ਕਰ ਜਕਣਰਏ ਭਈ ਓਹ ਉਸ ਦਕ ਜਲਹਕਜਫ਼
ਕਰਨ।
14 ਪਰ ਜਕਕ ਮਕਲਰਆਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਡਵਠਕ ਤਕਕ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਸਲਕਹ ਕਰ ਕਨ ਬਜਲਨ, ਵਕਰਸ ਇਹਜ ਹਮ। ਇਹ ਨਲਨ ਮਕਰ ਸਹਵਟਰਏ ਤਕਕ ਜਜ ਜਵਰਸਕ
ਸਕਡਕ ਹਜ ਜਕਵਨ।
15 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਬਕਗਜਕ ਬਕਹਰ ਕਵਢ ਕਨ ਮਕਰ ਸਹਵਜਟਆ। ਸਜ ਬਕਗ ਦਕ ਮਕਲਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਨਗਕ?
16 ਉਹ ਆਵਨਗਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਮਕਲਰਆਕ ਦਕ ਨਕਸ ਕਰਨਗਕ ਅਤਨ ਬਕਗ ਹਜਰਨਕਕ ਨਲਨ ਸਸਕਪਨਗਕ। ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਇਹ ਸਹਣ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਰਵਬ ਨਕ
ਕਰਨ !
17 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਲ ਜਧਆਨ ਕਰ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਜਜ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਸਜ ਕਰ ਹਮ ਜਕ ਜਜਸ ਪਵਥਰ ਨਲਨ ਰਕਜਕਕ ਨਨ
ਰਵਜਦਆ, ਸਜਈ ਖਲਨਜਨ ਦਕ ਜਸਰਕ ਹਜ ਜਗਆ।
18 ਹਰਨਕ ਜਜ ਉਸ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਜਡਵਗਨਗਕ ਸਜ ਚਲਰ ਹਜ ਜਕਵਨਗਕ ਪਰ ਜਜਹ ਦਨ ਉਤਨ ਉਹ ਜਡਵਗਨਗਕ ਉਹ ਉਸ ਨਲਨ ਪਰਹ ਸਹਟ
ਵ ਨਗਕ।
19 ਗਨਰਨਥਰ ਅਤਨ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਉਹ ਦਰ ਟਜਹ ਜਵਵਚ ਸਨ ਜਜ ਉਸਨ ਘੜਰ ਉਸ ਉਤਨ ਹਵਥ ਪਕਉਣ ਪਰ ਓਹ ਲਜਕਕਕ ਤਜਕ ਡਰਦਨ ਸਨ ਜਕਉਕ ਜਜ
ਉਨਨਹਕਕ ਜਕਣ ਜਲਆ ਭਈ ਉਸ ਨਨ ਸਕਡਨ ਉਤਨ ਇਹ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਜਕਹਕ ਹਮ।
20 ਅਤਨ ਓਹ ਉਸ ਦਰ ਤਵਕ ਜਵਵਚ ਲਵਗਨ ਰਹਨ ਅਤਨ ਭਨਤਰਆਕ ਨਲਨ ਘਵਜਲਆ ਜਜਹੜਨ ਕਪਟ ਨਕਲ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਧਰਮਰ ਜਵਖਕਉਕਦਨ ਸਨ
ਭਈ ਉਹ ਦਰ ਕਜਈ ਗਵਲ ਫ਼ੜਨ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਹਕਕਮ ਦਨ ਵਵਸ ਅਤਨ ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਜਵਵਚ ਕਰਨ।
21 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਅਸਰਕ ਜਕਣਦਨ ਹਕਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਠਰਕ ਬਜਲਦਨ ਅਤਨ ਜਸਖਕਉਕਦਨ ਹਜ ਅਰ ਜਕਸਨ ਦਰ ਰਈ ਨਹਰਕ ਕਰਦਨ
ਸਗਜਕ ਸਜਚਆਈ ਨਕਲ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਹ ਦਵਸਦਨ ਹਜ।
22 ਕਮਸਰ ਨਲਨ ਜਜਫ਼ਰਯਕ ਦਨਣਕ ਸਕਨਲਨ ਜਜਗ ਹਮ ਜਕ ਨਹਰਕ ?
23 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਖਚਰ ਜਵਵਜਦਆ ਜਕਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ,
24 ਮਮਨਲਨ ਇਵਕ ਅਠਨਨਰ ਜਵਖਕਓ। ਏਸ ਉਤਨ ਜਕਹ ਦਰ ਮਲਰਤ ਅਤਨ ਜਲਖਤ ਹਮ ? ਉਨਨਹਕਕ ਆਜਖਆ, ਕਮਸਰ ਦਰ।
25 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਫ਼ਨਰ ਜਜਹੜਰਆਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਕਮਸਰ ਦਰਆਕ ਹਨ ਓਹ ਕਮਸਰ ਨਲਨ ਅਤਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰਆਕ ਹਨ ਓਹ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਲਨ ਜਦਓ।
26 ਉਹ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਉਸ ਗਵਲ ਨਲਨ ਫ਼ੜ ਨਕ ਸਵਕਨ ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਉਤਰ ਤਜਕ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਕਨ ਚਹਵਪ ਹਰ ਰਜਹ ਗਏ।
27 ਤਕਕ ਸਦਲਕਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਜਹੜਨ ਆਖਦਨ ਹਨ ਭਈ ਜਕਆਮਤ ਨਹਰਕ ਹਜਣਰ ਜਕਨਨਨਕਹ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਆਏ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਪਹਵਜਛਆ।
28 ਗਹਰਲ ਜਰ ਮਲਸਕ ਨਨ ਸਕਡਨ ਲਈ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਭਈ ਜਨ ਜਕਸਨ ਦਕ ਭਰਕ ਤਰਵਰਕ ਕਰ ਕਨ ਔਕਤ ਮਰ ਜਕਵਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਭਰਕ ਉਸ ਤਰਵਰਕ ਨਲਨ
ਕਰ ਲਵਨ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਭਰਕ ਲਈ ਵਨਸ ਉਤਪਨਨ ਕਰਨ।
29 ਸਜ ਸਵਤ ਭਰਕ ਸਨ ਅਤਨ ਪਜਹਲਕ ਤਰਵਰਕ ਕਰ ਕਨ ਔਕਤ ਮਰ ਜਗਆ।
30 ਅਰ ਦਲਏ ਅਤਨ ਤਰਏ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਕਰ ਜਲਆ।
31 ਅਤਨ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਸਵਤਕਕ ਦਨ ਸਵਤ ਔਕਤ ਮਰ ਗਏ।
32 ਜਪਵਛਜਕ ਉਹ ਤਰਵਰਕ ਭਰ ਮਰ ਗਈ।
33 ਸਜ ਜਕਆਮਤ ਨਲਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਹ ਦਰ ਤਰਵਰਕ ਹਜਊਗਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਵਤਕਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਤਰਵਰਕ ਕਰ ਕਨ ਵਸਕਇਆ ਸਰ ?
34 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਇਸ ਜਹਗ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਜਵਆਹ ਕਰਦਨ ਅਤਨ ਜਵਆਹਨ ਜਕਕਦਨ ਹਨ।
35 ਪਰ ਓਹ ਜਜਹੜਨ ਉਸ ਜਹਗ ਅਤਨ ਮਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਰ ਉਠਣ ਜਵਖਨ ਸਕਕਝਰ ਹਜਣ ਦਨ ਲਕਇਕ ਜਗਣਨ ਜਕਕਦਨ ਓਹ ਨਕ ਜਵਆਹ ਕਰਦਨ ਅਤਨ
ਨਕ ਜਵਆਹਨ ਜਕਕਦਨ ਹਨ।
36 ਜਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਫ਼ਨਰ ਮਰ ਵਰ ਨਹਰਕ ਸਵਕਦਨ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਦਲਤਕਕ ਦਨ ਤਹਵਲ ਹਨ ਅਤਨ ਜਕਆਮਤ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਹਜ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਹਨ।
37 ਪਰ ਇਹ ਗਵਲ ਜਕ ਮਹਰਦਨ ਜਜਵਕਲਨ ਜਕਕਦਨ ਹਨ ਮਲਸਕ ਨਨ ਵਰ ਝਕੜਰ ਦਰ ਕਥਕ ਜਵਵਚ ਪਰਗਟ ਕਰਤਰ ਹਮ ਜਦਜਕ ਉਹ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਅਬਰਕਹਕਮ
ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਤਨ ਇਸਹਕਕ ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਤਨ ਯਕਕਲਬ ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਆਖਦਕ ਹਮ।
38 ਪਰ ਉਹ ਮਹਰਜਦਆਕ ਦਕ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਨਹਰਕ ਸਗਜਕ ਜਰਉਕਜਦਆਕ ਦਕ ਹਮ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਦਨ ਲਨਖਨ ਸਵਭਨ ਜਰਉਕਦਨ ਹਨ।
39 ਤਦ ਗਨਰਨਥਰਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਨਜਨਆਕ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਗਹਰਲ ਜਰ ਤਮਕ ਭਲਕ ਜਕਹਕ।
40 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਫ਼ਨਰ ਕਹਝ ਪਨਰਸਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਕ ਜਹਆਉ ਨਕ ਜਪਆ।
41 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਸਰਹ ਨਲਨ ਦਕਊਦ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਜਕਵਕਹਰ ਆਖਦਨ ਹਨ ?
42 ਜਕਉਕ ਜਜ ਦਕਊਦ ਜਫ਼ਬਲਰ ਦਨ ਪਹਸਤਕ ਜਵਵਚ ਆਪਨ ਕਜਹਨਦਕ ਹਮ ਭਈ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਮਨਰਨ ਪਨਰਭਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਲਨ ਮਨਰਨ ਸਵਜਨ ਪਕਸਨ ਬਮਠ,
43 ਜਦ ਤਰਕਰ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਵਮਰਰਆਕ ਨਲਨ ਤਨਰਨ ਪਮਰ ਰਵਖਣ ਦਰ ਚਸਕ
ਕ ਰ ਨਕ ਕਰਕਕ।
44 ਸਜ ਦਕਊਦ ਉਹ ਨਲਨ ਪਨਰਭਹ ਕਜਹਨਦਕ ਹਮ, ਫ਼ਨਰ ਉਹ ਉਸ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਜਕਵਕਹਰ ਹਜਇਆ ?
45 ਜਕਕ ਸਭ ਲਜਕ ਸਹਣ ਰਹਨ ਸਨ ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਆਪਜਣਆਕ ਚਨਜਲਆਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ,

46 ਜਕ ਗਨਰਨਥਰਆਕ ਤਜਕ ਹਹਜਸਫ਼ਆਰ ਰਹਜ ਜਜਹੜਨ ਲਨਮਨ ਬਸਤਨਰ ਪਜਹਨਨ ਜਫ਼ਰਨਕ ਪਜਸਨਦ ਕਰਦਨ ਅਤਨ ਬਜਫ਼ਕਰਕਕ ਜਵਵਚ ਸਲਕਮ ਲਮਣ ਅਤਨ ਸਮਕਜਕਕ
ਜਵਵਚ ਅਗਲਰਆਕ ਕਹਰਸਰਆਕ ਅਰ ਜਜਫ਼ਆਫ਼ਫ਼ਤਕਕ ਜਵਵਚ ਉਚਰਆਕ ਥਕਵਕਕ ਨਲਨ ਲਜਚਦਨ ਹਨ।
47 ਓਹ ਜਵਧਵਕਕ ਦਨ ਘਰਕਕ ਨਲਨ ਚਵਟ ਕਰ ਜਕਕਦਨ ਹਨ ਅਤਨ ਜਵਖਕਲਣ ਲਈ ਲਨਮਰਆਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਨ ਹਨ। ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਵਧਰਕ ਸਜਫ਼ਕ
ਜਮਲਨਗਰ।
ਕਕਕਡ 21
1 ਉਸ ਨਨ ਅਵਖਰਆਕ ਚਹਕ
ਵ ਕਨ ਧਨਵਕਨਕਕ ਨਲਨ ਆਪਣਨ ਚਨਦਨ ਖਫ਼ਜਫ਼ਕਨਨ ਜਵਵਚ ਪਕਉਕਜਦਆਕ ਜਡਵਠਕ।
2 ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਇਵਕ ਕਨਗਕਲ ਜਵਧਵਕ ਨਲਨ ਦਜ ਦਮੜਰਆਕ ਉਥਨ ਪਕਉਕਜਦਆਕ ਵਨਜਖਆ।
3 ਤਕਕ ਓਸ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਇਸ ਕਨਗਕਲ ਜਵਧਵਕ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਨਕਲਜਕ ਬਹਹਤਕ ਪਕ ਜਦਵਤਕ ਹਮ।
4 ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਨਨ ਆਪਣਨ ਵਕਫ਼ਫ਼ਰ ਮਕਲ ਤਜਕ ਕਹਝ ਦਕਨ ਪਕਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਨ ਆਪਣਰ ਥਹੜ ਜਵਵਚਜਕ ਸਕਰਰ ਪਲਨਜਰ ਜਜ ਇਹ ਦਰ
ਸਰ ਪਕ ਜਦਵਤਰ।
5 ਜਕਕ ਬਕਜਫ਼ਨ ਲਜਕ ਹਮਕਲ ਦਨ ਜਵਖਨ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਨ ਸਨ ਜਜ ਉਹ ਸਜਹਣਨ ਪਵਥਰਕਕ ਅਤਨ ਝੜਕਜਵਆਕ ਨਕਲ ਜਕਹਜ ਜਜਹਰ ਸਹਆਰਰ ਹਜਈ ਹਮ ਤਕਕ ਓਸ
ਆਜਖਆ।
6 ਭਈ ਏਹ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਤਹਸਰਕ ਵਨਖਦਨ ਹਜ ਓਹ ਜਦਨ ਆਉਣਗਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਐਵਥਨ ਪਵਥਰ ਉਤਨ ਪਵਥਰ ਨਕ ਛਵਜਡਆ ਜਕਵਨਗਕ
ਜਜਹੜਕ ਡਨਜਗਆ ਨਕ ਜਕਵਨਗਕ।
7 ਅਵਗਜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ, ਫ਼ਨਰ ਗਹਰਲ ਜਰ, ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਦ ਹਜਣਗਰਆਕ ਅਤਨ ਉਸ ਸਮਨਕ ਦਕ ਕਰ ਲਵਛਣ ਹਮ ਜਕਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਹਜਣ
ਲਵਗਣਗਰਆਕ ?
8 ਤਕਕ ਉਹ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਚਸਕਸ ਰਹਜ ਭਈ ਤਹਸਰਕ ਜਕਤਨ ਭਹਲਕਵਨ ਜਵਵਚ ਨਕ ਪਓ ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਰਕ ਨਕਮ ਧਕਰ ਕਨ ਬਥਨਰਨ ਇਹ ਕਜਹਨਦਨ ਆਉਣਗਨ
ਜਜ ਮਮਕ ਉਹਜ ਹਕਕ ਅਤਨ ਉਹ ਵਨਲਕ ਨਨੜਨ ਹਮ। ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਮਗਰ ਨਕ ਲਵਗਣਕ।
9 ਪਰ ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਲੜਕਈਆਕ ਅਤਨ ਹਵਲਨ ਗਹਵਲਨ ਦਰਆਕ ਖਬਰਕਕ ਸਹਣਜ ਤਕਕ ਘਬਰਕ ਨਕ ਜਕਣਕ ਜਕਉਕ ਜਜ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਤਕਕ ਪਜਹਲਕਕ ਹਜਣਰਆਕ ਹਰ
ਹਨ ਪਰ ਅਨਤ ਓਵਨਕ ਨਹਰਕ।
10 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਕਸਮ ਕਸਮ ਉਤਨ ਅਤਨ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਰ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹਰ ਉਤਨ ਚੜਨਹਕਈ ਕਰਨਗਰ।
11 ਅਤਨ ਵਵਡਨ ਭਹਚਕਲ ਅਰ ਥਕਕ ਥਕਕ ਕਕਲ ਅਤਨ ਮਰਰਆਕ ਪਮਣਗਰਆਕ ਅਤਨ ਜਭਆਨਕ ਚਰਜਫ਼ਕਕ ਅਰ ਵਵਡਰਆਕ ਜਨਸਫ਼ਕਨਰਆਕ ਅਕਕਸਫ਼ਜਕ ਪਰਗਟ
ਹਜਣਗਰਆਕ।
12 ਪਰ ਇਨਨਹਕਕ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਪਜਹਲਕਕ ਲਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਹਵਥ ਪਕਉਣਗਨ ਅਤਨ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤਕਉਣਗਨ ਅਰ ਸਮਕਜਕਕ ਅਤਨ ਕਮਦਖਫ਼ਕਜਨਆਕ
ਜਵਵਚ ਫ਼ੜਵਕ ਦਨਣਗਨ ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਨਕਮ ਦਨ ਕਕਰਨ ਰਕਜਜਆਕ ਅਰ ਹਕਕਮਕਕ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਲਮ ਜਕਣਗਨ।
13 ਇਹ ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਗਵਕਹਰ ਦਨ ਲਈ ਬਰਤਨਗਕ।
14 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਨ ਮਨ ਜਵਵਚ ਪਵਕ ਠਜਹਰਕ ਛਵਡਜ ਭਈ ਅਸਰਕ ਉਤਰ ਦਨਣ ਲਈ ਪਜਹਲਕਕ ਤਜਕ ਜਚਨਤਕ ਨਕ ਕਰਕਕਗਨ।
15 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮ ਤਹਹਕਨਲਨ ਇਹਜ ਜਜਹਕ ਮਲਨਹ ਅਤਨ ਬਹਵਧ ਜਦਆਕਗਕ ਜਜਹ ਦਕ ਤਹਹਕਡਨ ਸਕਰਨ ਜਵਰਜਧਰ ਸਕਹਮਣਕ ਯਕ ਖਨਡਣ ਨਕ ਕਰ ਸਵਕਣਗਨ ।
16 ਅਤਨ ਮਕਕ ਜਪਉ ਅਰ ਭਕਈ ਅਰ ਸਕਕ ਅਰ ਜਮਵਤਰ ਵਰ ਤਹਹਕਨਲਨ ਫ਼ੜਵਕਉਣਗਨ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਜਕਨਜਨਆਕ ਨਲਨ ਮਰਵਕ ਦਨਣਗਨ ।
17 ਅਤਨ ਮਨਰਨ ਨਕਮ ਕਰਕਨ ਸਭ ਲਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਵਮਰ ਰਵਖਣਗਨ।
18 ਪਰ ਤਹਹਕਡਨ ਜਸਰ ਦਕ ਇਵਕ ਵਕਲ ਵਰ ਜਵਨਗਕ ਨਕ ਹਜਵਨਗਕ।
19 ਆਪਣਨ ਧਰਰਜ ਨਕਲ ਤਹਸਰਕ ਆਪਣਰਆਕ ਜਕਨਕਕ ਨਲਨ ਕਮਕਓਗਨ।
20 ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਫ਼ਫ਼ਸਜਕਕ ਨਕਲ ਘਨਜਰਆ ਹਜਇਆ ਵਨਖਜ ਤਕਕ ਜਕਣਜ ਉਹ ਦਕ ਉਜੜਨਕ ਨਨੜਨ ਆ ਪਹਹਜਨ ਚਆ ਹਮ।
21 ਤਦ ਓਹ ਜਜਹੜਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਜਵਵਚ ਹਜਣ ਪਹਕੜਕਕ ਨਲਨ ਭਵਜ ਜਕਣ ਅਤਨ ਓਹ ਜਜਹੜਨ ਉਸ ਦਨ ਜਵਵਚ ਹਜਣ ਸਜ ਜਨਵਕਲ ਜਕਣ ਤਨ ਜਜਹੜਨ ਖਨਤਕਕ
ਜਵਵਚ ਹਜਣ ਉਹ ਦਨ ਅਨਦਰ ਨਕ ਵੜਨ।
22 ਜਕਉਕ ਜਜ ਇਹ ਵਵਟਕ ਲਮਣ ਦਨ ਜਦਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਸਭ ਜਲਖਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਗਵਲਕਕ ਪਲਰਰਆਕ ਹਜਣ।
23 ਹਮਸਜਸ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਉਨਨਹਕਕ ਜਦਨਕਕ ਜਵਵਚ ਗਰਭਵਨਤਰਆਕ ਅਤਨ ਦਹਵਧ ਚਹਨਘਕਉਣ ਵਕਲਰਆਕ ਹਜਣ ਜਕਉਕ ਜਜ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਵਵਡਰ
ਤਨਗਰ ਅਤਨ ਇਸ ਪਰਜਕ ਉਤਨ ਕਨਰਜਧ ਹਜਵਨਗਕ।
24 ਓਹ ਤਲਵਕਰ ਦਰ ਧਕਰ ਨਕਲ ਮਕਰਨ ਜਕਣਗਨ ਅਤਨ ਬਨਧਏ
ਲ ਹਜ ਕਨ ਸਭ ਕਸਮਕਕ ਜਵਵਚ ਪਹਚਕਏ ਜਕਣਗਨ ਅਰ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਤਜਕ
ਲਤਕਜੜਆ ਜਕਵਨਗਕ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਦਨ ਸਮਨ ਪਲਰਨ ਨਕ ਹਜਣ।
25 ਸਲਰਜ ਅਰ ਚਨਦ ਅਰ ਤਕਜਰਆਕ ਜਵਵਚ ਜਨਸਫ਼ਕਨਰਆਕ ਹਜਣਗਰਆਕ ਅਤਨ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਸਮਹਨਦਰ ਅਰ ਉਹ ਦਰਆਕ ਲਜਹਰਕਕ ਦਨ ਗਰਜਨਨ ਦਨ
ਕਕਰਨ ਕਸਮਕਕ ਨਲਨ ਕਸਫ਼ਟ ਅਤਨ ਘਬਰਕਹਟ ਹਜਵਨਗਰ।
26 ਅਰ ਡਰ ਦਨ ਮਕਰਨ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਉਡਰਕ ਤਜਕ ਜਜ ਦਹਨਰਆ ਉਤਨ ਆਉਣ ਵਕਲਰਆਕ ਹਨ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਜਰ ਡਹਵਬ ਜਕਣਗਨ ਜਕਉਕ ਜਜ
ਅਕਕਸਫ਼ ਦਰਆਕ ਸਫ਼ਕਤਰਆਕ ਜਹਲਕਈਆਕ ਜਕਣਗਰਆਕ।
27 ਤਦ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਸਮਰਵਥਕ ਅਤਨ ਵਵਡਨ ਤਨਜ ਨਕਲ ਬਵਦਲ ਉਤਨ ਆਉਕਜਦਆਕ ਵਨਖਣਗਨ।

28 ਜਕਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਹਜਣ ਲਵਗਣਗਰਆਕ ਤਕਕ ਉਤਕਹਕਕ ਵਨਖਜ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਜਸਰ ਚਹਵਕਜ ਇਸ ਲਈ ਜਜ ਤਹਹਕਡਕ ਜਨਸਤਕਰਕ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਹਮ ।
29 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਇਵਕ ਜਦਨਰਸਫ਼ਟਕਕਤ ਜਦਵਤਕ ਭਈ ਹਨਜਰਰ ਦਨ ਬਲਟਨ ਨਲਨ ਅਤਨ ਸਕਜਰਆਕ ਰਹਖ
ਵ ਕਕ ਨਲਨ ਵਨਖਜ,
30 ਜਦ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਪਵਤਨ ਜਨਵਕਲਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਤਹਸਰਕ ਵਨਖ ਕਨ ਆਪਨ ਜਕਣ ਲਮਕਦਨ ਹਜ ਜਜ ਹਹਣ ਗਰਮਰ ਦਰ ਰਹਵਤ ਨਨੜਨ ਹਮ।
31 ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਨਕਲ ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਵਨਖਜ ਭਈ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਹਹਨਦਰਆਕ ਹਨ ਤਕਕ ਜਕਣਜ ਜਜ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਨਨੜਨ ਹਮ।
32 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਸਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਦ ਤਜੜਰ ਸਭ ਗਵਲਕਕ ਨਕ ਹਜ ਲਮਣ ਇਹ ਪਰਹੜਰ ਬਰਤ ਨਕ ਜਕਵਨਗਰ।
33 ਅਕਕਸਫ਼ ਅਤਨ ਧਰਤਰ ਟਲ ਜਕਣਗਨ ਪਰ ਮਨਰਨ ਬਚਨ ਕਦਨ ਨਕ ਟਲਣਗਨ !
34 ਖਬਰਦਕਰ ਰਹਜ ਭਈ ਹਵਦਜਕ ਬਕਹਰ ਖਕਣ ਪਰਣ ਅਤਨ ਮਤਵਕਲਨ ਹਜਣ ਨਕਲ ਅਤਨ ਸਨਸਕਰ ਦਰਆਕ ਜਚਨਤਕਕ ਦਨ ਕਕਰਨ ਤਹਹਕਡਨ ਮਨ ਜਕਤਨ
ਭਕਰਰ ਨਕ ਹਜ ਜਕਣ ਅਤਨ ਉਹ ਜਦਨ ਫ਼ਕਹਰ ਵਕਕਙਹ ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਅਚਕਨਕ ਆ ਪਵਨ !
35 ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਸਕਰਰ ਧਰਤਰ ਜਦਆਕ ਸਭਨਕਕ ਰਜਹਣ ਵਕਜਲਆਕ ਉਤਨ ਆਵਨਗਕ।
36 ਪਰ ਬਨਨਤਰ ਕਰਜਦਆਕ ਹਰ ਵਨਲਨ ਜਕਗਦਨ ਰਹਜ ਭਈ ਤਹਸਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਹਜਣ ਵਕਲਰਆਕ ਹਨ ਬਚ ਸਵਕਜ ਅਤਨ
ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਖੜਨ ਹਜ ਸਵਕਜ।
37 ਉਹ ਜਦਨ ਨਲਨ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਉਪਦਨਸਫ਼ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਰਕਤ ਨਲਨ ਬਕਹਰ ਜਕ ਕਨ ਉਸ ਪਹਕੜ ਉਤਨ ਜਜਹੜਕ ਜਫ਼ਮਤਲਨ ਦਕ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਮ ਜਟਕਦਕ
ਹਹਨਦਕ ਸਰ।
38 ਅਤਨ ਸਭ ਲਜਕ ਉਹ ਦਰ ਸਹਣਨ ਲਈ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਤੜਕਨ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲ ਆਉਕਦਨ ਸਨ।
ਕਕਕਡ 22
1 ਪਤਰਰਰ ਰਜਟਰ ਦਕ ਜਤਉਹਕਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਪਸਕਹ ਕਜਹਨਦਨ ਹਨ ਨਨੜਨ ਆ ਪਹਵਜਜਆ।
2 ਅਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਨ ਗਨਰਨਥਰ ਇਸ ਗਵਲ ਦਨ ਜਪਵਛਨ ਲਵਗਨ ਭਈ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਵਕਰਹ ਜਕਨਜਕ ਮਕਰਰਏ ? ਜਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਲਜਕਕਕ ਤਜਕ ਡਰਦਨ
ਸਨ।
3 ਤਦ ਸਫ਼ਤਕਨ ਯਹਲਦਕ ਜਵਵਚ ਸਮਕਇਆ ਜਜਹੜਕ ਇਸਕਜਰਯਜਤਰ ਕਰਕਨ ਆਖਰਦਕ ਹਮ ਅਤਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਦਰ ਜਗਣਤਰ ਜਵਵਚ ਸਰ।
4 ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਜਕ ਕਨ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਸਰਦਕਰਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਮਤਕ ਪਕਕਇਆ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਹਵਥ ਜਕਸ ਜਬਵਧ ਫ਼ੜਵਕ ਦਨਵਨ ।
5 ਓਹ ਬਹਹਤ ਖਹਸਫ਼ ਹਜਏ ਅਤਨ ਰਹਪਏ ਦਨਣ ਦਕ ਉਸ ਨਕਲ ਕਰਕਰ ਕਰਤਕ।
6 ਉਸ ਨਨ ਮਨਨ ਜਲਆ ਅਰ ਦਕਉ ਲਵਭਦਕ ਸਰ ਭਈ ਉਹ ਨਲਨ ਭਰੜ ਦਨ ਨਕ ਹਹਨਜਦਆਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਹਵਥ ਫ਼ੜਵਕਏ।
7 ਪਤਰਰਰ ਰਜਟਰ ਦਕ ਜਦਨ ਆਇਆ ਜਜਸ ਜਵਵਚ ਪਸਕਹ ਦਨ ਲਈ ਬਲਰਦਕਨ ਕਰਨਕ ਸਰ।
8 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਪਤਰਸ ਅਤਨ ਯਲਹਨਨਕ ਨਲਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਘਵਜਲਆ ਭਈ ਜਕ ਕਨ ਸਕਡਨ ਲਈ ਪਸਕਹ ਜਤਆਰ ਕਰਜ ਤਕਕ ਅਸਰਕ ਖਕਈਏ।
9 ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਲਨ ਜਕਵਥਨ ਚਕਹਹਨਦਕ ਹਮ ਜਜ ਅਸਰਕ ਜਤਆਰ ਕਰਰਏ ?
10 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਵਨਖਜ ਜਕਕ ਤਹਸਰਕ ਸਫ਼ਜਹਰ ਜਵਵਚ ਵੜਜਗਨ ਤਕਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਪਕਣਰ ਦਕ ਘੜਕ ਚਹਜਵ ਕਆ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਮਲਨਗਕ। ਉਹ
ਜਜਸ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਕਵਨ ਉਹ ਦਨ ਮਗਰ ਜਕਇਓ।
11 ਅਤਨ ਘਰ ਦਨ ਮਕਲਕ ਨਲਨ ਕਜਹਓ ਭਈ ਗਹਰਲ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਮ, ਉਹ ਉਤਕਰਨ ਦਕ ਥਕਕ ਜਕਵਥਨ ਹਮ ਜਜਵਥਨ ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਚਨਜਲਆਕ ਸਣਨ ਪਸਕਹ
ਖਕਵਕਕ ?
12 ਉਹ ਤਹਹਕਨਲਨ ਇਵਕ ਵਵਡਕ ਚਹਬਕਰਕ ਫ਼ਫ਼ਰਸਫ਼ ਜਵਵਜਛਆ ਹਜਇਆ ਜਵਖਕਵਨਗਕ। ਉਥਨ ਜਤਆਰ ਕਰਜ।
13 ਸਜ ਉਨਨਹਕਕ ਜਕ ਕਨ ਜਜਹਜ ਜਜਹਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਦਵਜਸਆ ਸਰ ਜਤਹਜ ਜਜਹਕ ਜਡਵਠਕ ਅਤਨ ਪਸਕਹ ਜਤਆਰ ਕਰਤਰ।
14 ਜਕਕ ਘੜਰ ਆ ਪਹਹਨਚਰ ਤਕਕ ਉਹ ਖਕਣ ਬਮਠਕ ਅਤਨ ਰਸਲਲ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਬਮਠਨ।
15 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਮਮਕ ਵਵਡਰ ਇਵਜਛਆ ਨਕਲ ਚਕਜਹਆ ਜਜ ਆਪਣਨ ਕਸਫ਼ਟ ਭਜਗਣ ਤਜਕ ਪਜਹਲਕਕ ਇਹ ਪਸਕਹ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ
ਖਕਵਕਕ।
16 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਮਮਕ ਇਹ ਨਲਨ ਨਕ ਖਕਵਕਕਗਕ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਇਹ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਸਨਪਲਰਨ ਨਕ ਹਜਵਨ।
17 ਉਸ ਨਨ ਜਪਆਲਕ ਜਲਆ ਅਰ ਸਫ਼ਹਕਰ ਕਰ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਇਹ ਨਲਨ ਲਮ ਕਨ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਵਨਡ ਲਓ।
18 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਏਦਜਕ ਅਵਗਨ ਮਮਕ ਦਕਖ ਰਸ ਕਦਨ ਨਕ ਪਰਆਕਗਕ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਰਕਜ ਨਕ ਆਵਨ ।
19 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਰਜਟਰ ਲਈ ਅਤਨ ਸਫ਼ਹਕਰ ਕਰ ਕਨ ਤਜੜਰ ਅਤਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਦਵਤਰ ਜਕ ਇਹ ਮਨਰਕ ਸਰਰਰ ਹਮ ਜਜ ਤਹਹਕਡਨ ਬਦਲਨ
ਜਦਵਤਕ ਜਕਕਦਕ ਹਮ, ਮਨਰਰ ਯਕਦਗਰਰਰ ਲਈ ਇਹ ਕਜਰਆ ਕਰਜ।
20 ਅਤਨ ਖਕਣ ਦਨ ਜਪਵਛਜਕ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਉਸ ਨਨ ਜਪਆਲਕ ਦਨ ਕਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਇਹ ਜਪਆਲਕ ਮਨਰਨ ਲਹਲ ਜਵਵਚ ਜਜ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਵਹਕਇਆ ਜਕਕਦਕ
ਹਮ ਨਵਕਕ ਨਨਮ ਹਮ।
21 ਪਰ ਵਨਖਜ ਮਨਰਨ ਫ਼ੜਵਕਉਣ ਵਕਲਨ ਦਕ ਹਵਥ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਮਨਜਫ਼ ਉਤਨ ਹਮ।
22 ਜਕਉਕ ਜਜ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਤਕਕ ਜਕਕਦਕ ਹਮ ਜਜਵਨਕ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਪਰ ਹਕਇ ਉਸ ਮਨਹਵਖ ਉਤਨ ਜਜਹ ਦਨ ਰਕਹਰਕ ਉਹ ਫ਼ੜਵਕਇਆ
ਜਕਕਦਕ ਹਮ !
23 ਤਕਕ ਓਹ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਇਹ ਪਹਵਛਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਅਸਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਉਹ ਜਕਹੜਕ ਹਮ ਜਜ ਇਹ ਕਨਮ ਕਰਨਗਕ।

24 ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਇਹ ਤਕਰਕਰ ਵਰ ਹਜਇਆ ਭਈ ਸਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਸਣ ਵਵਡਕ ਕਰਕਨ ਮਨਨਰਦਕ ਹਮ ?
25 ਪਰ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਪਰਕਈਆਕ ਕਸਮਕਕ ਦਨ ਰਕਜਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ ਹਹਕਮ ਚਲਕਉਕਦਨ ਹਨ ਅਤਨ ਜਜਹੜਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਨ
ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਰਵਖਦਨ ਹਨ ਉਹ ਗਰਰਬਨਵਕਜ ਕਹਕਉਕਦਨ ਹਨ।
26 ਪਰ ਤਹਸਰਕ ਏਹਜ ਜਨਹਨ ਨਕ ਹਜਵਜ ਸਗਜਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚ ਜਜਹੜਕ ਵਵਡਕ ਹਮ ਉਹ ਛਜਟਨ ਵਰਗਕ ਅਤਨ ਜਜਹੜਕ ਸਰਦਕਰ ਹਮ ਉਹ ਟਜਹਲਲਏ ਵਰਗਕ
ਬਣਨ।
27 ਜਕਉਕਜਕ ਵਵਡਕ ਕਸਣ ਹਮ, ਜਜਹੜਕ ਖਕਣ ਨਲਨ ਬਮਠਦਕ ਹਮ ਯਕ ਉਹ ਜਜਹੜਕ ਟਜਹਲ ਕਰਦਕ ਹਮ ? ਭਲਕ, ਉਹ ਨਹਰਕ ਜਜਹੜਕ ਖਕਣ ਨਲਨ ਬਮਠਦਕ
ਹਮ ? ਪਰ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਜਵਵਚ ਟਜਹਲਲਏ ਵਰਗਕ ਹਕਕ।
28 ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਉਹਜ ਹਰ ਹਜ ਜਜ ਮਨਰਨ ਪਰਤਕਜਵਆਕ ਜਵਵਚ ਸਦਕ ਮਨਰਨ ਨਕਲ ਰਹਨ।
29 ਜਜਵਨਕ ਮਨਰਨ ਜਪਤਕ ਨਨ ਮਨਰਨ ਲਈ ਇਵਕ ਰਕਜ ਠਜਹਰਕਇਆ ਹਮ ਜਤਵਨਕ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਲਈ ਠਜਹਰਕਉਕਦਕ ਹਕਕ।
30 ਤਕਕ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਮਨਰਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਮਨਰਰ ਮਨਜਫ਼ ਉਤਨ ਖਕਓ ਪਰਓ ਅਤਨ ਤਹਸਰਕ ਜਸਨਘਕਸਣਕਕ ਤਨ ਬਮਠ ਕਨ ਇਸਰਕਏਲ ਦਰਆਕ ਬਕਰਕਕ ਗਜਤਕਕ ਦਕ
ਜਨਆਉਕ ਕਰਜਗਨ।
31 ਹਨ ਸਫ਼ਮਊਨ, ਸਫ਼ਮਊਨ ! ਵਨਖ, ਸਫ਼ਤਕਨ ਨਨ ਤਹਹਕਨਲਨ ਮਨਜਗਆ ਹਮ ਭਈ ਕਣਕ ਦਰ ਤਰਕਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਫ਼ਟਕਨ।
32 ਪਰ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਲਈ ਬਨਨਤਰ ਕਰਤਰ ਹਮ ਜਜ ਤਨਰਰ ਜਨਹਚਕ ਜਕਕਦਰ ਨਕ ਰਹਨ ਅਰ ਜਕਕ ਤਲਨ ਮਹੜਨ ਤਕਕ ਆਪਜਣਆਕ ਭਕਈਆਕ ਨਲਨ ਤਕੜਨ ਕਰਰਕ ।
33 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਮਮਕ ਤਨਰਨ ਨਕਲ ਕਮਦ ਜਵਵਚ ਅਤਨ ਮਰਨ ਲਈ ਭਰ ਜਕਣ ਨਲਨ ਜਤਆਰ ਹਕਕ।
34 ਉਹ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਪਤਰਸ ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਅਵਜ ਕਹਕ
ਵ ੜ ਬਕਕਗ ਨਕ ਦਨਵਨਗਕ ਜਦ ਤਰਕਰ ਤਲਨ ਜਤਨਨ ਵਕਰਰ ਮਹਵਕਰ ਕਨ ਨਕ ਕਹਨਕ ਭਈ
ਮਮਕ ਉਹ ਨਲਨ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ।
35 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਦ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਬਟਲਏ ਅਤਨ ਝਜਲਨ ਅਤਨ ਜਹਵਤਰ ਜਬਨਕ ਘਵਜਲਆ ਤਦ ਤਹਹਕਨਲਨ ਕਕਸਨ ਦਰ ਥਹੜ ਤਕਕ ਨਹਰਕ ਸਰ
? ਓਹ ਬਜਲਨ, ਕਕਸਨ ਦਰ ਨਹਰਕ।
36 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਪਰ ਹਹਣ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਬਟਲਆ ਹਜਵਨ ਸਜ ਲਵਨ ਅਰ ਇਸਨ ਤਰਕਕ ਝਜਲਕ ਵਰ ਅਤਨ ਜਜਹ ਦਨ ਕਜਲ ਤਲਵਕਰ
ਨਕ ਹਜਵਨ ਸਜ ਆਪਣਕ ਲਰੜਕ ਵਨਚ ਕਨ ਮਹਵਲ ਲਵਨ।
37 ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਕ ਇਹ ਜਲਜਖਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਭਈ ਉਹ ਬਹਜਰਆਰਕਕ ਜਵਵਚ ਜਗਜਣਆ ਜਗਆ ਸਜ ਮਨਰਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਉਹ ਦਕ
ਸਨਪਲਰਨ ਹਜਣਕ ਜਫ਼ਰਲਰ ਹਮ ਜਕਉਕਜਕ ਜਜ ਕਹਝ ਮਨਰਨ ਜਵਖਨ ਹਮ ਸਜ ਉਹ ਨਨ ਪਲਰਕ ਹਜਣਕ ਹਰ ਹਮ।
38 ਓਹ ਬਜਲਨ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਵਨਖ, ਐਵਥਨ ਦਜ ਤਲਵਕਰਕਕ ਹਨ ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਬਵਸ ਹਮ !
39 ਉਹ ਬਕਹਰ ਜਨਵਕਲ ਕਨ ਦਸਤਲਰ ਮਲਜਬ ਜਫ਼ਮਤਲਨ ਦਨ ਪਹਕੜ ਨਲਨ ਜਗਆ ਅਤਨ ਚਨਲਨ ਵਰ ਉਹ ਦਨ ਮਗਰ ਤਹਰਨ।
40 ਅਰ ਉਸ ਥਕਕ ਅਵਪੜ ਕਨ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਜਜ ਤਹਸਰਕ ਪਰਤਕਵਨ ਜਵਵਚ ਨਕ ਪਵਜ।
41 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਕਜਈ ਢਰਮ ਦਰ ਮਕਰ ਤਨ ਅਲਵਗ ਜਕ ਕਨ ਗਜਡਨ ਜਨਵਕਏ ਅਤਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜਦਆਕ ਆਜਖਆ,
42 ਹਨ ਜਪਤਕ, ਜਨ ਤਮਨਲਨ ਭਕਵਨ ਤਕਕ ਇਹ ਜਪਆਲਕ ਮਮਥਜਕ ਹਟਕ ਜਦਹ ਤਕਕ ਵਰ ਮਨਰਰ ਮਰਜਫ਼ਰ ਨਹਰਕ ਪਰ ਤਨਰਰ ਹਜਵਨ।
43 ਅਤਨ ਸਹਰਗਜਕ ਇਵਕ ਦਲਤ ਉਹ ਨਲਨ ਜਵਖਕਈ ਦਨ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਸਹਕਰਕ ਜਦਨਦਕ ਸਰ।
44 ਅਤਨ ਉਹ ਮਹਕਕ ਕਸਫ਼ਟ ਜਵਵਚ ਪਮ ਕਨ ਮਨਜਕ ਤਨਜਕ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨ ਲਵਗਕ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਮਹੜਹਨ ਕਕ ਲਹਲ ਦਰਆਕ ਬਲਨਦਕਕ ਵਕਕਙਹ ਭਹਨਞਨਕ ਜਡਗਦਕ
ਸਰ।
45 ਫ਼ਨਰ ਪਨਰਕਰਥਨਕਕ ਤਜਕ ਉਠ ਕਨ ਉਹ ਚਨਜਲਆਕ ਦਨ ਕਜਲ ਆਇਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਸਜਗ ਦਨ ਮਕਰਨ ਸਹਵਜਤਆਕ ਹਜਇਆਕ ਜਡਵਠਕ।
46 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਹਸਰਕ ਕਕਹ ਨਲਨ ਸਸਕਦਨ ਹਜ ? ਉਠ ਕਨ ਪਨਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਭਈ ਤਹਸਰਕ ਪਰਤਕਵਨ ਜਵਵਚ ਨਕ ਪਓ।
47 ਉਹ ਅਜਨ ਬਜਲਦਕ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਵਨਖਜ ਇਵਕ ਭਰੜ ਆਈ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਜਣਕ ਜਜ ਯਹਲਦਕ ਕਰਕਨ ਸਵਦਰਦਕ ਹਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ
ਅਵਗਨ ਅਵਗਨ ਤਹਰ ਕਨ ਜਯਸਲ ਦਨ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਜਜ ਉਹ ਨਲਨ ਚਹਨਮਨ।
48 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਯਹਲਦਕ, ਭਲਕ, ਤਲਨ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਚਹਨਮਨ ਨਕਲ ਫ਼ੜਵਕਉਕਦਕ ਹਮਕ ?
49 ਜਕਕ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਜਦਆਕ ਨਨ ਵਨਜਖਆ ਜਜ ਕਰ ਹਜਣ ਲਵਗਕ ਹਮ ਤਕਕ ਜਕਹਕ, ਪਨਰਭਹ ਜਰ ਅਸਰਕ ਤਲਵਕਰ ਚਲਕਈਏ ?
50 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਇਵਕ ਨਨ ਸਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਨ ਚਕਕਰ ਨਲਨ ਮਕਰ ਕਨ ਉਹ ਦਕ ਸਵਜਕ ਕਨਨ ਉਡਕ ਜਦਵਤਕ।
51 ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਆਜਖਆ, ਐਥਜਕ ਤਰਕਰ ਛਵਡ ਜਦਓ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਕਨਨ ਛਜਹ ਕਨ ਉਸ ਨਲਨ ਚਨਗਕ ਕਰਤਕ।
52 ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਹਮਕਲ ਦਨ ਸਰਦਕਰਕਕ ਅਤਨ ਬਜਹਰਗਕਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਨ ਉਸ ਉਤਨ ਚੜਨਹ ਆਏ ਸਨ
ਆਜਖਆ,ਭਲਕ,ਜਜਵਨਕ ਡਕਕਲ ਉਤਨ ਤਹਸਰਕ ਤਲਵਕਰਕਕ ਅਤਨ ਡਕਗਕਕ ਫ਼ੜਰ ਜਨਵਕਲਨ ਹਜ ?
53 ਜਕਕ ਮਮਕ ਰਜਜਫ਼ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਹਹਨਦਕ ਸਕਕ ਤਕਕ ਤਹਸਕਕ ਮਨਰਨ ਉਤਨ ਹਵਥ ਨਕ ਪਕਏ ਪਰ ਇਹ ਤਹਹਕਡਰ ਘੜਰ ਅਤਨ ਅਨਨਹਰਨ ਨ ਦਕ
ਇਖਫ਼ਜਤਆਰ ਹਮ।
54 ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ ਨਲਨ ਫ਼ੜ ਕਨ ਲਮ ਚਵਲਨ ਅਤਨ ਸਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਨ ਘਰ ਜਵਵਚ ਜਲਆਏ ਅਰ ਪਤਰਸ ਕਹਝ ਜਵਵਥ ਤਨ ਜਪਵਛਨ ਤਹਜਰ ਆਇਆ।
55 ਅਤਨ ਜਕਕ ਓਹ ਵਨਹੜਨ ਦਨ ਅਨਦਰ ਅਵਗ ਬਕਲ ਕਨ ਇਕਵਠਨ ਬਮਠਨ ਸਨ ਤਕਕ ਪਤਰਸ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਵਵਚ ਜਕ ਬਮਠਕ।
56 ਇਵਕ ਗਜਵਲਰ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਅਵਗ ਦਰ ਲਜ ਜਵਵਚ ਬਮਠਕ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਧਆਨ ਨਕਲ ਵਨਖ ਕਨ ਬਜਲਰ, ਇਹ ਭਰ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਸਰ।
57 ਪਰ ਉਹ ਮਹਵਕਰ ਜਗਆ ਅਤਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਤਨਰਰਮਤ, ਮਮਕ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਣਦਕ ਹਰ ਨਹਰਕ !
58 ਜਫ਼ਰਕਕਹ ਜਪਵਛਜਕ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਜਕਹਕ, ਤਲਨ ਵਰ ਉਨਨਹਕਕ ਹਰ ਜਵਵਚਜਕ ਹਮਕ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਸਫ਼ਖਫ਼ਸਕ ਮਮਕ ਨਹਰਕ ਹਕਕ !
59 ਇਵਕ ਘੜਰਕਹ ਮਗਰਜਕ ਜਕਸਨ ਹਜਰ ਨਨ ਪਵਕ ਕਰ ਕਨ ਜਕਹਕ ਜਕ ਸਵਚਰ ਮਹਵਚਰ ਇਹ ਉਸ ਦਨ ਨਕਲ ਸਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਇਹ ਗਲਰਲਰ ਹਮ ।

60 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਸਫ਼ਖਫ਼ਸਕ ਮਮਨਲਨ ਪਤਕ ਨਹਰਕ ਭਈ ਤਲਨ ਕਰ ਆਖਦਕ ਹਮਕ ! ਅਤਨ ਅਜਨ ਓਹ ਬਜਲਦਕ ਹਰ ਸਰ ਜਕ ਝਵਟ ਕਹਕ
ਵ ੜ ਨਨ
ਬਕਕਗ ਜਦਵਤਰ।
61 ਤਕਕ ਪਨਰਭਹ ਨਨ ਮਹੜ ਕਨ ਪਤਰਸ ਵਵਲ ਜਨਗਕਹ ਕਰਤਰ। ਤਦਜਕ ਪਤਰਸ ਨਲਨ ਪਨਰਭਹ ਦਰ ਗਵਲ ਚਨਤਨ ਆਈ ਜਜ ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਕਹਰ ਸਰ ਭਈ
ਅਵਜ ਕਹਕ
ਵ ੜ ਦਨ ਬਕਕਗ ਦਨਣ ਤਜਕ ਅਵਗਨ ਜਤਨਨ ਵਕਰਰ ਤਲਨ ਮਨਰਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਨਕਗਕ।
62 ਅਰ ਉਹ ਬਕਹਰ ਜਗਆ ਅਤਨ ਭਹਵਭਕਕ ਮਕਰ ਕਨ ਰਜਇਆ।
63 ਜਜਨਨਹਕਕ ਮਨਹਵਖਕਕ ਨਨ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਫ਼ਜੜਆ ਹਜਇਆ ਸਰ ਸਜ ਉਹ ਨਲਨ ਠਵਠਕ ਕਰਨ ਅਤਨ ਮਕਰਨ ਲਵਗਨ।
64 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਦਰਆਕ ਅਵਖਰਆਕ ਬਨਨਰਆਕ ਅਤਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ ਜਜ ਅਗਨਮ ਜਗਆਨ ਨਕਲ ਦਵਸ ਭਈ ਤਮਨਲਨ ਜਕਹ ਨਨ
ਮਕਜਰਆ ?
65 ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਕਹਫ਼ਫ਼ਰ ਬਕਜਦਆਕ ਹਜਰ ਬਹਹਤ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਉਸ ਦਨ ਜਵਰਹਵਧ ਆਖਰਆਕ ।
66 ਜਕਕ ਜਦਨ ਚਜੜਨਹਆ ਤਕਕ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਬਜਹਰਗਕਕ ਦਰ ਪਨਚਕਇਤ ਅਰਥਕਤ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਰ ਗਨਰਨਥਰ ਇਕਵਠਨ ਹਜ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਪਣਰ
ਮਹਕਸਭਕ ਜਵਵਚ ਲਮ ਗਏ ਅਤਨ ਬਜਲਨ,
67 ਜਨ ਤਲਨ ਮਸਰਹ ਹਮਕ ਤਕਕ ਸਕਨਲਨ ਦਵਸ। ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਨ ਮਮਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਦਵਸਕਕ ਤਹਸਰਕ ਪਰਤਰਤ ਕਦਨ ਨਕ ਕਰਜਗਨ।
68 ਅਤਨ ਜਨ ਮਮਕ ਕਹਝ ਪਹਵਛਕਕ ਤਕਕ ਤਹਸਰਕ ਉਤਰ ਕਦਨ ਨਕ ਦਨਓਗਨ।
69 ਪਰ ਏਦਜਕ ਅਵਗਨ ਮਨਹਵਖ ਦਕ ਪਹਵਤਨਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਕਹਦਰਤ ਦਨ ਸਵਜਨ ਹਵਥ ਜਬਰਕਜਮਕਨ ਹਜਵਨਗਕ।
70 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਆਜਖਆ, ਭਲਕ, ਫ਼ਨਰ ਤਲਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਪਹਵਤਰਨ ਹਮਕ ? ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਸਤ ਬਚਨ, ਮਮਕ ਉਹਜ ਹਕਕ।
71 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਜਕਹਕ, ਹਹਣ ਸਕਨਲਨ ਉਗਕਹਰ ਦਰ ਹਜਰ ਕਰ ਲਜੜ ਹਮ ? ਜਕਉਕ ਜਜ ਅਸਕਕ ਆਪ ਉਹ ਦਨ ਮਲਨਹਜਕ ਸਹਜਣਆ ਹਮ।
ਕਕਕਡ 23
1 ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਸਕਰਰ ਸਭਕ ਉਠ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਪਲਕਤਹਸ ਦਨ ਕਜਲ ਲਮ ਗਈ।
2 ਅਤਨ ਓਹ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਸ ਉਤਨ ਦਜਸਫ਼ ਲਕਉਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਅਸਕਕ ਇਹ ਨਲਨ ਸਕਡਰ ਕਸਮ ਨਲਨ ਭਰਮਕਉਕਜਦਆਕ ਅਤਨ ਕਮਸਰ ਨਲਨ ਮਕਮਲਕ ਦਨਣ
ਤਜਕ ਮਨਨ ਕਰਜਦਆਕ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਮਸਰਹ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹ ਕਜਹਨਜਦਆਕ ਜਡਵਠਕ।
3 ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਉਸ ਤਜਕ ਪਹਵਜਛਆ, ਭਲਕ, ਯਹਲਦਰਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹ ਤਲਨ ਹਮਕ ? ਉਸ ਨਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਤਲਨ ਸਤ ਆਜਖਆ ਹਮ।
4 ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਭਰੜ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਇਸ ਮਨਹਵਖ ਜਵਵਚ ਕਜਈ ਦਜਸਫ਼ ਨਹਰਕ ਵਨਖਦਕ।
5 ਪਰ ਓਹ ਹਜਰ ਵਰ ਜਜਰ ਲਕ ਕਨ ਬਜਲਨ, ਉਹ ਗਲਰਲ ਤਜਕ ਲਮਕਨ ਐਥਜਕ ਤਜੜਰ ਸਕਰਨ ਯਹਲਜਦਯਕ ਜਵਵਚ ਜਸਖਲਕਉਕਦਕ ਹਜਇਆ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਚਹਕ
ਵ ਦਕ ਹਮ।
6 ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਇਹ ਸਹਣ ਕਨ ਪਹਵਜਛਆ ਭਈ ਇਹ ਮਨਹਵਖ ਗਲਰਲਰ ਹਮ ?
7 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਸ ਨਨ ਮਲਲਮ ਕਰਤਕ ਜਜ ਉਹ ਹਨਰਜਦਨਸ ਦਨ ਇਲਕਕਨ ਦਕ ਹਮ ਤਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਹਨਰਜਦਨਸ ਦਨ ਕਜਲ ਜਜਹੜਕ ਆਪ ਉਨਨਹਰਕ ਜਦਨਰਕ
ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਸਰ ਘਵਜਲਆ।
8 ਹਨਰਜਦਨਸ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਵਨਖ ਕਨ ਵਵਡਕ ਅਨਨਦ ਹਜਇਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਜਚਰਜਕਣਕ ਉਸ ਨਲਨ ਵਨਖਣਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕਨ ਜਜ ਓਨ ਉਸ ਦਰ
ਖਬਰ ਸਹਣਰ ਸਰ ਅਤਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਸ ਸਰ ਜਜ ਉਸ ਦਨ ਹਵਥਜਕ ਕਜਈ ਜਨਸਫ਼ਕਨ ਵਨਖਨ।
9 ਉਹ ਨਨ ਉਸ ਤਜਕ ਬਹਹਤਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਪਹਵਛਰਆਕ ਪਰ ਓਨ ਉਹ ਨਲਨ ਇਵਕ ਦਕ ਵਰ ਜਵਕਬ ਨਕ ਜਦਵਤਕ।
10 ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਗਨਰਨਥਰਆਕ ਨਨ ਖਲਜ ਕਨ ਵਵਡਨ ਜਜਸਫ਼ ਨਕਲ ਉਸ ਉਤਨ ਦਜਸਫ਼ ਲਕਇਆ।
11 ਤਕਕ ਹਨਰਜਦਨਸ ਨਨ ਆਪਣਨ ਜਸਪਕਹਰਆਕ ਨਕਲ ਰਲ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਬਨਪਤ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਠਵਠਕ ਮਕਜਰਆ ਅਰ ਭੜਕਰਲਰ ਪਹਸਫ਼ਕਕ ਪਜਹਨਕ ਕਨ ਉਹ
ਨਲਨ ਜਪਲਕਤਹਸ ਦਨ ਕਜਲ ਮਜੜ ਭਨਜਜਆ।
12 ਅਰ ਉਸਨ ਜਦਨ ਹਨਰਜਦਨਸ ਅਰ ਜਪਲਕਤਹਸ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਜਮਵਤਰ ਬਣ ਗਏ ਜਕਉਕ ਜਜ ਪਜਹਲਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਵਮਰ ਸਰ।
13 ਤਕਕ ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਸਰਦਕਰਕਕ ਅਤਨ ਲਜਕਕਕ ਨਲਨ ਇਕਵਠਨ ਬਹਲਕ ਕਨ,
14 ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਇਸ ਮਨਹਵਖ ਨਲਨ ਲਜਕਕਕ ਦਕ ਭਰਮਕਉਣ ਵਕਲਕ ਠਜਹਰਕ ਕਨ ਮਨਰਨ ਕਜਲ ਜਲਆਏ ਅਰ ਵਨਖਜ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਸਕਹਮਣਨ
ਪਹਵਛ ਜਗਵਛ ਕਰਤਰ ਅਤਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਦਰ ਤਹਸਕਕ ਇਸ ਉਤਨ ਨਕਲਸਫ਼ ਕਰਤਰ ਹਮ ਮਮਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਵਖਨ ਇਸ ਮਨਹਵਖ ਜਵਵਚ ਕਜਈ ਦਜਸਫ਼ ਨਹਰਕ
ਵਨਜਖਆ।
15 ਅਤਨ ਨਕ ਹਨਰਦ
ਜ ਨਸ ਨਨ ਜਕਉਕਜਕ ਓਨ ਉਸ ਨਲਨ ਸਕਡਨ ਕਜਲ ਮਜੜ ਭਨਜਜਆ ਅਰ ਵਨਖਜ ਉਹ ਦਨ ਕਜਲਜਕ ਕਤਲ ਦਨ ਲਕਇਕ ਕਜਈ ਔਗਹਣ ਨਹਰਕ
ਹਜਇਆ।
16 ਇਸ ਲਈ ਮਮਕ ਉਹ ਨਲਨ ਕਜਰੜਨ ਮਕਰ ਕਨ ਛਵਡ ਜਦਆਕਗਕ।
18 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਰਲ ਕਨ ਡਨਡ ਪਕਈ ਅਤਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮਕਰ ਜਦਓ ਇਸ ਨਲਨ ! ਅਰ ਬਰਵਬਕਸ ਨਲਨ ਸਕਡਨ ਲਈ ਛਵਡ ਜਦਓ !
19 ਜਜ ਜਕਸਨ ਪਸਕਦ ਦਨ ਕਕਰਨ ਜਜ ਸਫ਼ਜਹਰ ਜਵਵਚ ਹਜਇਆ ਸਰ ਅਤਨ ਖਲਨ ਦਨ ਕਕਰਨ ਕਮਦ ਜਵਵਚ ਜਪਆ ਹਜਇਆ ਸਰ।
20 ਤਕਕ ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਓਹਨਕਕ ਨਲਨ ਫ਼ਨਰ ਸਮਝਕਇਆ ਜਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਛਹਡਕਉਣਕ ਚਕਹਹਨਦਕ ਸਰ।
21 ਪਰ ਓਹ ਹਜਰ ਵਰ ਸਨਘ ਪਕੜ ਕਨ ਬਜਲਨ ਜਕ ਉਹ ਨਲਨ ਸਲਰਬ ਜਦਓ ! ਸਲਰਬ ਜਦਓ !

22 ਉਸ ਨਨ ਤਰਜਰ ਵਕਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਕਉਕ, ਇਸ ਨਨ ਕਰ ਬਹਜਰਆਈ ਕਰਤਰ ? ਮਮਕ ਇਹ ਦਨ ਜਵਵਚ ਕਤਲ ਦਨ ਲਕਇਕ ਕਜਈ ਦਜਸਫ਼
ਨਹਰਕ ਵਨਜਖਆ ਇਸ ਲਈ ਮਮਕ ਇਹ ਨਲਨ ਕਜਰੜਨ ਮਕਰ ਕਨ ਛਵਡ ਜਦਆਕਗਕ।
23 ਪਰ ਓਹ ਉਚਕ ਰਸਲਕ ਪਕ ਕਨ ਉਹ ਦਨ ਗਲ ਪਮ ਗਏ ਅਤਨ ਇਹਜ ਮਨਗਦਨ ਰਹਨ ਜਜ ਉਹ ਸਲਰਬ ਉਤਨ ਚੜਨਹਕਇਆ ਜਕਵਨ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰਆਕ
ਅਵਕਜਫ਼ਕਕ ਪਰਬਲ ਪਮ ਗਈਆਕ।
24 ਤਕਕ ਜਪਲਕਤਹਸ ਨਨ ਹਹਕਮ ਕਰਤਕ ਜਜ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਅਰਜਫ਼ ਦਨ ਅਨਹਸਕਰ ਹਜਵਨ।
25 ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਜਹੜਕ ਪਸਕਦ ਅਰ ਖਲਨ ਦਨ ਕਕਰਨ ਕਮਦ ਹਜਇਆ ਸਰ ਜਜਹ ਨਲਨ ਓਹ ਮਨਗਦਨ ਸਨ ਛਵਡ ਜਦਵਤਕ ਪਰ ਜਯਸਲ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ
ਮਰਜਫ਼ਰ ਉਤਨ ਹਵਕਲਨ ਕਰਤਕ।
26 ਜਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਲਈ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਸਫ਼ਮਊਨ ਇਵਕ ਕਹਰਨਨਰ ਮਨਹਵਖ ਜਪਨਡਜਕ ਆਉਕਦਨ ਨਲਨ ਫ਼ੜ ਕਨ ਉਸ ਉਤਨ ਸਲਰਬ ਧਰਰ ਭਈ ਜਯਸਲ ਦਨ
ਮਗਰ ਲਮ ਚਵਲਨ।
27 ਲਜਕਕਕ ਦਰ ਭਰੜ ਉਹ ਦਨ ਜਪਵਛਨ ਗਈ ਨਕਲਨ ਬਹਹਤ ਸਕਰਰਆਕ ਤਰਵਰਆਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਉਹ ਦਨ ਲਈ ਜਪਵਟਦਰਆਕ ਅਤਨ ਰਜਕਦਰਆਕ ਸਨ।
28 ਪਰ ਜਯਸਲ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਵਵਲ ਜਪਛਕਹਕਕ ਭਸਕ ਕਨ ਬਜਜਲਆ, ਹਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਦਰਓ ਧਰਓ, ਮਮਨਲਨ ਨਕ ਰਜਵਜ ਪਰ ਆਪ ਨਲਨ ਅਤਨ ਆਪਜਣਆਕ
ਬਵਜਚਆਕ ਨਲਨ ਰਜਵਜ।
29 ਜਕਉਕਜਕ ਵਨਖਜ ਓਹ ਜਦਨ ਆਉਕਦਨ ਹਨ ਜਜਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚ ਆਖਣਗਨ ਭਈ ਧਨਨ ਹਨ ਬਕਕਝਕਕ ਅਤਨ ਉਹ ਕਹਵਖਕਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਨਹਰਕ ਜਜਣਆ ਅਤਨ
ਓਹ ਦਹਵਧਰਆਕ ਜਜਨਨਹਕਕ ਦਹਵਧ ਨਹਰਕ ਚਹਨਘਕਇਆ।
30 ਤਦ ਪਹਕੜਕਕ ਨਲਨ ਕਜਹਣ ਲਵਗਣਗਨ ਜਕ ਸਕਡਨ ਉਤਨ ਜਡਗ ਪਓ ! ਅਤਨ ਜਟਵਜਬਆਕ ਨਲਨ ਭਈ ਸਕਨਲਨ ਲਹਕਕ ਲਓ !
31 ਜਕਉਕਜਕ ਜਕਕ ਹਰਨ ਰਹਵਖ ਨਕਲ ਇਹ ਕਰਦਨ ਹਨ ਤਕਕ ਸਹਕ
ਵ ਨ ਨਕਲ ਕਰ ਨਕ ਹਜਵਨਗਕ ?
32 ਹਜਰ ਦਜਹਕਕ ਨਲਨ ਵਰ ਜਜ ਬਹਜਰਆਰ ਸਨ ਉਹ ਦਨ ਸਨਗ ਮਕਰਨ ਨਲਨ ਲਮਈ ਜਕਕਦਨ ਸਨ।
33 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਸ ਥਕਕ ਪਹਹਚ
ਨ ਨ ਜਜ ਕਲਵਰਰ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਉਥਨ ਸਲਰਬ ਤਨ ਚੜਨਹਕਇਆ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਬਹਜਰਆਰਕਕ ਨਲਨ ਵਰ ਇਵਕ
ਸਵਜਨ ਅਤਨ ਦਲਆ ਖਵਬਨ।
34 ਤਦ ਜਯਸਲ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਪਤਕ, ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਮਕਫ਼ਫ਼ ਕਰ ਜਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਨ ਭਈ ਕਰ ਕਰਦਨ ਹਨ, ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਦਨ ਕਵਪੜਨ
ਵਨਡ ਕਨ ਗਹਣਨ ਪਕਏ।
35 ਅਰ ਲਜਕ ਖਲਜਤਨ ਵਨਖ ਰਹਨ ਸਨ ਅਤਨ ਸਰਦਕਰ ਵਰ ਮਖਸਲ ਨਕਲ ਕਜਹਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਇਹ ਨਨ ਹਜਰਨਕਕ ਨਲਨ ਬਚਕਇਆ। ਜਨਕਰ ਇਹ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਮਸਰਹ ਅਤਨ ਉਹ ਦਕ ਚਹਜਣਆ ਹਜਇਆ ਹਮ ਤਕਕ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਬਚਕ ਲਵਨ !
36 ਜਸਪਕਹਰਆਕ ਨਨ ਵਰ ਉਸ ਨਕਲ ਠਵਠਕ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਨਨੜਨ ਆਣ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਜਸਰਕਕ ਜਦਵਤਕ ਅਤਨ ਆਜਖਆ।
37 ਜਨ ਤਲਨ ਯਹਲਦਰਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹ ਹਮਕ ਤਕਕ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਬਚਕ ਲਮ !
38 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਉਤਕਹਕਕ ਇਹ ਜਲਖਤ ਵਰ ਲਕਈ ਹਜਈ ਸਰ, ਜਜ ਇਹ ਯਹਲਦਰਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸਫ਼ਕਹ ਹਮ।
39 ਉਨਨਹਕਕ ਬਹਜਰਆਰਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਜਜਹੜਨ ਟਨਗਨ ਹਜਏ ਸਨ ਇਵਕ ਨਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਸ ਨਲਨ ਜਮਹਣਕ ਮਕਜਰਆ ਜਕ ਭਲਕ, ਤਲਨ ਮਸਰਹ ਨਹਰਕ ਹਮਕ ? ਤਕਕ
ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਲਨ ਅਤਨ ਸਕਨਲਨ ਭਰ ਬਚਕ !
40 ਪਰ ਦਲਏ ਨਨ ਅਵਗਜਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਝੜਕ ਕਨ ਆਜਖਆ, ਕਰ ਤਲਨ ਆਪ ਇਸਨ ਕਸਫ਼ਟ ਜਵਵਚ ਜਪਆ ਹਜਇਆ ਪਰਮਨਸਰਫ਼ਹ ਕਜਲਜਕ ਨਹਰਕ ਡਰਦਕ ?
41 ਅਸਰਕ ਤਕਕ ਜਨਆਉਕ ਨਕਲ ਆਪਣਰ ਕਰਨਰ ਦਕ ਫ਼ਲ ਭਜਗਦਨ ਹਕਕ ਪਰ ਉਹ ਨਨ ਕਜਈ ਔਗਹਣ ਨਹਰਕ ਕਰਤਕ।
42 ਅਤਨ ਉਹ ਨਨ ਆਜਖਆ, ਹਨ ਜਯਸਲ ਜਕਕ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਰਕਜ ਜਵਵਚ ਆਵਨਕ ਤਕਕ ਮਮਨਲਨ ਚਨਤਨ ਕਰਰਕ।
43 ਉਸ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਮਮਕ ਤਮਨਲਨ ਸਵਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਅਵਜ ਤਲਨ ਮਨਰਨ ਸਨਗ ਸਹਰਗ ਜਵਵਚ ਹਜਵਨਕਗਕ।
44 ਹਹਣ ਦਜਕਹ ਪਜਹਰ ਹਜ ਗਏ ਸਨ ਅਰ ਸਕਰਰ ਧਰਤਰ ਉਤਨ ਤਰਏ ਪਜਹਰ ਤਰਕਹਰ ਅਨਨਹਨਰਕ ਜਰਹਕ।
45 ਅਤਨ ਸਲਰਜ ਕਕਲਕ ਪਮ ਜਗਆ ਅਤਨ ਹਮਕਲ ਦਕ ਪੜਦਕ ਜਵਚਕਕਰਜਕ ਪਕਟ ਜਗਆ।
46 ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਉਚਰ ਅਵਕਜਫ਼ ਨਕਲ ਜਚਵਲਕ ਕਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਹਨ ਜਪਤਕ ਮਮਕ ਆਪਣਕ ਆਤਮਕ ਤਨਰਨ ਹਵਥਰਕ ਸਸਕਪਦਕ ਹਕਕ , ਅਤਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ
ਪਨਰਕਣ ਛਵਡ ਜਦਵਤਨ।
47 ਤਕਕ ਸਲਬਨਦਕਰ ਨਨ ਇਹ ਜਵਜਥਆ ਵਨਖ ਕਨ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਰ ਵਜਡਆਈ ਕਰਤਰ ਅਤਨ ਬਜਜਲਆ, ਸਵਚਰ ਮਹਵਚਰ ਇਹ ਧਰਮਰ ਪਹਰਖ ਸਰ !
48 ਅਤਨ ਸਭ ਲਜਕ ਜਜਹੜਨ ਇਹ ਹਵਕਲ ਵਨਖਣ ਨਲਨ ਇਕਵਠਨ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਸਕਰਰ ਵਕਰਤਕ ਵਨਖ ਕਨ ਛਕਤਰਆਕ ਜਪਵਟਦਨ ਮਹੜਨ ।
49 ਅਰ ਉਹ ਦਨ ਸਰਬਵਤ ਜਕਣਲ ਪਛਕਣਲ ਅਤਨ ਓਹ ਤਰਵਰਆਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਲਰਲ ਤਜਕ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਆਈਆਕ ਸਨ ਦਲਰਜਕ ਖਲਜ ਕਨ ਇਹ ਹਕਲ
ਵਨਖ ਰਹਰਆਕ ਸਨ।
50 ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਯਲਸਹਫ਼ਫ਼ ਨਕਉਕ ਦਕ ਇਵਕ ਮਨਹਵਖ ਸਰ ਜਜ ਸਲਕਹਕਕਰ ਅਰ ਭਲਕ ਅਤਨ ਧਰਮਰ ਸਰ।
51 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਮਵਤ ਅਰ ਕਰਮ ਜਵਵਚ ਨਹਰਕ ਸਰ ਰਜਲਆ ਸਜ ਯਹਲਦਰਆਕ ਦਨ ਨਗਰ ਅਜਰਮਥਨਆ ਦਕ ਸਰ ਅਰ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਨ ਰਕਜ
ਦਰ ਉਡਰਕ ਜਵਵਚ ਹਮਸਰ।
52 ਉਹ ਨਨ ਜਪਲਕਤਹਸ ਦਨ ਕਜਲ ਜਕ ਕਨ ਜਯਸਲ ਦਰ ਲਜਥ ਮਨਗਰ।
53 ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਉਤਕਜਰਆ ਅਤਨ ਮਹਰਨ ਕਵਪੜਨ ਜਵਵਚ ਵਲਨਹਨਟ ਕਨ ਉਹ ਨਲਨ ਇਵਕ ਕਬਰ ਦਨ ਅਨਦਰ ਰਵਜਖਆ ਜਜਹੜਰ ਪਵਥਰ ਜਵਵਚ ਖਜਦਰ
ਹਜਈ ਸਰ ਜਜਵਥਨ ਕਦਨ ਕਜਈ ਨਹਰਕ ਸਰ ਜਪਆ।
54 ਉਹ ਜਤਆਰਰ ਦਕ ਜਦਨ ਸਰ ਅਤਨ ਸਬਤ ਦਕ ਜਦਨ ਨਨੜਨ ਆ ਪਹਹਜਨ ਚਆ।

55 ਅਤਨ ਉਹ ਤਰਵਰਆਕ ਜਜਹੜਰਆਕ ਗਲਰਲ ਤਜਕ ਉਹ ਦਨ ਨਕਲ ਆਈਆਕ ਸਨ ਉਨਨਹਕਕ ਵਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਕ ਕਨ ਕਬਰ ਨਲਨ ਵਨਜਖਆ ਅਤਨ
ਨਕਲਨ ਇਹ ਜਕ ਉਹ ਦਰ ਲਜਥ ਜਕਵਕਰਹ ਰਵਖਰ ਗਈ ਸਰ।
56 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਮਹੜ ਕਨ ਸਹਗਨਧਕਕ ਅਤਨ ਅਤਰ ਜਤਆਰ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਸਬਤ ਦਨ ਜਦਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਹਹਕਮ ਮਲਜਬ ਅਰਕਮ ਕਰਤਕ।
ਕਕਕਡ 24
1 ਪਰ ਹਫ਼ਤਨ ਦਨ ਪਜਹਲਨ ਜਦਨ ਅਨਜਮਨਰਤ ਵਨਲਨ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਸਹਗਨਧਕਕ ਨਲਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਜਤਆਰ ਕਰਤਰਆਕ ਸਨ ਲਮਕਨ ਕਬਰ ਉਤਨ ਆਈਆਕ ।
2 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਪਵਥਰ ਨਲਨ ਕਬਰਜਕ ਲਕਕਭਨ ਜਰਜੜਨਹਆ ਜਪਆ ਹਜਇਆ ਜਡਵਠਕ।
3 ਅਤਨ ਅਨਦਰ ਜਕ ਕਨ ਪਨਰਭਹ ਜਯਸਲ ਦਰ ਲਜਥ ਨਕ ਪਕਈ।
4 ਅਤਨ ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਓਹ ਇਸ ਦਨ ਕਕਰਨ ਦਹਬਧਕ ਜਵਵਚ ਪਈਆਕ ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਦਜ ਪਹਰਸਫ਼ ਚਮਕਰਲਰ ਪਹਸਫ਼ਕਕ ਪਜਹਨਰਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਕਜਲ
ਆ ਖਲਜਤਨ।
5 ਜਕਕ ਓਹ ਡਰਦਰਆਕ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਜਸਰ ਜਫ਼ਮਰਨ ਦਰ ਵਵਲ ਝਹਕਕਉਕਦਰਆਕ ਸਨ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਇਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਸਰਕ ਜਰਉਕਦਨ ਨਲਨ
ਮਜਇਆਕ ਜਵਵਚ ਜਕਉਕ ਭਕਲਦਰਆਕ ਹਜ ?
6 ਉਹ ਐਥਨ ਹਮ ਨਹਰਕ ਪਰ ਉਹ ਜਰ ਉਜਠਆ ਹਮ। ਚਨਤਨ ਕਰਜ ਜਕ ਗਲਰਲ ਜਵਵਚ ਹਹਨਜਦਆਕ ਉਸ ਨਨ ਤਹਹਕਨਲਨ ਜਕਵਕਹਰ ਜਕਹਕ ਸਰ।
7 ਭਈ ਮਨਹਵਖ ਦਨ ਪਹਵਤਨਰ ਨਲਨ ਪਕਪਰ ਮਨਹਵਖਕਕ ਦਨ ਹਵਥਰਕ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਣਕ ਅਤਨ ਸਲਰਬ ਉਤਨ ਚੜਨਹਕਇਆ ਜਕਣਕ ਅਰ ਤਰਏ ਜਦਨ ਜਰ
ਉਠਣਕ ਜਫ਼ਰਲਰ ਹਮ।
8 ਤਕਕ ਉਸ ਦਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਚਨਤਨ ਆਈਆਕ।
9 ਅਤਨ ਕਬਰ ਤਜਕ ਮਹੜ ਕਨ ਓਹਨਕਕ ਨਨ ਏਹ ਸਕਰਰਆਕ ਗਵਲਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਜਗਆਰਕਕ ਅਤਨ ਹਜਰਨਕਕ ਸਭਨਕਕ ਨਲਨ ਦਵਸ ਜਦਵਤਰਆਕ।
10 ਸਜ ਮਜਰਯਮ ਮਗਦਲਰਨਰ ਅਤਨ ਯਜਆਨਕ ਅਤਨ ਯਕਕਲਬ ਦਰ ਮਕਕ ਮਜਰਯਮ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਦਰਆਕ ਹਜਰ ਤਰਵਰਆਕ ਨਨ ਰਸਲਲਕਕ ਨਲਨ
ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਹਰਆਕ।
11 ਅਤਨ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਕਹਕਣਰਆਕ ਜਹਰਆਕ ਮਲਲਮ ਹਜਈਆਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਓਹਨਕਕ ਦਕ ਸਤ ਨਕ ਮਨਜਨਆ।
12 ਪਰ ਪਤਰਸ ਉਠ ਕਨ ਕਬਰ ਵਵਲ ਭਵਜਜਆ ਅਤਨ ਝਹਕ ਕਨ ਜਨਰਨ ਓਹ ਕਵਪੜਨ ਜਡਵਠਨ ਅਰ ਇਸ ਵਕਰਤਕ ਤਨ ਅਚਰਜ ਮਨਨਦਕ ਹਜਇਆ
ਆਪਣਨ ਘਰ ਚਵਜਲਆ ਜਗਆ।
13 ਤਕਕ ਵਨਖਜ ਓਸਨ ਜਦਨ ਉਨਨਹਕਕ ਜਵਵਚਜਕ ਦਜ ਜਣਨ ਇਨਮਊਸ ਨਕਉਕ ਦਨ ਇਵਕ ਜਪਨਡ ਨਲਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਜਜਹੜਕ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਤਜਕ ਪਨਜ ਕਜਹ ਵਕਟ ਤਨ ਹਮ ।
14 ਸਜ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਨ ਜਵਖਨ ਜਜ ਬਰਤਰਆਕ ਸਨ ਆਪਜ ਜਵਚ ਗਵਲ ਬਕਤ ਕਰਦਨ ਸਨ।
15 ਅਤਨ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਓਹ ਗਵਲ ਬਕਤ ਅਤਨ ਚਰਚਕ ਕਰਦਨ ਸਨ ਤਕਕ ਜਯਸਲ ਆਪ ਨਨੜਨ ਆਣ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਤਹਜਰਆ ਜਗਆ।
16 ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਨਤਰ ਬਨਦ ਕਰਤਨ ਗਏ ਸਨ ਭਈ ਉਹ ਨਲਨ ਨਕ ਜਸਆਣਨ।
17 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਤਹਸਰਕ ਤਹਰਨ ਜਕਕਦਨ ਏਹ ਕਰ ਗਵਲਕਕ ਆਪਜ ਜਵਵਚ ਕਰਦਨ ਹਜ ? ਤਕਕ ਓਹ ਉਦਕਸ ਹਜ ਕਨ ਖਲਜ ਗਏ।
18 ਤਦ ਕਜਲਉਪਸ ਨਕਉਕ ਦਨ ਇਵਕ ਨਨ ਉਹ ਨਲਨ ਉਤਰ ਜਦਵਤਕ, ਭਲਕ, ਤਲਨਏਕ ਕਵਲਕ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਜਵਵਚ ਓਪਰਕ ਹਮਕ ਅਤਨ ਅਵਜ ਕਵਲ ਜਜਹੜਰਆਕ
ਵਕਰਤਕਕ ਉਸ ਜਵਵਚ ਬਰਤਰਆਕ ਹਨ ਨਹਰਕ ਜਕਣਦਕ ਹਮਕ?
19 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਜਕਹੜਰਆਕ ਵਕਰਤਕਕ ? ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਜਯਸਲ ਨਕਸਰਰ ਦਨ ਜਵਖਨ ਜਜਹੜਕ ਨਬਰ ਅਰ ਨਕਲਨ
ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਅਤਨ ਸਕਰਨ ਲਜਕਕਕ ਦਨ ਅਵਗਨ ਕਰਨਰ ਅਤਨ ਬਚਨ ਜਵਵਚ ਸਮਰਥ ਸਰ।
20 ਅਰ ਜਕਸ ਤਰਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਸਰਦਕਰਕਕ ਨਨ ਉਸ ਨਲਨ ਕਤਲ ਦਨ ਲਈ ਹਵਕਲਨ ਕਰਤਕ ਅਤਨ ਉਸ ਨਲਨ ਸਲਰਬ ਉਤਨ
ਚੜਨਹਕਇਆ।
21 ਪਰ ਸਕਨਲਨ ਇਹ ਆਸ ਸਰ ਭਈ ਇਹ ਉਹਜ ਹਮ ਜਜ ਇਸਰਕਏਲ ਦਕ ਜਨਸਤਕਰਕ ਕਰਨ ਅਰ ਇਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਤਜਕ ਬਕਝ ਐਸ ਮਕਜਰਨ
ਬਰਤਨ ਨਲਨ ਅਵਜ ਤਰਆ ਜਦਨ ਹਜ ਜਗਆ ਹਮ।
22 ਪਰ ਸਕਡਨ ਜਵਵਚਜਕ ਕਈਆਕ ਤਰਵਰਆਕ ਨਨ ਭਰ ਸਕਨਲਨ ਹਮਰਕਨ ਕਰ ਛਵਜਡਆ ਹਮ ਜਕ ਓਹ ਤੜਕਨ ਕਬਰ ਤਨ ਗਈਆਕ।
23 ਅਤਨ ਜਕਕ ਉਹ ਦਰ ਲਜਥ ਨਕ ਪਕਈ ਤਕਕ ਇਹ ਆਖਦਰਆਕ ਆਈਆਕ ਜਜ ਸਕਨਲਨ ਦਲਤਕਕ ਦਕ ਦਰਸਫ਼ਣ ਭਰ ਹਜਇਆ ਜਜਨਨਹਕਕ ਆਜਖਆ ਭਈ
ਉਹ ਜਰਉਕਦਕ ਹਮ !
24 ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਕਈਕਹ ਕਬਰ ਉਤਨ ਗਏ ਅਰ ਜਜਹਜ ਜਜਹਕ ਤਰਵਰਆਕ ਨਨ ਜਕਹਕ ਸਰ ਜਤਹਜ ਜਜਹਕ ਪਕਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨਲਨ
ਨਕ ਜਡਵਠਕ।
25 ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਹਨ ਬਨਸਮਝਜ ਅਰ ਨਬਰਆਕ ਜਦਆਕ ਸਕਜਰਆਕ ਬਚਨਕਕ ਉਤਨ ਪਰਤਰਤ ਕਰਨ ਜਵਵਚ ਜਢਵਜਲਓ !
26 ਕਰ ਮਸਰਹ ਨਲਨ ਜਫ਼ਰਲਰਰ ਨਕ ਸਰ ਜਜ ਏਹ ਕਸਫ਼ਟ ਭਜਗ ਕਨ ਆਪਣਨ ਤਨਜ ਜਵਵਚ ਪਨਰਵਨਸ ਕਰਨ ?
27 ਅਤਨ ਮਲਸਕ ਅਰ ਸਭਨਕਕ ਨਬਰਆਕ ਤਜਕ ਸਫ਼ਹਰਲ ਕਰ ਕਨ ਉਸ ਨਨ ਓਹਨਕਕ ਨਲਨ ਉਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਕ ਅਰਥ ਦਵਜਸਆ ਜਜਹੜਰਆਕ ਸਭਨਕਕ ਪਹਸਤਕਕਕ
ਜਵਵਚ ਉਹ ਦਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ ਜਲਖਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਸਨ।
28 ਉਹ ਜਪਨਡ ਨਨੜਨ ਆਇਆ ਜਜਵਥਨ ਜਕਕਦਨ ਸਨ ਅਰ ਉਸ ਨਨ ਅਵਗਨ ਵਧਨ ਨਲਨ ਕਰਤਕ।

29 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਅਟਕਕ ਕਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਰਹਜ ਜਕਉਕ ਜਜ ਸਨਝ ਪਮ ਗਈ ਅਤਨ ਹਹਣ ਜਦਨ ਲਜਹ ਚਵਜਲਆ ਹਮ ਅਰ ਉਹ
ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਸਨਗ ਜਟਕਣ ਨਲਨ ਅਨਦਰ ਜਗਆ।
30 ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਪਰਸਫ਼ਕਦ ਛਕਣ ਨਲਨ ਬਮਠਕ ਤਕਕ ਉਸ ਨਨ ਰਜਟਰ ਲਮ ਕਨ ਬਰਕਤ ਜਦਵਤਰ ਅਤਨ ਤਜੜ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ
ਫ਼ੜਕਈ।
31 ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਨਤਰ ਖਹਲਨਹ ਗਏ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਜਸਆਣ ਜਲਆ ਅਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਅਲਜਪ ਹਜ ਜਗਆ।
32 ਤਕਕ ਓਹ ਇਵਕ ਦਲਏ ਨਲਨ ਆਖਣ ਲਵਗਨ ਭਈ ਜਕਕ ਉਹ ਰਕਹ ਜਵਵਚ ਸਕਡਨ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਅਤਨ ਸਕਡਨ ਲਈ ਪਹਸਤਕਕਕ ਦਕ ਅਰਥ
ਖਜਲਨਹਦਕ ਸਰ ਤਕਕ ਕਰ ਸਕਡਕ ਜਦਲ ਸਕਡਨ ਅਨਦਰ ਗਰਮ ਨਹਰਕ ਸਰ ਹਹਨਦਕ ?
33 ਓਹ ਉਸਨ ਘੜਰ ਉਠ ਕਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਮਹੜਨ ਅਤਨ ਜਗਆਰਕਕ ਚਨਜਲਆਕ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਨਕਲ ਜਦਆਕ ਨਲਨ ਇਕਵਠਨ ਪਕਇਆ।
34 ਜਜਹੜਨ ਕਜਹਨਦਨ ਸਨ ਜਕ ਪਨਰਭਹ ਸਵਚਰ ਮਹਵਚਰ ਜਰ ਉਜਠਆ ਅਰ ਸਫ਼ਮਊਨ ਨਲਨ ਜਵਖਕਈ ਜਦਵਤਕ !
35 ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਨ ਸਹਣਕਇਆ ਭਈ ਰਕਹ ਜਵਵਚ ਕਰ ਕਹਝ ਹਜਇਆ ਅਤਨ ਰਜਟਰ ਤਜੜਨ ਜਵਵਚ ਅਸਕਕ ਉਹ ਨਲਨ ਜਕਵਕਹਰ ਜਸਆਤਕ।
36 ਓਹ ਅਜਨ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਨ ਹਰ ਸਨ ਜਕ ਉਹ ਆਪ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਜਵਵਚ ਆ ਖਲਜਤਕ ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਤਹਹਕਡਰ ਸਫ਼ਕਕਤਰ ਹਜਵਨ।
37 ਪਰ ਉਹ ਜਬਆਕਹਲ ਹਜ ਕਨ ਡਰ ਗਏ ਅਤਨ ਇਹ ਸਮਝਨ ਭਈ ਅਸਰਕ ਭਲਤ ਨਲਨ ਵਨਖਦਨ ਹਕਕ।
38 ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਜਕਹਕ, ਤਹਸਰਕ ਕਕਹਨਲਨ ਘਬਰਕਉਕਦਨ ਹਜ ਅਤਨ ਤਹਹਕਡਨ ਮਨਕਕ ਜਵਵਚ ਜਚਨਤਕਕ ਜਕਉਕ ਉਪਜਰਆਕ ਹਨ ?
39 ਮਨਰਨ ਹਵਥ ਅਰ ਮਨਰਨ ਪਮਰ ਵਨਖਜ ਜਜ ਮਮਕ ਹਰ ਹਕਕ। ਮਮਨਲਨ ਟਜਹਜ ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਜਕਉਕਜਕ ਭਲਤ ਦਨ ਮਕਸ ਅਰ ਹਵਡਰਆਕ ਨਹਰਕ ਹਹਨਦਰਆਕ ਜਜਵਨਕ ਮਨਰਨ ਜਵਵਚ
ਵਨਖਦਨ ਹਜ।
40 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਇਹ ਕਜਹ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਹਵਥ ਪਮਰ ਜਵਖਕਲਨ।
41 ਤਕਕ ਉਹ ਖਹਸਫ਼ਰ ਦਨ ਮਕਰਨ ਅਜਨ ਪਰਤਰਤ ਨਹਰਕ ਕਰਦਨ ਅਤਨ ਹਮਰਕਨ ਹਜ ਰਹਨ ਸਨ ਜਕ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਐਵਥਨ ਤਹਹਕਡਨ ਕਜਲ ਕਹਝ
ਭਜਜਨ ਹਮ ?
42 ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ ਨਲਨ ਭਹਨਨਰ ਮਵਛਰ ਦਕ ਟਹਕੜਕ ਜਦਵਤਕ।
43 ਅਤਨ ਉਸ ਨਨ ਲਮ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਖਕ ਜਲਆ।
44 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ, ਏਹ ਮਨਰਰਆਕ ਓਹਜ ਗਵਲਕਕ ਹਨ ਜਜਹੜਰਆਕ ਮਮਕ ਤਹਹਕਡਨ ਨਕਲ ਹਹਨਜਦਆਕ ਹਜਇਆਕ ਤਹਹਕਨਲਨ ਆਖਰਆਕ
ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਸਭਨਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਕ ਪਲਰਕ ਹਜਣਕ ਜਫ਼ਰਲਰ ਹਮ ਜਜ ਮਲਸਕ ਦਰ ਤਹਰਨਤ ਅਤਨ ਨਬਰਆਕ ਦਨ ਪਹਸਤਕਕਕ ਅਤਨ ਜਫ਼ਬਲਰਕਕ ਜਵਵਚ ਮਨਰਨ ਹਵਕ ਜਵਵਚ
ਜਲਖਰਆਕ ਹਜਈਆਕ ਹਨ।
45 ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਉਨਨਹਕਕ ਦਰ ਬਹਵਧ ਖਜਲਨਹ ਜਦਵਤਰ ਜਜ ਪਹਸਤਕਕਕ ਨਲਨ ਸਮਝ ਲਮਣ।
46 ਅਤਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਆਜਖਆ ਜਕ ਇਉਕ ਜਲਜਖਆ ਹਮ ਜਜ ਮਸਰਹ ਦਹਖ ਝਵਲਨਗਕ ਅਰ ਤਰਏ ਜਦਨ ਮਹਰਜਦਆਕ ਜਵਵਚਜਕ ਫ਼ਨਰ ਜਰ ਉਠਨਗਕ।
47 ਅਤਨ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਤਜਕ ਲਮ ਕਨ ਸਕਰਰਆਕ ਕਸਮਕਕ ਜਵਵਚ ਉਹ ਦਨ ਨਕਮ ਉਤਨ ਤਜਬਕ ਅਰ ਪਕਪਕਕ ਦਰ ਮਕਫ਼ਫ਼ਰ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਰਤਕ ਜਕਵਨਗਕ।
48 ਤਹਸਰਕ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਨ ਗਵਕਹ ਹਜ।
49 ਅਤਨ ਵਨਖਜ ਮਮਕ ਆਪਣਨ ਜਪਤਕ ਦਕ ਕਰਕਰ ਤਹਹਕਡਨ ਉਤਨ ਘਵਲਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਜਦ ਤਰਕਹਰ ਤਹਸਰਕ ਉਪਰਜਕ ਸਫ਼ਕਤਰ ਨਕ ਪਕਓ ਸਫ਼ਜਹਰ ਜਵਵਚ ਰਹਜ ।
50 ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਬਕਹਰ ਬਮਤਅਨਰਆ ਦਨ ਸਕਹਮਣਨ ਲਮ ਜਗਆ ਅਰ ਆਪਣਨ ਹਵਥ ਉਠਕ ਕਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਅਸਰਸ ਜਦਵਤਰ।
51 ਅਤਨ ਇਉਕ ਹਜਇਆ ਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਲਨ ਅਸਰਸ ਦਨ ਜਰਹਕ ਸਰ ਤਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਤਜਕ ਅਲਵਗ ਹਜਇਆ ਅਰ ਅਕਕਸਫ਼ ਉਤਨ ਉਠਕਇਆ
ਜਗਆ।
52 ਅਤਨ ਓਹ ਉਸ ਨਲਨ ਸਰਸ ਜਨਵਕ ਕਨ ਵਵਡਰ ਖਹਸਫ਼ਰ ਨਕਲ ਯਰਲਸਫ਼ਲਮ ਨਲਨ ਮਹੜਨ।
53 ਅਰ ਹਮਕਲ ਜਵਵਚ ਜਨਵਤ ਪਰਮਨਸਫ਼ਹਰ ਦਕ ਧਨਨਵਕਦ ਕਰਦਨ ਰਹਨ।

