The Name of the Lord
Let us remember the Name and remind others as well,
By hearing, reciting, and living the Name, we are liberated. Guru Nanak
From the Bible
Old Testament (Bible of the Jews & Christians)
From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised.
The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Psalm 113:3,4
You shall not misuse the name of the Lord your God,
for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Exodus 20:7
The name of the Lord is like a strong tower. Godly people run to it and are safe. Proverbs 18:10
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
He will be punished for their sins.
Isaiah 9:6 & 53:11c

(Prophecies of Jesus, 600 years before his birth)

From the New Testament (Bible of the Christians)
Mary…is going to have a son. You must give him the name Jesus. That’s because he will save
his people from their sins. Matthew 1:20,21
(Angel to Joseph, Mary’s husband. Jesus means Savior)
Everyone has sinned. No one measures up to God’s glory. The free gift of God’s grace makes
us right with him. Jesus paid the price to set us free. God gave Christ as a sacrifice to pay for
sins through the spilling of his blood. For God forgives the sins of those who have faith. God did
all this to prove that he does what is right. He is a God of mercy. Romans 3:23-25
Believe in the Lord Jesus and you will be saved… You can’t be saved by believing in anyone
else. God has given people no other name under heaven that will save them. Acts 16:31 & 4:12

Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13

ਬਾਈਬਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ8
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਾ ਿਛਪਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ8 ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 113:3,4
“ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਕੂਚ 20:7

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਲ2 ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ। ਕਹਾਉਤਾਂ 18:10
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦ8 ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਦ8 ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜਂਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਦਭੁੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ
ਂ ਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਿਹਜ਼ਾਦਾ।” ਯਸਾਯਾਹ 9:6
ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਿਜਉਦ
***
ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂ ੰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀ ਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨOਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤ8
ਬਚਾਵੇਗਾ।” ਮੱਤੀ 1:21
ਿਕਉਿਂ ਕ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।. ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਉਸ ਿਨਸਤਾਰੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤ8 ਹੈ ਲੋ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰOਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀ ਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਆਂਈ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂਈ ਸੀ। ਉਦ8 ਉਹ
ਿਦਯਾਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨOਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 3:23-25
ਪTਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਫ਼ੇਰ ਤੂ ੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।… ਿਯਸੂ ਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:31 & 4:12
ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱ ਖ ਜੋ ਪ1ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 10:13

