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ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 . 4 ਅਤੇ 14, 63: 6, 58: 8 ; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:19  16; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3, ਅਲ-ਨੀਸਾ 157: 4 ਅਤੇ 171 

12. ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .(ਨੰਬਰ 86) 

ਜ਼ਬੂਰ 1:22 . 31, ਯਸਾਯਾਹ 1: 5 . 12, ਡੈਨੀਅਲ 26: 9; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3, ਅਲ-ਮਰੀਅਮ 30:19 . 33.  
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15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:31; ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 4:18; ਲੂਕਾ 5:12; ਰੋਮੀਆਂ 23: 6; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 15:20; ਇਨਾਮ 15: 6; 

16. ਰੱਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ# ਨੰੂ ਿਜVਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ. (ਨੰਬਰ 127) 

ਜ਼ਬੂਰ 12:96 . 13, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 27: 9, II ਪਤਰਸ 9: 2, ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:20 . ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 113: 2, ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 

185: 3, ਅਲ-ਨੀਸਾ 87: 4 

17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123) 

ਯੂਹੰਨਾ  16: 3, 36, 24: 5, 27:10. 28, 1 ਯੂਹੰਨਾ 13: 5; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3, 113 . 115, ਟੇਬਲ 47: 5 ਅਤੇ 69 

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW # ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143) 

ਰਸੂ 10:17  11, 1 ਪਤਰਸ 15: 3; ਅਲ-ਯੂਨਸ 94:10, ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 101: 5, ਅਲ-ਨਿਹਲ 43:16, ਅਲ-ਅੰਬੀਆ 7:21, 

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 45:43 

19. ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 161) 

ਲੂਕਾ 40: 6, ਯੂਹੰਨਾ 27:10 . 28, 15:14 ਅਤੇ 23 . 24, ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 31: 3 ਅਤੇ 55, ਅਲ-ਨੀਸਾ 80: 4, ਅਲ-ਅਿਹਜ਼ਾਬ 
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17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123) 

ਯੂਹੰਨਾ  16: 3, 36, 24: 5, 027:1. 28, 1 ਯੂਹੰਨਾ 13: 5; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3, 113 . 115, ਟੇਬਲ 47: 5 ਅਤੇ 69 

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW # ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143) 

ਰਸੂ 10:17  11, 1 ਪਤਰਸ 15: 3; ਅਲ-ਯੂਨਸ 94:10, ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 101: 5, ਅਲ-ਨਿਹਲ 43:16, ਅਲ-ਅੰਬੀਆ 7:21, 

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 45:43 

19. ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 161) 

ਲੂਕਾ 40: 6, ਯੂਹੰਨਾ 27:10 . 28, 15:14 ਅਤੇ 23 . 24, ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 31: 3 ਅਤੇ 55, ਅਲ-ਨੀਸਾ 80: 4, ਅਲ-ਅਿਹਜ਼ਾਬ 

21:33, ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63 

20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163) 

ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 24: 2 . 25, ਿਫਲੇਮੋਨ 13 . 14, 1 ਪਤਰਸ 2: 5; ਤੋਬਾ 23: 9 ; 100, ਹੁਡ 28:11, ਕਾਹਫ 29:18, ਕਫ45: 

50, ਅਲ-ਗਥੀਆ 88:21-22 

 
 

 

10. 
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 

  
11. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀVਦਾ ਬਚਨ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 72) 

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 . 4 ਅਤੇ 14, 63: 6, 58: 8 ; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:19  16; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3, ਅਲ-ਨੀਸਾ 157: 4 ਅਤੇ 171 

12. ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .(ਨੰਬਰ 86) 
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14. ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ# ਵ#ਗ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ. (ਨੰਬਰ 94 ਅਤੇ 101) 
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15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:31; ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 4:18; ਲੂਕਾ 5:12; ਰੋਮੀਆਂ 23: 6; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 15:20; ਇਨਾਮ 15: 6; 

16. ਰੱਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ# ਨੰੂ ਿਜVਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ. (ਨੰਬਰ 127) 
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ਯੂਹੰਨਾ  16: 3, 36, 24: 5, 27:10. 28, 1 ਯੂਹੰਨਾ 13: 5; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3, 113 . 115, ਟੇਬਲ 47: 5 ਅਤੇ 69 

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW # ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143) 
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ਲੂਕਾ 40: 6, ਯੂਹੰਨਾ 27:10 . 28, 15:14 ਅਤੇ 23 . 24, ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 31: 3 ਅਤੇ 55, ਅਲ-ਨੀਸਾ 80: 4, ਅਲ-ਅਿਹਜ਼ਾਬ 

21:33, ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63 

20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163) 

ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 24: 2 . 25, ਿਫਲੇਮੋਨ 13 . 14, 1 ਪਤਰਸ 2: 5; ਤੋਬਾ 23: 9 ; 100, ਹੁਡ 28:11, ਕਾਹਫ 29:18, ਕਫ45: 

50, ਅਲ-ਗਥੀਆ 88:21-22 
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15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:31; ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 4:18; ਲੂਕਾ 5:12; ਰੋਮੀਆਂ 23: 6; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 15:20; ਇਨਾਮ 15: 6; 
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185: 3, ਅਲ-ਨੀਸਾ 87: 4 
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11. 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ 

10 ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਿਬੰਦੂ 
 

1. ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੰੂ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾਬੰਦੀ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ  

  ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ !(ਿਨ.ਾਨਾ) 

ਕੂਚ 2: 4, 32:12 ; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 1:36 . 2, 22. 23, 27. 28 ਅਤੇ 32 ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:22  19 ਜੋਤQੀ  196: 7 ਹੱੁਡ 

57:11 ; ਪੱਥਰ 9: 15 ਮੁਹੰਮਦ 111: 47 ਅਤੇ 32 ਿਵਵਾਦ 10:58 ਿਨਰਣਾ 23:59 ਅੰਿਤਕਾ 44:69 . 47 ਉਤਪਤ 26:72 . 82.  

2. ਸਰਬ.ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ  

  ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ !(ਕੁਦਰਤ) 

ਕੂਚ 29:29 ਜ਼ਬੂਰ 6:12 ؛  . 7 5: 146. 6 ਯਸਾਯਾਹ 9:46 . 10 11:55 ਮਾਰਕ 24:12  31:13 ਲੂਕਾ 17:16  ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ ؍ 

220: 2 ਇਨਾਮ 115: 6 ਹੱਜ 52:22 ਲੁਕਮਾਨ 27:31 ਮੁਹੰਮਦ 32:47 ਅੰਿਤਕਾ 44:69 . 47 ਜ਼ਬੂਰ 21:85 . 22.  

3. ਤਰਕ ਨਾਲ, ਜੇ ਪLਮਾਤਮਾ ਨਹX ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨW # ਨੰੂ ਰੱਦ  

  ਕਰਨ ਤB ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਜੇ ਤੁਸX ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਤ# .ੈਤਾਨ, ਭੂਤ ਜ# ਿਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੰੂ 

  ਕਦੇ ਨਹX ਬਦਲ ਸਕਦੇ! 

ਤੌਰਾਤ : ਉਤਪਤ 7:17 ਅਤੇ 19 ; ਕੂਚ 9: 7  29:29 ਜ਼ਬੂਰ  28 : 89. 34 89: 119. 90 ਅਤੇ 160 ਨਬੀਆਂ ਦਾ Qਾਸਤਰ : 2 

ਸਮੂਏਲ 23: 7 . 24 ਯਸਾਯਾਹ    16:34, 8:40 ਅਤੇ 11:55 ਇੰਜੀਲ : ਮੱਤੀ 18: 5, 35:24, ਮS ਪਤਰਸ 23: 1 . 25 ਪਰਕਾQ 

ਦੀ ਪੋਥੀ 16:14 ਕੁਰਾਨ ؍  : 34: 6, 115: 6 ਇਨਾਮ ਯੂਨਾਹ 15:10 ਅਤੇ 64 ਅਬਰਾਹਾਮ 47:14 ਪੱਥਰ 9: 15 ਮੱਖੀਆਂ 

43:16 . 44 ਨਬੀ 7:21, 48 ਅਤੇ 105 ; ਗ਼ੁਲਾਮੀ  77:17 ਗੁਫਾ 27:18 ਹੱਜ 47:22 ਅਤੇ 52 ਪਾਰਟੀਆਂ 6: 33 ਫਾQੀਰ  43: 

35 ਅਿਧਆਇ 41:41 . 43 ਿਜੱਤ 23:48 ਕ 29:50 ਅੰਿਤਕਾ 44:69 . 47.  

4. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ" ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ# ਦਾ 

ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ: 

1. ਰੱਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹX ਜਾਣਦਾ ;ਜ# 

2. ਰੱਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹX ਕਰਦਾ ਜ# 

3.  ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦਾ! 

(ਅਲ-ਅਲੀਮ, ਅਲ-ਰਹੀਮ, ਰਿਹਮਾਨ, ਅਲ-ਕਾਿਦਰ) 

ਨੌਕਰੀ 12:33 ਜ਼ਬੂਰ 8: 103 ਅਤੇ 17 . 18 ਯਸਾਯਾਹ 24:14 ਅਤੇ 27 ; 0:541, 11:55 ਮਾਰਕ 24:12 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 
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ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਚੜG ਿਗਆ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ    ਟੇਬਲ 110: 5  

ਮਸੀਹ ਤੰੂ ਇੱਕ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 19:19  

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ     ਿਜ਼ਫੋਨ  61:43  

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਹੈ    ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63  

 
 
 
 

 

14. 
ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ> ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 
ਮਸੀਹ ਨI  ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ   ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 ਅਲ-ਨੀਸਾ 157: 4, 171 

ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ    ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 172 ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 171 , 4 : 157 ਟੇਬਲ 75: 5   

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ Qਬਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਨੰੂ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 3, 45: 3 ;ਨੀਸਾ 171: 4   

ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਦਾ Qਬਦ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 34:19    

ਮਸੀਹ  ਆਤਮਾ ਹੈ      ਮਨਾਹੀ 12:66  

ਮਸੀਹ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਿਨQਾਨੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19 ਨਬੀ 91:21  

ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 159 ਟੇਬਲ 117: 5 

ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19   

ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ) ਖਾਸ (    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3  

ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 46: 3, ਅਲ-ਅਨਮ 85: 6   

ਧੰਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਮਿਰਯਮ 31:19 ਿਜ਼ਫੋਨ 59:43  

ਮਸੀਹ ਨI  ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ    ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ    

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 47: 3, ਮਿਰਯਮ 19:20-21 

ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰQਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਲੋਕD ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3  

ਮਸੀਹ ਨI  ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਿਲਆ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਿਵQਵਾਸੀ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚL ਜੀ Xਿਠਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਚੜG ਿਗਆ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ    ਟੇਬਲ 110: 5  

ਮਸੀਹ ਤੰੂ ਇੱਕ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 19:19  

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ     ਿਜ਼ਫੋਨ  61:43  

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਹੈ    ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63  

 
 
 
 

 
14. 

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ> ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
 

ਮਸੀਹ ਨI  ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ   ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 ਅਲ-ਨੀਸਾ 157: 4, 171 

ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ    ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 172 ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 171 , 4 : 157 ਟੇਬਲ 75: 5   

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ Qਬਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਨੰੂ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 3, 45: 3 ;ਨੀਸਾ 171: 4   

ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਦਾ Qਬਦ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 34:19    

ਮਸੀਹ  ਆਤਮਾ ਹੈ      ਮਨਾਹੀ 12:66  

ਮਸੀਹ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਿਨQਾਨੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19 ਨਬੀ 91:21  

ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 159 ਟੇਬਲ 117: 5 

ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19   

ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ) ਖਾਸ (    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3  

ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 46: 3, ਅਲ-ਅਨਮ 85: 6   

ਧੰਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਮਿਰਯਮ 31:19 ਿਜ਼ਫੋਨ 59:43  

ਮਸੀਹ ਨI  ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ    ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ    

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 47: 3, ਮਿਰਯਮ 19:20-21 

ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰQਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਲੋਕD ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3  

ਮਸੀਹ ਨI  ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਿਲਆ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਿਵQਵਾਸੀ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚL ਜੀ Xਿਠਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਚੜG ਿਗਆ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ    ਟੇਬਲ 110: 5  

ਮਸੀਹ ਤੰੂ ਇੱਕ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 19:19  

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ     ਿਜ਼ਫੋਨ  61:43  

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਹੈ    ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63  

 
 
 
 

14. 
ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ> ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 
ਮਸੀਹ ਨI  ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ   ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 ਅਲ-ਨੀਸਾ 157: 4, 171 

ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ    ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 172 ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 30:19  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 171 , 4 : 157 ਟੇਬਲ 75: 5   

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇ Qਬਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਨੰੂ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 3, 45: 3 ;ਨੀਸਾ 171: 4   

ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਦਾ Qਬਦ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 34:19    

ਮਸੀਹ  ਆਤਮਾ ਹੈ      ਮਨਾਹੀ 12:66  

ਮਸੀਹ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਿਨQਾਨੀ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19 ਨਬੀ 91:21  

ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ     ਸਾਇਿਟਕਾ 4 : 159 ਟੇਬਲ 117: 5 

ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 21:19   

ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ) ਖਾਸ (    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3  

ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ      ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 46: 3, ਅਲ-ਅਨਮ 85: 6   

ਧੰਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ      ਮਿਰਯਮ 31:19 ਿਜ਼ਫੋਨ 59:43  

ਮਸੀਹ ਨI  ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ    ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2  

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ    

ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 47: 3, ਮਿਰਯਮ 19:20-21 

ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰQਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਲੋਕD ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3  

ਮਸੀਹ ਨI  ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਿਲਆ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3   

ਮਸੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਿਵQਵਾਸੀ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚL ਜੀ Xਿਠਆ ਸੀ    ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਚੜG ਿਗਆ   ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3  

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ    ਟੇਬਲ 110: 5  

ਮਸੀਹ ਤੰੂ ਇੱਕ ਹੈ     ਮਿਰਯਮ 19:19  

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ     ਿਜ਼ਫੋਨ  61:43  

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਹੈ    ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰਤਰ 

(ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ) 
 

1. ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22) 
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ; ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ؍   86:17  

2.  ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30) 
(ਬਾਈਬਲ (ਹD ; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ) 

ਯਸਾਯਾਹ 16:63, ਮੱਤੀ 44: 5 . 45 ਅਤੇ 48, 9: 6 ਅਤੇ 14 ; ਯੂਹੰਨਾ 41: 8; ਇਨਾਮ 101: 6 ; ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਉਤਪਤ 3:72 

3. ਕੀ “ਿਤLਏਕ” ਮੰਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34) 
 (ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਉਤਪਤ 6:11  7 ਮੱਤੀ 17:28  20 ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 64: 3 ; ਸਾਇਿਟਕਾ  171: 4 ਟੇਬਲ 72: 

5 . 73 116 ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4 

4. ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 37, 18) 
(ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਕੂਚ 11.33  15 ਅਤੇ 18 . 23 ਿਗਣਤੀ 7:12  8 ਮੱਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6; ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7; ਹੱਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67 

5. ਕੀ ਰੱਬ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 4447 46  ؍  (  ؍
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 11: 29 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 1 ; ਮੱਤੀ 14:18  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 2  4 ਜੇਮਜ਼ 13: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 7: 2, 10 ਅਤੇ 

26 ; ਅਲ-ਨੀਸਾ 78: 4 . 79, 88 ਅਤੇ 119 ਅਤੇ 155 ਟੇਬਲ 13: 5 . 14, 41 ਅਤੇ 64 ਅਗੰਮ ਵਾਕ. 

6. ਕੀ ਰੱਬ ਨ&  ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੰੂ “ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 4950؍   ) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਕੂਚ 2:20  5, 14:34 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 . 9 ਮੱਤੀ 10: 4 ; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:22  9; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 31: 2 . 34 ਗ਼ੁਲਾਮੀ 

61:17. 65 he ਨਬੀ 98:21 ਕੱਲG 40:34 ا 41 . ਲਾਜ਼ਰੌਫ  20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ  56:51.  

7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ&  ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਜੂਡ 6  7; ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14. 

8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75) 
 (ਬਾਈਬਲ)ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14 ; 17: 5. 18 28:20. 29 ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 8: 2  9; ਟੇਬਲ 17: 5, 72 . 75, 116 ਅਤੇ 118 ਤੋਬਾ 30: 9 . 31 ਿਜ਼ਫੋਨ  59:43.  

9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78) 
(ਬਾਈਬਲ)ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਮੱਤੀ 16:16  17 ਮਾਰਕ 61: 14  62 ਲੂਕਾ 32: 1 ਅਤੇ 35 ; ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 ਇਨਾਮ 101: 6 ਤੋਬਾ 30: 9 ؍ 34 . . 31 ਮਿਰਯਮ 

35:19 ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਿਜ਼ਫੋਨ  2:25 ਉਤਪਤ 3:72. 

10. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪLਾਸਿਚਤ ਵਜB ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 85) 
(ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ (ਕੁਰਾਨ) 

ਿਸਆਹੀਆਂ  11:17 ਯਸਾਯਾਹ 5:53  6 ਅਤੇ 12 ਮੱਤੀ 28:26 ਯੂਹੰਨਾ 29: 1  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:15 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5: 2 ; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

12: 9 ਅਤੇ 22 ; ਪਿਹਲD ਪਤਰਸ 24: 2; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 48: 2 ; ਇਨਾਮ 164: 6 ਗ਼ੁਲਾਮੀ  15:17 ਹੱਜ 22:36-37 

 
 
 

 
15. 

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰਤਰ 
(ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ) 

 
1. ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22) 

(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ; ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ؍   86:17  

2.  ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30) 
(ਬਾਈਬਲ (ਹD ; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ) 

ਯਸਾਯਾਹ 16:63, ਮੱਤੀ 44: 5 . 45 ਅਤੇ 48, 9: 6 ਅਤੇ 14 ; ਯੂਹੰਨਾ 41: 8; ਇਨਾਮ 101: 6 ; ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਉਤਪਤ 3:72 

3. ਕੀ “ਿਤLਏਕ” ਮੰਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34) 
 (ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਉਤਪਤ 6:11  7 ਮੱਤੀ 17:28  20 ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 64: 3 ; ਸਾਇਿਟਕਾ  171: 4 ਟੇਬਲ 72: 

5 . 73 116 ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4 

4. ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 37, 18) 
(ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਕੂਚ 11.33  15 ਅਤੇ 18 . 23 ਿਗਣਤੀ 7:12  8 ਮੱਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6; ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7; ਹੱਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67 

5. ਕੀ ਰੱਬ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 4447 46  ؍  (  ؍
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 11: 29 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 1 ; ਮੱਤੀ 14:18  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 2  4 ਜੇਮਜ਼ 13: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 7: 2, 10 ਅਤੇ 

26 ; ਅਲ-ਨੀਸਾ 78: 4 . 79, 88 ਅਤੇ 119 ਅਤੇ 155 ਟੇਬਲ 13: 5 . 14, 41 ਅਤੇ 64 ਅਗੰਮ ਵਾਕ. 

6. ਕੀ ਰੱਬ ਨ&  ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੰੂ “ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 4950؍   ) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਕੂਚ 2:20  5, 14:34 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 . 9 ਮੱਤੀ 10: 4 ; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:22  9; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 31: 2 . 34 ਗ਼ੁਲਾਮੀ 

61:17. 65 he ਨਬੀ 98:21 ਕੱਲG 40:34 ا 41 . ਲਾਜ਼ਰੌਫ  20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ  156:5.  

7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ&  ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਜੂਡ 6  7; ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14. 

8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75) 
 (ਬਾਈਬਲ)ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14 ; 17: 5. 18 28:20. 29 ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 8: 2  9; ਟੇਬਲ 17: 5, 72 . 75, 116 ਅਤੇ 118 ਤੋਬਾ 30: 9 . 31 ਿਜ਼ਫੋਨ  59:43.  

9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78) 
(ਬਾਈਬਲ)ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਮੱਤੀ 16:16  17 ਮਾਰਕ 61: 14  62 ਲੂਕਾ 32: 1 ਅਤੇ 35 ; ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 ਇਨਾਮ 101: 6 ਤੋਬਾ 30: 9 ؍ 34 . . 31 ਮਿਰਯਮ 

35:19 ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਿਜ਼ਫੋਨ  2:25 ਉਤਪਤ 3:72. 

10. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪLਾਸਿਚਤ ਵਜB ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 85) 
(ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ (ਕੁਰਾਨ) 

ਿਸਆਹੀਆਂ  11:17 ਯਸਾਯਾਹ 5:53  6 ਅਤੇ 12 ਮੱਤੀ 28:26 ਯੂਹੰਨਾ 29: 1  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:15 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5: 2 ; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
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1. ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22) 
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ; ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ؍   86:17  

2.  ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30) 
(ਬਾਈਬਲ (ਹD ; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ) 

ਯਸਾਯਾਹ 16:63, ਮੱਤੀ 44: 5 . 45 ਅਤੇ 48, 9: 6 ਅਤੇ 14 ; ਯੂਹੰਨਾ 41: 8; ਇਨਾਮ 101: 6 ; ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਉਤਪਤ 3:72 

3. ਕੀ “ਿਤLਏਕ” ਮੰਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34) 
 (ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਉਤਪਤ 6:11  7 ਮੱਤੀ 17:28  20 ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 64: 3 ; ਸਾਇਿਟਕਾ  171: 4 ਟੇਬਲ 72: 

5 . 73 116 ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4 

4. ਕੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 37, 18) 
(ਬਾਈਬਲ) ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਕੂਚ 11.33  15 ਅਤੇ 18 . 23 ਿਗਣਤੀ 7:12  8 ਮੱਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6; ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7; ਹੱਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67 

5. ਕੀ ਰੱਬ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 4447 46  ؍  (  ؍
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 11: 29 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 1 ; ਮੱਤੀ 14:18  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 2  4 ਜੇਮਜ਼ 13: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 7: 2, 10 ਅਤੇ 

26 ; ਅਲ-ਨੀਸਾ 78: 4 . 79, 88 ਅਤੇ 119 ਅਤੇ 155 ਟੇਬਲ 13: 5 . 14, 41 ਅਤੇ 64 ਅਗੰਮ ਵਾਕ. 

6. ਕੀ ਰੱਬ ਨ&  ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੰੂ “ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 4950؍   ) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD(ਸਹੀ) 

ਕੂਚ 2:20  5, 14:34 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 . 9 ਮੱਤੀ 10: 4 ; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:22  9; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 31: 2 . 34 ਗ਼ੁਲਾਮੀ 

61:17. 65 he ਨਬੀ 98:21 ਕੱਲG 40:34 ا 41 . ਲਾਜ਼ਰੌਫ  :4320 ਿਕਫਾਇਤੀ  56:51.  

7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ&  ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62) 
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ / ਹD (ਸਹੀ) 

ਜੂਡ 6  7; ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14. 

8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75) 
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9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78) 
(ਬਾਈਬਲ)ਹD ; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ) 

ਮੱਤੀ 16:16  17 ਮਾਰਕ 61: 14  62 ਲੂਕਾ 32: 1 ਅਤੇ 35 ; ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 ਇਨਾਮ 101: 6 ਤੋਬਾ 30: 9 ؍ 34 . . 31 ਮਿਰਯਮ 

35:19 ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਿਜ਼ਫੋਨ  2:25 ਉਤਪਤ 3:72. 
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11. ਕੀਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਨਹ^ .90) 
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਮੱਤੀ 15: 7  29 11:24 ਅਤੇ 26 ਲੂਕਾ 27:24 ਯੂਹੰਨਾ 31: 5 ; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:13; ਇਨਾਮ 19: 6 ਅਤੇ 93 ; 157: 7 ਪੰਨਾ ::61 ..  

12. ਕੀ ਰੱਬ ਸਮੱੁਚੇ     ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ?ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 120 ) 

                  (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:11  27 19:30 ਜੋHੁਆ 15:25 ਜ਼ਬੂਰ 30: 118 ; 174: 119; ਪਛਤਾਵਾ 51: 5 ; ਕਹਾਣੀਆਂ 68: 28 ਅੰਗ 38:33. 

13. ਕੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 111)              

                          (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 . 9 ਤੀਤੁਸ 4: 3 . 5 ਜੇਮਜ਼ 10: 2; ਹੱੁਡ 114: 11 ; ਮੱਕੜੀ 7:29 ਤਾਰਾ 32:53. 

14. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜAਦਾ ਹੈ ,ਤA ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ  ?(ਨੰਬਰ 129) 

                         (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਮੱਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 ; ਲੂਕਾ 25:16  26 ਯੂਹੰਨਾ 24: 5; ਇਮਰਾਨ 185: 3 ; ਇਨਾਮ 128: 6 ਹੱੁਡ 106: 11 . 107 ਮਿਰਯਮ 70:19  72  

15. ਕੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ?(ਨੰਬਰ 130, 131)              

                         (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਮੱਤੀ 28:22  30 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 35:15  50; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 25: 2 ਅਤੇ 259 ; ਿਜ਼ਫੋਨ  70:43 ਅਲ-ਤੂਰ 20:52 ਅਲ-ਰਿਹਮਾਨ 

55:55 . 56 ਅਤੇ 70.72 ; ਘਟਨਾ 35:56 . 38 ਅਲ-ਨਾਬਾ 33:78. 

16.  ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਕੱੁਟਣਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 158)              

                         (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 25: 5  29; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 36: 2 ਅਤੇ 223 ; ਨੀਸਾ 34: 4 

17. ਕੀ ਰਤA ਦੇ ਮਰਦA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ?(ਨੰਬਰ 157)              

                         (ਬਾਈਬਲ) ਹF ; ਨਹ^ (ਕੁਰਾਨ) 

ਰੋਮੀਆਂ 11: 2 ; ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 2 ਅਤੇ 28 ; ਜੇਮਜ਼ 9: 2; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 36: 2, 223, 228 ਅਤੇ 282 ; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 14: 3 ; ਅਲ-ਨੀਸਾ 

34: 4 ਅਤੇ 176. 

18. ਕੀ ਜੰਗA ਨੰੂ ਉਤJਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 162-167)              

                         (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 

ਮੱਤੀ 39: 5 ; ਰੋਮੀਆਂ 17:12  21 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 14:12; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ  190: 2. 194 ਅਤੇ 216 ਅਲ-ਅਨਫਲ 11: 8, 17 ਅਤੇ 

67 ; ਪਛਤਾਵਾ 29: 9, 41. 

19. ਕੀ ਰੱਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾJਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 177 ਅਤੇ 199)              

                         (ਬਾਈਬਲ) ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ) 
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17. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

  ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ ਮੁਹੰਮਦ 

ਿਪਆਰ 

ਰੱਬ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਯੂਹੰਨਾ 3:16 

ਅੱਲRਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਧਾਰਨ 

ਨਹP ਕਰਦਾ. ਅਲ- ਇਮਰਾਨ ਮਰਾਨ 3 : 32, 

ਹਾ ਜੇਜੇ 22:38, ਲੋਕਮਾਨ 30: 4 

ਿਵਭਚਾਰ 
“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹP ਉਹ 

ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇ ! ” ਯੂਹੰਨਾ 8: 7 

ਉਸ ਨU  ਰਤIਰਤI ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਿਜਸ 

ਨU  ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 4206 

ਚੋਰੀ 
“ਤੁਸP ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ” 

ਮੈਟ. 19:18 

ਉਸਨU  ਅਿਵ:ਵਾਸੀਆਂ ਤW ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ.   ਬੁਖਾਰੀ 44: 668 

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 
“ਤੰੂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵ[”  

ਮੈਟ. 19:18 

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. " 

ਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਿਕੱਟਮੈਨ "  ਸਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 

6303,  ਇਬਨ ਹੈ ਹੱਕ 764 

ਦੁ>ਮਣ 

“ਆਪਣੇ ਦੁ:ਮਣI ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨR I 

ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ.” ਮੈਟ. 5:44 

ਲੂਕਾ 6: 27-28 

ਉਸਨU  800 ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਿਡਆਂ 

ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨI ਲੜਾਈ ਦੇ 

ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ.  ਸਾਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ 

90 4390. 

ਮਾਫ ਕਰਨਾ 

ਉਸ ਨU  ਮਾਫੀ ਦਾ ਪNਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਮੈਟਾ 5: 38-39 ਅਤੇ 18: 21-22 

“ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ 

ਕਰੋ। ”     ਮੈਟ 5:39 

ਉਸਨU  ਉਨR I ਲੋਕI ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦਾ 

ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ^ਦੇ ਸਨ।     ਬੁਖਾਰੀ 56: 

369. ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ 

ਹੱਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ[ ਉਸਨU  

ਤੁਹਾਡੇ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 'ਬਕਾਰਾ 2: 194 

>?ਤੀ 

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ :Iਤੀ 

ਿਲਆ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ”ਮੈਟ 5: 9 

ਅੱਲRਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ ੌਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ. 

ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39  

ਨa ਿਤਕ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ        
ਉਸਨU  ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ. 
  

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI 

ਉਸਨU  'ਅਯ ਸ ੇਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ . 

ਯੁੱ ਧ 
ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹP ਲfਦਾ 

ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52 

ਿਵੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU  'ਚ 

ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ   

ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33 
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ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ ੌਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ. 

ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39  

ਨa ਿਤਕ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ        
ਉਸਨU  ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ. 
  

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI 

ਉਸਨU  'ਅਯ ਸ ੇਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ . 

ਯੁੱ ਧ 
ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹP ਲfਦਾ 

ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52 

ਿਵੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU  'ਚ 

ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ   

ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33 

  
 

 

17. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 
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18. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

 

  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦ 

ਕਠN ਰਤਾ 
“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ”    ਮੱਤੀ 5: 5 

ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋਕF 

ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨh F ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਠj ਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ 

9: 123    

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ 

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ 

ਬਲਾਤਕਾਰ 

  

ਿਯਸੂ ਨk  ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਨਹ  ̂ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਿਸਖਾਇਆ। 

  

ਉਸਨk  ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤF ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ 

ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ 

ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150    

ਯੱੁਧ ਦੇ ਲੱੁਟ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

" ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ 

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱਤੀ 

20:28 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੱੁਟ ਲੈ ਗਏ.  

ਐਨਫਾਲ 8:41 

  

ਤJੱਦਦ 

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk  ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱਤੇ। 

1 ਪਤਰਸ 4: 1 

ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਸਨ.  4131, ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ 436, 595, 734, 764 

ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ 

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ 

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 

ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱਤੀ 22:37  

ਅੱਲhਾ ਿਵੱਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਲੜਨਾ. 

ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149 

ਸਵੈ - ਰੱਿਖਆ 

ਉਸਨk  ਉਨh F ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12 

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk  ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ 

ਰੱਖੇ ਸਨ।  ਨੀਸਾ 4: 102 

ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਜੀ 

ਕਰਨਾ 

ਿਯਸੂ ਨk  ਿਬਮਾਰF ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ 

ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ 

20:31 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕF ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.  Hਕ 451 

ਧਰਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ 

“ ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ ,̂ ਬਲਿਕ ਹਰ 

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀ ਐਲ.” 

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25 

  

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^ 

ਹੰੁਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39  

ਅਸRJਨ 
ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51 

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^ 

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 
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ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਜੀ 

ਕਰਨਾ 

ਿਯਸੂ ਨk  ਿਬਮਾਰF ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ 

ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ 

20:31 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕF ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.  Hਕ 451 

ਧਰਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ 

“ ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ ,̂ ਬਲਿਕ ਹਰ 

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀ ਐਲ.” 

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25 

  

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^ 

ਹੰੁਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39  

ਅਸRJਨ 
ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51 

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^ 

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 

  
 

 
 
 
 
 

 

18. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

 

  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦ 

ਕਠN ਰਤਾ 
“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ”    ਮੱਤੀ 5: 5 

ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋਕF 

ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨh F ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਠj ਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ 

9: 123    

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ 

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ 

ਬਲਾਤਕਾਰ 

  

ਿਯਸੂ ਨk  ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਨਹ  ̂ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਿਸਖਾਇਆ। 

  

ਉਸਨk  ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤF ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ 

ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ 

ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150    

ਯੱੁਧ ਦੇ ਲੱੁਟ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

" ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ 

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱਤੀ 

20:28 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੱੁਟ ਲੈ ਗਏ.  

ਐਨਫਾਲ 8:41 

  

ਤJੱਦਦ 

ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk  ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱਤੇ। 

1 ਪਤਰਸ 4: 1 

ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਸਨ.  4131, ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ 436, 595, 734, 764 

ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ 

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ 

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 

ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱਤੀ 22:37  

ਅੱਲhਾ ਿਵੱਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਲੜਨਾ. 

ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149 

ਸਵੈ - ਰੱਿਖਆ 

ਉਸਨk  ਉਨh F ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12 

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk  ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ 

ਰੱਖੇ ਸਨ।  ਨੀਸਾ 4: 102 

ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਜੀ 

ਕਰਨਾ 

ਿਯਸੂ ਨk  ਿਬਮਾਰF ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ 

ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ 

20:31 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕF ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.  Hਕ 451 

ਧਰਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ 

“ ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ ,̂ ਬਲਿਕ ਹਰ 

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀ ਐਲ.” 

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25 

  

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^ 

ਹੰੁਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39  

ਅਸRJਨ 
ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51 

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^ 

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 
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ਿਸਖਾਇਆ। 
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19. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦ 

ਮੌਤ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵੱਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ. 15: 1-4. ਉਸ 

ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ 

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3 

ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ.  ਹਜੀਰਨ 

2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP 

ਹੈ.  

ਸਲੀਬ 
ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27 

ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ 

ਸੀ.  ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131 

ਰੱਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ 

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU  ਰੱਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40 

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ 

ਚਲਾ ਿਗਆ.   

ਮਾਰਕ 1: 14-15 

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU  ਇੱਕ ਦੂਤ ਰਾਹP 

ਰੱਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ 

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5) 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪਛਾਣ 

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ 

ਉਸਨU  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱਬ 

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6 

ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ. 

ਮਾਰਨਾ 

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋਕI ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU  ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹP 

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU  ਮਰੇ ਲੋਕI ਨੰੂ 

ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ. 

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋਕI ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ 

ਸੀ ਉਹ ਲੋਕI ਨੰੂ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਕਾ> ਦੀ 

ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ 

ਿਯਸੂ ਨU  ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ 

ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ 

5:19 

ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨU ਰੇ ਿਵੱਚ ਫਿਰ:ਤਾ 

ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਿਵਆਹ 
ਿਯਸੂ ਨU  ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹP ਬਣਾਏ। 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ।  ਬੁਖਾਰੀ 5: 

268 ਵੀ ਅਹਜ਼ਪ 33:50 

 

 
 
 
 
 
 

 
19. 

ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦ 

ਮੌਤ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵੱਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ. 15: 1-4. ਉਸ 

ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ 

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3 

ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ.  ਹਜੀਰਨ 

2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP 

ਹੈ.  

ਸਲੀਬ 
ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27 

ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ 

ਸੀ.  ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131 

ਰੱਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ 

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU  ਰੱਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40 

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ 

ਚਲਾ ਿਗਆ.   

ਮਾਰਕ 1: 14-15 

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU  ਇੱਕ ਦੂਤ ਰਾਹP 

ਰੱਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ 

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5) 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪਛਾਣ 

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ 

ਉਸਨU  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱਬ 

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6 

ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ. 

ਮਾਰਨਾ 

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋਕI ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU  ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹP 

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU  ਮਰੇ ਲੋਕI ਨੰੂ 

ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ. 

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋਕI ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ 

ਸੀ ਉਹ ਲੋਕI ਨੰੂ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਕਾ> ਦੀ 

ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ 

ਿਯਸੂ ਨU  ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ 

ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ 

5:19 

ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨU ਰੇ ਿਵੱਚ ਫਿਰ:ਤਾ 

ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਿਵਆਹ 
ਿਯਸੂ ਨU  ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹP ਬਣਾਏ। 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ।  ਬੁਖਾਰੀ 5: 
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20. 
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

 

  ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ ਮੁਹੰਮਦ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮ? 
ਿਯਸੂ ਨU  ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਿਸਰਫ 
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21. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
1. ਪਰਮੇ>ੁਰ ਨc  ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ? ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ: ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹe ਬਲਿਕ   

  ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਦੁ>ਮਣ ਸੀ. 

ਉਤ. 12: 1-4, 17: 18-19; ਡੀਯਟੂ. 14: 2; ਯੂਹੰਨਾ 4: 21-22; ਰੋਮ 3: 1-2 ਅਤੇ 9: 3-4 / ਬਕਾਰਾ 2:47; ਮੀਿਮਨ 

40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16. 

 
2. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਦੇ> ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇ> ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਬੀ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22, ਈ:ਾ. 8:20; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, ਅਤੇ 15: 1-4, ਗਾਲ. 1: 6-9, 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:23, 4: 1-5, 5:20, 

2 ਯੂਹੰਨਾ 2: 7-9 / ਨੀਸਾ 4: 157, 162, ਰਾਡ 13:36, ਕੱਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43, 

ਕੱਸ ੋ42:15. 

 
3. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋ>ਣਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੀਿਖਆ ਜ? ਪSਮਾਣ ਨਹe ਸੀ. 

   ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗ.ੇ 

ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157; 

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28. 

 
4. ਮੁਹੰਮਦ ਨc  ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ9 ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱ>ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  

    ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਤਕਾਰ. 

ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40; ਫੀਟੀਹ 48: 28 / ਕੂਚ 4: 4-5, 1 ਰਾਿਜਆਂ 18:24; ਮਰਕੁਸ 5: 22-43; ਮਾਰਕ 6: 45-51 & 53-

56; ਯੂਹੰਨਾ 14:11; 20: 30-31; ਕਰਤੱਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4. 

ਏ)  ਕੁਰਾਨ ਨU  ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 & 

118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49 

ਅ)  ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ. ਏਨਮ 6:37; ਯੂਨਸ 10:20;  

ਰਾਡ 13: 26; ਅਨਕੇਬਟ 29:50 

ਸੀ)  ਚਮਤਕਾਰ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪNਮਾਣ ਹਨ. ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 / ਸਰਾ 17:59; 

            (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 157 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ.) 

ਡੀ)  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹP ਬਿਚਆ! ਐਨਮ 6: 35-38. 

 
5. ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ  

    ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 

ਉਤ. 49: 1; ਡੀਯੂਟ. 18:22; ਹੈ. 41:22; 48: 3-6; 1 ਸਮੂਏਲ 9: 9; ਆਮੋਸ 3: 7; ਮੈਟ. 11:13; 24: 3-14; ਮਾਰਕ 

13:23; ਲੂਕਾ 24: 25-27 & 43-44; ਯੂਹੰਨਾ 16: 12-13; ਐਕਟ. 2: 16-23; 3:18; ਪਰ. 1: 1-3; 19:10 / ਐਨ 

6:50; ਅਰਾਫ 7: 188; ਨU ਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 23-

24. 

 

21. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
1. ਪਰਮੇ>ੁਰ ਨc  ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ? ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ: ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹe ਬਲਿਕ   

  ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਦੁ>ਮਣ ਸੀ. 

ਉਤ. 12: 1-4, 17: 18-19; ਡੀਯਟੂ. 14: 2; ਯੂਹੰਨਾ 4: 21-22; ਰੋਮ 3: 1-2 ਅਤੇ 9: 3-4 / ਬਕਾਰਾ 2:47; ਮੀਿਮਨ 

40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16. 

 
2. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਦੇ> ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇ> ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਬੀ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22, ਈ:ਾ. 8:20; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, ਅਤੇ 15: 1-4, ਗਾਲ. 1: 6-9, 1 ਯਹੰੂਨਾ 2:23, 4: 1-5, 5:20, 

2 ਯੂਹੰਨਾ 2: 7-9 / ਨੀਸਾ 4: 157, 162, ਰਾਡ 13:36, ਕੱਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43, 

ਕੱਸ ੋ42:15. 

 
3. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋ>ਣਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੀਿਖਆ ਜ? ਪSਮਾਣ ਨਹe ਸੀ. 

   ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗ.ੇ 

ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157; 

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28. 

 
4. ਮੁਹੰਮਦ ਨc  ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ9 ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱ>ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  

    ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਤਕਾਰ. 

ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40; ਫੀਟੀਹ 48: 28 / ਕੂਚ 4: 4-5, 1 ਰਾਿਜਆਂ 18:24; ਮਰਕੁਸ 5: 22-43; ਮਾਰਕ 6: 45-51 & 53-

56; ਯੂਹੰਨਾ 14:11; 20: 30-31; ਕਰਤੱਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4. 

ਏ)  ਕੁਰਾਨ ਨU  ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 & 

118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49 

ਅ)  ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ. ਏਨਮ 6:37; ਯੂਨਸ 10:20;  

ਰਾਡ 13: 26; ਅਨਕੇਬਟ 29:50 

ਸੀ)  ਚਮਤਕਾਰ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪNਮਾਣ ਹਨ. ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 / ਸਰਾ 17:59; 

            (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 157 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ.) 

ਡੀ)  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹP ਬਿਚਆ! ਐਨਮ 6: 35-38. 

 
5. ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ  

    ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 

ਉਤ. 49: 1; ਡੀਯੂਟ. 18:22; ਹੈ. 41:22; 48: 3-6; 1 ਸਮੂਏਲ 9: 9; ਆਮੋਸ 3: 7; ਮੈਟ. 11:13; 24: 3-14; ਮਾਰਕ 

13:23; ਲੂਕਾ 24: 25-27 & 43-44; ਯੂਹੰਨਾ 16: 12-13; ਐਕਟ. 2: 16-23; 3:18; ਪਰ. 1: 1-3; 19:10 / ਐਨ 

6:50; ਅਰਾਫ 7: 188; ਨU ਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 23-

24. 

 

21. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
1. ਪਰਮੇ>ੁਰ ਨc  ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ? ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ: ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹe ਬਲਿਕ   

  ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਦੁ>ਮਣ ਸੀ. 

ਉਤ. 12: 1-4, 17: 18-19; ਡੀਯਟੂ. 14: 2; ਯੂਹੰਨਾ 4: 21-22; ਰੋਮ 3: 1-2 ਅਤੇ 9: 3-4 / ਬਕਾਰਾ 2:47; ਮੀਿਮਨ 

40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16. 

 
2. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਦੇ> ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇ> ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਬੀ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22, ਈ:ਾ. 8:20; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, ਅਤੇ 15: 1-4, ਗਾਲ. 1: 6-9, 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:23, 4: 1-5, 5:20, 

2 ਯੂਹੰਨਾ 2: 7-9 / ਨੀਸਾ 4: 157, 162, ਰਾਡ 13:36, ਕੱਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43, 

ਕੱਸ ੋ42:15. 

 
3. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋ>ਣਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੀਿਖਆ ਜ? ਪSਮਾਣ ਨਹe ਸੀ. 

   ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗ.ੇ 

ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157; 

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28. 

 
4. ਮੁਹੰਮਦ ਨc  ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ9 ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱ>ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  

    ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਤਕਾਰ. 

ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40; ਫੀਟੀਹ 48: 28 / ਕੂਚ 4: 4-5, 1 ਰਾਿਜਆਂ 18:24; ਮਰਕੁਸ 5: 22-43; ਮਾਰਕ 6: 45-51 & 53-

56; ਯੂਹੰਨਾ 14:11; 20: 30-31; ਕਰਤੱਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4. 

ਏ)  ਕੁਰਾਨ ਨU  ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 & 

118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49 

ਅ)  ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ. ਏਨਮ 6:37; ਯੂਨਸ 10:20;  

ਰਾਡ 13: 26; ਅਨਕੇਬਟ 29:50 

ਸੀ)  ਚਮਤਕਾਰ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪNਮਾਣ ਹਨ. ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 / ਸਰਾ 17:59; 

            (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 157 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ.) 

ਡੀ)  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹP ਬਿਚਆ! ਐਨਮ 6: 35-38. 

 
5. ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ  

    ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 

ਉਤ. 49: 1; ਡੀਯੂਟ. 18:22; ਹੈ. 41:22; 48: 3-6; 1 ਸਮੂਏਲ 9: 9; ਆਮੋਸ 3: 7; ਮੈਟ. 11:13; 24: 3-14; ਮਾਰਕ 

13:23; ਲੂਕਾ 24: 25-27 & 43-44; ਯੂਹੰਨਾ 16: 12-13; ਐਕਟ. 2: 16-23; 3:18; ਪਰ. 1: 1-3; 19:10 / ਐਨ 

6:50; ਅਰਾਫ 7: 188; ਨU ਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 23-

24. 

 

21. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 
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22. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰਮੀ"; ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਪੜ8 ਸੀ. 

1 ਸਮੂਏਲ 10:12 ਅਤੇ 19:20; 2 ਰਾਿਜਆਂ 2: 1-3 / ਬਕਾਰਾ 2:78; ਅਰਾਫ 7: 157-158; ਅਨਕੇਬਟ 29:48 

7. ਪਰਕਾH ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤM ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪSਕਾH ਨਹT 

   ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ. 

ਰੇਵ. 22: 18-19; ਡੀਯੂਟ. 4: 2. & 12:32; ਪ>ੋ. 30: 5-6 / ਨੀਸਾ 4:82; @ੁਅਰਾ 26: 196-197 

8. ਮੁਹੰਮਦ ਨX  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤZ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ. ਕੁਰਹਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ 

   ਸਭ ਤZ ਵੱਡਾ ਿਵHਾ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 32: 35-36; ਲੂਕਾ 6:27 & 35; ਯੂਹੰਨਾ 18:36; ਰੋਮ 12: 17-21; 2 ਕੁਿਰੰ. 10: 3-5; ਗਾਲ. 5: 14-

15 ਅਤੇ 5: 19-21; ਐFਫ. 6:12; 2 ਿਟਮ. 2: 24-26; ਤੀਤੁਸ 3: 1-6; ਯਾਕੂਬ 1:20; 4: 1 / ਬਕਾਰਾ 2: 

191-193, 194-195, 216 & 244; ਨੀਸਾ 4: 71-78 & 84; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:45; ਇਨਫਾਲ 8:39 & 64-66; 

ਟੇਵਬੇ 9: 5, 12, 29 & 41-52; ਮੁਹੰਮਦ 47: 4; ਫਿਤਹ 48:16; ਸਫ 61: 2-4; ਟਿਹਰੀਮ: 66:9 

ਮੁਹੰਮਦ'ਇਨ ਯਾੱਪਾ ਸਵੈਲਰ:1) ਬੇਦੀਰ ਸੇਵਾ: (ਮਾਰਟ 624) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ :13: & & & १२3; 

ਇਨਫਾਲ 8: 5-19 ਅਤੇ 41-44. 2) ਅਹੂਦ ਸਵਾ: (ਮਾਰਟ 625) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ 3: 121-122; 3: 140 

ਅਤੇ 165-172. 3) ਹeਡੇਕ ਸੇਫਰੀ: (627). ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12; 33: 25-27. 4) ਹੂਦੇਬੀਏ ਸੇਫੀਰੀ: 

(ਮਾਰਟ 628). ਫੀਟੀਹ 48: 1-3 ਅਤੇ 48: 22-27. 5) ਮੂਟਾ ਸੇਫੇਰੀ: ਮਸਲਮੀਮਾਨਾਰਲਾ ਿਬਜ਼ਨਸੈਲਰ 

ਅਰਸੰਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨh ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ (630). ਟੇਵੇ 9: 25-27. 

7) ਟੈਿਬਕ ਸੇਫਰੀ: (630). ਟੇਵੇ 9: 38-40, 42-52; ਟੇਵੇ 9: 65-66, 81-83; ਟੇਵਬੇ 9: 86-87, 90, 93, 

117. 8) ਮੱਕ'ੇਿਨਨ ਫੈਥੀ: (630) ਟਵੇਬੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸਫ 61:13; ਨਸਰ 110: 1-3. 

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤ ੇ

    ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. 

ਮੈਟ. 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 13: 13-17 1. ਕੋਰ .1: 1; ਐFਫ. 5: 1-2; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-5 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21; 

ਐਨਫਾਲ 8: 1; ਅਹਜ਼ਬ 33:21 & 50; ਫਿਤਹ 48:29; ਹੂਕੁਰਤ 49: 1-5; ਕੈਲੇਮ 68: 4 

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ੋਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ

     ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱਸ. 3: 5; ਯਾਕੂਬ 1:13; 1 

ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-23, 4: 1-3; 3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11; 2:11 / ਬਕਾਰਾ 2:11 & 213; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:19; ਨੌਕਰ 

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4 
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    ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. 

ਮੈਟ. 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 13: 13-17 1. ਕੋਰ .1: 1; ਐFਫ. 5: 1-2; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-5 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21; 

ਐਨਫਾਲ 8: 1; ਅਹਜ਼ਬ 33:21 & 50; ਫਿਤਹ 48:29; ਹੂਕੁਰਤ 49: 1-5; ਕੈਲੇਮ 68: 4 

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ

     ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱਸ. 3: 5; ਯਾਕੂਬ 1:13; 1 

ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-23, 4: 1-3; 3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11; 2:11 / ਬਕਾਰਾ 2:11 & 213; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:19; ਨੌਕਰ 

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4 

 

 

22. 
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰਮੀ"; ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਪੜ8 ਸੀ. 

1 ਸਮੂਏਲ 10:12 ਅਤੇ 19:20; 2 ਰਾਿਜਆਂ 2: 1-3 / ਬਕਾਰਾ 2:78; ਅਰਾਫ 7: 157-158; ਅਨਕੇਬਟ 29:48 

7. ਪਰਕਾH ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤM ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪSਕਾH ਨਹT 

   ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ. 

ਰੇਵ. 22: 18-19; ਡੀਯੂਟ. 4: 2. & 12:32; ਪ>ੋ. 30: 5-6 / ਨੀਸਾ 4:82; @ੁਅਰਾ 26: 196-197 

8. ਮੁਹੰਮਦ ਨX  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤZ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ. ਕੁਰਹਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ 

   ਸਭ ਤZ ਵੱਡਾ ਿਵHਾ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 32: 35-36; ਲੂਕਾ 6:27 & 35; ਯੂਹੰਨਾ 18:36; ਰੋਮ 12: 17-21; 2 ਕੁਿਰੰ. 10: 3-5; ਗਾਲ. 5: 14-

15 ਅਤੇ 5: 19-21; ਐFਫ. 6:12; 2 ਿਟਮ. 2: 24-26; ਤੀਤੁਸ 3: 1-6; ਯਾਕੂਬ 1:20; 4: 1 / ਬਕਾਰਾ 2: 

191-193, 194-195, 216 & 244; ਨੀਸਾ 4: 71-78 & 84; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:45; ਇਨਫਾਲ 8:39 & 64-66; 

ਟੇਵਬੇ 9: 5, 12, 29 & 41-52; ਮੁਹੰਮਦ 47: 4; ਫਿਤਹ 48:16; ਸਫ 61: 2-4; ਟਿਹਰੀਮ: 66:9 

ਮੁਹੰਮਦ'ਇਨ ਯਾਪੱਾ ਸਵੈਲਰ:1) ਬੇਦੀਰ ਸੇਵਾ: (ਮਾਰਟ 624) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ :13: & & & १२3; 

ਇਨਫਾਲ 8: 5-19 ਅਤੇ 41-44. 2) ਅਹੂਦ ਸਵਾ: (ਮਾਰਟ 625) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ 3: 121-122; 3: 140 

ਅਤੇ 165-172. 3) ਹeਡੇਕ ਸੇਫਰੀ: (627). ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12; 33: 25-27. 4) ਹਦੂੇਬੀਏ ਸੇਫੀਰੀ: 

(ਮਾਰਟ 628). ਫੀਟੀਹ 48: 1-3 ਅਤੇ 48: 22-27. 5) ਮੂਟਾ ਸੇਫੇਰੀ: ਮਸਲਮੀਮਾਨਾਰਲਾ ਿਬਜ਼ਨਸੈਲਰ 

ਅਰਸੰਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨh ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ (630). ਟੇਵੇ 9: 25-27. 

7) ਟੈਿਬਕ ਸੇਫਰੀ: (630). ਟੇਵੇ 9: 38-40, 42-52; ਟੇਵੇ 9: 65-66, 81-83; ਟੇਵਬੇ 9: 86-87, 90, 93, 

117. 8) ਮੱਕ'ੇਿਨਨ ਫੈਥੀ: (630) ਟਵੇਬੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸਫ 61:13; ਨਸਰ 110: 1-3. 

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤ ੇ

    ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. 

ਮੈਟ. 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 13: 13-17 1. ਕੋਰ .1: 1; ਐFਫ. 5: 1-2; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-5 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21; 

ਐਨਫਾਲ 8: 1; ਅਹਜ਼ਬ 33:21 & 50; ਫਿਤਹ 48:29; ਹੂਕੁਰਤ 49: 1-5; ਕੈਲੇਮ 68: 4 

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ

     ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱਸ. 3: 5; ਯਾਕੂਬ 1:13; 1 

ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-23, 4: 1-3; 3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11; 2:11 / ਬਕਾਰਾ 2:11 & 213; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:19; ਨੌਕਰ 

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4 
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10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB: 

 
6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰਮੀ"; ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਪੜ8 ਸੀ. 

1 ਸਮੂਏਲ 10:12 ਅਤੇ 19:20; 2 ਰਾਿਜਆਂ 2: 1-3 / ਬਕਾਰਾ 2:78; ਅਰਾਫ 7: 157-158; ਅਨਕੇਬਟ 29:48 

7. ਪਰਕਾH ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤM ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪSਕਾH ਨਹT 

   ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ. 

ਰੇਵ. 22: 18-19; ਡੀਯੂਟ. 4: 2. & 12:32; ਪ>ੋ. 30: 5-6 / ਨੀਸਾ 4:82; @ੁਅਰਾ 26: 196-197 

8. ਮੁਹੰਮਦ ਨX  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤZ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ. ਕੁਰਹਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ 

   ਸਭ ਤZ ਵੱਡਾ ਿਵHਾ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 32: 35-36; ਲੂਕਾ 6:27 & 35; ਯੂਹੰਨਾ 18:36; ਰੋਮ 12: 17-21; 2 ਕੁਿਰੰ. 10: 3-5; ਗਾਲ. 5: 14-

15 ਅਤੇ 5: 19-21; ਐFਫ. 6:12; 2 ਿਟਮ. 2: 24-26; ਤੀਤੁਸ 3: 1-6; ਯਾਕੂਬ 1:20; 4: 1 / ਬਕਾਰਾ 2: 

191-193, 194-195, 216 & 244; ਨੀਸਾ 4: 71-78 & 84; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:45; ਇਨਫਾਲ 8:39 & 64-66; 

ਟੇਵਬੇ 9: 5, 12, 29 & 41-52; ਮੁਹੰਮਦ 47: 4; ਫਿਤਹ 48:16; ਸਫ 61: 2-4; ਟਿਹਰੀਮ: 66:9 

ਮੁਹੰਮਦ'ਇਨ ਯਾੱਪਾ ਸਵੈਲਰ:1) ਬੇਦੀਰ ਸੇਵਾ: (ਮਾਰਟ 624) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ :13: & & & १२3; 

ਇਨਫਾਲ 8: 5-19 ਅਤੇ 41-44. 2) ਅਹੂਦ ਸਵਾ: (ਮਾਰਟ 625) ਅਲ-ਆਈ ਮਰਾਨ 3: 121-122; 3: 140 

ਅਤੇ 165-172. 3) ਹeਡੇਕ ਸੇਫਰੀ: (627). ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12; 33: 25-27. 4) ਹੂਦੇਬੀਏ ਸੇਫੀਰੀ: 

(ਮਾਰਟ 628). ਫੀਟੀਹ 48: 1-3 ਅਤੇ 48: 22-27. 5) ਮੂਟਾ ਸੇਫੇਰੀ: ਮਸਲਮੀਮਾਨਾਰਲਾ ਿਬਜ਼ਨਸੈਲਰ 

ਅਰਸੰਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨh ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ (630). ਟੇਵੇ 9: 25-27. 

7) ਟੈਿਬਕ ਸੇਫਰੀ: (630). ਟੇਵੇ 9: 38-40, 42-52; ਟੇਵੇ 9: 65-66, 81-83; ਟੇਵਬੇ 9: 86-87, 90, 93, 

117. 8) ਮੱਕ'ੇਿਨਨ ਫੈਥੀ: (630) ਟਵੇਬੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸਫ 61:13; ਨਸਰ 110: 1-3. 

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ Hਲੈੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤ ੇ

    ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. 

ਮੈਟ. 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 13: 13-17 1. ਕੋਰ .1: 1; ਐFਫ. 5: 1-2; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-5 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21; 

ਐਨਫਾਲ 8: 1; ਅਹਜ਼ਬ 33:21 & 50; ਫਿਤਹ 48:29; ਹੂਕੁਰਤ 49: 1-5; ਕੈਲੇਮ 68: 4 

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ

     ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱਸ. 3: 5; ਯਾਕੂਬ 1:13; 1 

ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-23, 4: 1-3; 3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11; 2:11 / ਬਕਾਰਾ 2:11 & 213; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:19; ਨੌਕਰ 

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 
ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)   ਅਗਸਤ 623 

 2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰਬਰ    ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰਮ   ਸਤੰਬਰ 623  

 4. ਜ਼ਲੁ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰਬਰ   ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    15 ਮਾਰਚ, 624 

 6. ਬਾਨm  ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ    ਦਾ ਹਮਲਾ 624  

 7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ / ਜੂਨ 624 

 8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 624 

 9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ   ਸਤੰਬਰ 624 

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰਬਰ 624 

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ    23 ਮਾਰਚ, 625 

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ   ਮਾਰਚ 625 

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ    ਹਮਲਾ 625 

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਅਪNੈਲ 626 

15. ਧੱਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਜੂਨ 626 

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਅਗਸਤ / ਸਤੰਬਰ 626 

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਜਨ 627 

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)    ਅਪNੈਲ 627 

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 627 

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਜੂਨ 627 

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ    ਮਾਰ 628 

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱਤ    ਮਈ 628 

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਮਈ / ਜੂਨ 628 

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਮਈ 628  

25. ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ    ਿਜੱਤ 630 

26. ਹੁਨU ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਜਨ 630 

27. ਆਟਸ ਦੀ    ਲੜਾਈ 630 

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ    ਦਾ ਸੀਜ 630  

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰਬਰ    ਦੀ ਲੜਾਈ 630  
 

ਇੱਥ ੇਹੋਰ 73 ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨR I ਨੰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨU  ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਹੱਸਾ ਨਹP ਿਲਆ 
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23. 
ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)   ਅਗਸਤ 623 

 2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰਬਰ    ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰਮ   ਸਤੰਬਰ 623  

 4. ਜ਼ਲੁ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰਬਰ   ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    15 ਮਾਰਚ, 624 

 6. ਬਾਨm  ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ    ਦਾ ਹਮਲਾ 624  

 7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ / ਜੂਨ 624 

 8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 624 

 9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ   ਸਤੰਬਰ 624 

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰਬਰ 624 

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ    23 ਮਾਰਚ, 625 

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ   ਮਾਰਚ 625 

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ    ਹਮਲਾ 625 

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਅਪNੈਲ 626 

15. ਧੱਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਜੂਨ 626 

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰਡਲ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ   ਅਗਸਤ / ਸਤੰਬਰ 626 

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ    ਜਨ 627 

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)    ਅਪNੈਲ 627 

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 627 

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਜੂਨ 627 

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ    ਮਾਰ 628 

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱਤ    ਮਈ 628 

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਮਈ / ਜੂਨ 628 

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਮਈ 628  

25. ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ    ਿਜੱਤ 630 

26. ਹੁਨU ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਜਨ 630 

27. ਆਟਸ ਦੀ    ਲੜਾਈ 630 

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ    ਦਾ ਸੀਜ 630  

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰਬਰ    ਦੀ ਲੜਾਈ 630  
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ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)   ਅਗਸਤ 623 

 2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰਬਰ    ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰਮ   ਸਤੰਬਰ 623  

 4. ਜ਼ਲੁ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰਬਰ   ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    15 ਮਾਰਚ, 624 

 6. ਬਾਨm  ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ    ਦਾ ਹਮਲਾ 624  

 7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ / ਜੂਨ 624 

 8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 624 

 9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ   ਸਤੰਬਰ 624 

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰਬਰ 624 

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ    23 ਮਾਰਚ, 625 

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ   ਮਾਰਚ 625 

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ    ਹਮਲਾ 625 

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਅਪNੈਲ 626 

15. ਧੱਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਜੂਨ 626 

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਅਗਸਤ / ਸਤੰਬਰ 626 

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ    ਜਨ 627 

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)    ਅਪNੈਲ 627 

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 627 

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਜੂਨ 627 

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ    ਮਾਰ 628 

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱਤ    ਮਈ 628 

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਮਈ / ਜੂਨ 628 

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਮਈ 628  

25. ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ    ਿਜੱਤ 630 

26. ਹੁਨU ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਜਨ 630 

27. ਆਟਸ ਦੀ    ਲੜਾਈ 630 

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ    ਦਾ ਸੀਜ 630  

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰਬਰ    ਦੀ ਲੜਾਈ 630  
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 1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)   ਅਗਸਤ 623 

 2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰਬਰ    ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰਮ   ਸਤੰਬਰ 623  

 4. ਜ਼ਲੁ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰਬਰ   ਦੀ ਗ:ਤ 623  

 5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    15 ਮਾਰਚ, 624 

 6. ਬਾਨm  ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ    ਦਾ ਹਮਲਾ 624  

 7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ / ਜੂਨ 624 

 8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 624 

 9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ   ਸਤੰਬਰ 624 

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰਬਰ 624 

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ    23 ਮਾਰਚ, 625 

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ   ਮਾਰਚ 625 

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ    ਹਮਲਾ 625 

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਅਪNੈਲ 626 

15. ਧੱਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ    ਜੂਨ 626 

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਅਗਸਤ / ਸਤੰਬਰ 626 

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ    ਜਨ 627 

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)    ਅਪNੈਲ 627 

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਮਈ 627 

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ    ਜੂਨ 627 

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ    ਮਾਰ 628 

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱਤ    ਮਈ 628 

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਮਈ / ਜੂਨ 628 

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰਮ   ਮਈ 628  

25. ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ    ਿਜੱਤ 630 

26. ਹੁਨU ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ    ਜਨ 630 

27. ਆਟਸ ਦੀ    ਲੜਾਈ 630 

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ    ਦਾ ਸੀਜ 630  

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰਬਰ    ਦੀ ਲੜਾਈ 630  
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24. 
24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਅਲੀਏ: ਜ਼ਬੁਯੇਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਕ ਅਸਥਾਈ (ਮੂਟਾ). 

 2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੱੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623  

        ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ. 

 3. ਈਸਮਾ: (ਉਮੇਮੇ) ਸਯਾਨ ਦੀ ਧੀ. ਿਕdਿਕ ਉਹ ਨਹ^ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹ^ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. 

 4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ. 

 5. ਗਾਜ਼ੀਯੇ: ਜਬੀਰ ਦੀ ਧੀ;ਿਕdਿਕ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਬਗੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸਨੰੂ ਜਬੀਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. 

 6. ਹਫਸਾ ਿਬੰਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ. 

 7. ਹਾੱਲਵ: ਹਕੀਮ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਅਲ ਹੈਰੀਥ ਦੀ ਲੜਕੀ ਿਵਧਵਾ. 

 8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰਦ ਿਬੰਟ ਅਬੀ ਉਮੱਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ. 

 9. ਜੁਵਾਇਰੀਆ ਿਬੰਟ ਅਲ-ਹਰੀਥ: ਤ7 20 ਸਾਲF ਦੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਿਵਧਵਾ ਹੈ 627 ਿਵਚ ਬਾਨj  ਮੁਸਤਾਲਕ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ  

        ਿਗਆ ਸੀ। 

10. ਖਦੀਜਾ ਿਬੰਟ ਖੁਵਾਿਲਦ; ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ 595 ਿਵਚ ਿਵਆਿਹਆ ਜਦ7 ਉਹ 25 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ   

        40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ. 

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ. 

12. ਲੈਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ. 

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ  

        ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ. 

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. 

15. ਮਯਮੁਨਾ ਿਬੰਟ ਅਲ-ਹਰੀਥ: (ਿਹਲਾਲੀਏ) ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਿਰHਤੇਦਾਰ ਸੀ ਹੇਲਲ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵਚ7 

16. ਨV J: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk  ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  

        (ਉਸਨੰੂ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ). 

17. ਰਮਲਾ ਬੰਤ ਅਬੂ ਸੂਫੀਅਨ: (ਿਜਸਨੰੂ ਅਮ ਹਬੀਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ "ਮF (ਹਬੀਬਾ ਦਾ) ਉਮਯਦ ਗੋਤ ਦਾ। 

18. ਰਹਾਨਾ ਿਬੰਟ ਅਮਰ ਇਬਨ ਖਨਫਾ: (ਰਹਾਨਾ) ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ7 ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਗੋਤ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨF ਨk  627 ਿਵਚ  

        ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ. 

19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj  ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ। 

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj  ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਨk  620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ  

        ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ. 

21. ਉਮਰੇ Jਾਿਰਕ: ਦਾਸ ਗੋਤ ਦੇ ਯੇਦੀਦ ਦੀ ਧੀ. 

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7  

        ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਮ. “ਸੋ ਜਦ7 ਜ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ7 ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਭਾਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਜ਼ਾਇਦ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 

        ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ. 

23. ਜ਼ੈਨਬ ਿਬੰਟ ਖੁਜ਼ੀਆਮਾਹ: ਉਹ ਬਾਣੀ ਿਹਲਾਲ ਿਬਨ ‘ਆਿਮਰ ਿਬਨ’ਦੀ ਸੀ ਸਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਓਬੈਦੇਹ ਦੀ ਿਵਧਵਾ. 

24. ਜੱੁਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੱੁ ਹੋ ਗਈ। 
 

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇਲਹਾਨ ਆਰਸੈਲ, iatਰੀਅਟ ਵੇ ਕਦੀਨ, ਪੀ. 280 / ਡਾ. ਅਰਗੁਨ ਅਤੇ ਅਿਮਰ ਕੈਨਰ, ਉਦਾਰੀ ਇਸਲਾਮ, 
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24. 
24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਅਲੀਏ: ਜ਼ਬੁਯੇਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਕ ਅਸਥਾਈ (ਮੂਟਾ). 

 2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੱੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623  

        ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ. 

 3. ਈਸਮਾ: (ਉਮੇਮੇ) ਸਯਾਨ ਦੀ ਧੀ. ਿਕdਿਕ ਉਹ ਨਹ^ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹ^ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. 

 4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ. 

 5. ਗਾਜ਼ੀਯੇ: ਜਬੀਰ ਦੀ ਧੀ;ਿਕdਿਕ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਬਗੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸਨੰੂ ਜਬੀਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. 

 6. ਹਫਸਾ ਿਬੰਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ. 

 7. ਹਾੱਲਵ: ਹਕੀਮ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਅਲ ਹੈਰੀਥ ਦੀ ਲੜਕੀ ਿਵਧਵਾ. 

 8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰਦ ਿਬੰਟ ਅਬੀ ਉਮੱਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ. 

 9. ਜੁਵਾਇਰੀਆ ਿਬੰਟ ਅਲ-ਹਰੀਥ: ਤ7 20 ਸਾਲF ਦੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਿਵਧਵਾ ਹੈ 627 ਿਵਚ ਬਾਨj  ਮੁਸਤਾਲਕ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ  

        ਿਗਆ ਸੀ। 

10. ਖਦੀਜਾ ਿਬੰਟ ਖੁਵਾਿਲਦ; ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ 595 ਿਵਚ ਿਵਆਿਹਆ ਜਦ7 ਉਹ 25 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ   

        40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ. 

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ. 

12. ਲੈਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ. 

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ  

        ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ. 

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. 

15. ਮਯਮੁਨਾ ਿਬੰਟ ਅਲ-ਹਰੀਥ: (ਿਹਲਾਲੀਏ) ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਿਰHਤੇਦਾਰ ਸੀ ਹੇਲਲ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵਚ7 

16. ਨV J: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk  ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  

        (ਉਸਨੰੂ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ). 

17. ਰਮਲਾ ਬੰਤ ਅਬੂ ਸੂਫੀਅਨ: (ਿਜਸਨੰੂ ਅਮ ਹਬੀਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ "ਮF (ਹਬੀਬਾ ਦਾ) ਉਮਯਦ ਗੋਤ ਦਾ। 

18. ਰਹਾਨਾ ਿਬੰਟ ਅਮਰ ਇਬਨ ਖਨਫਾ: (ਰਹਾਨਾ) ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ7 ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਗੋਤ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨF ਨk  627 ਿਵਚ  

        ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ. 

19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj  ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ। 

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj  ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਨk  620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ  

        ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ. 

21. ਉਮਰੇ Jਾਿਰਕ: ਦਾਸ ਗੋਤ ਦੇ ਯੇਦੀਦ ਦੀ ਧੀ. 

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7  

        ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਮ. “ਸੋ ਜਦ7 ਜ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ7 ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਭਾਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਜ਼ਾਇਦ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 

        ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ. 

23. ਜ਼ੈਨਬ ਿਬੰਟ ਖੁਜ਼ੀਆਮਾਹ: ਉਹ ਬਾਣੀ ਿਹਲਾਲ ਿਬਨ ‘ਆਿਮਰ ਿਬਨ’ਦੀ ਸੀ ਸਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਓਬੈਦੇਹ ਦੀ ਿਵਧਵਾ. 

24. ਜੱੁਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੱੁ ਹੋ ਗਈ। 
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ਪੀ. 56 / ਅਲੀ ਦJਤੀ, ਤੀਹ ਸਾਲ, ਪੰਨਾ 123-125. 
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24. 
24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE  ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ 

 
 1. ਅਲੀਏ: ਜ਼ਬੁਯੇਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਕ ਅਸਥਾਈ (ਮੂਟਾ). 
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 3. ਈਸਮਾ: (ਉਮੇਮੇ) ਸਯਾਨ ਦੀ ਧੀ. ਿਕdਿਕ ਉਹ ਨਹ^ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹ^ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. 
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23. ਜ਼ੈਨਬ ਿਬੰਟ ਖੁਜ਼ੀਆਮਾਹ: ਉਹ ਬਾਣੀ ਿਹਲਾਲ ਿਬਨ ‘ਆਿਮਰ ਿਬਨ’ਦੀ ਸੀ ਸਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਓਬੈਦੇਹ ਦੀ ਿਵਧਵਾ. 

24. ਜੱੁਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੱੁ ਹੋ ਗਈ। 

 

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇਲਹਾਨ ਆਰਸੈਲ, iatਰੀਅਟ ਵੇ ਕਦੀਨ, ਪੀ. 280 / ਡਾ. ਅਰਗੁਨ ਅਤੇ ਅਿਮਰ ਕੈਨਰ, ਉਦਾਰੀ ਇਸਲਾਮ, 

ਪੀ. 56 / ਅਲੀ ਦJਤੀ, ਤੀਹ ਸਾਲ, ਪੰਨਾ 123-125. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB 

 

ਜ: ਅੱਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱਚ 

v ਲੜਨਾ ਰੱਬ ਦਾ "ਤਰੀਕਾ" ਹੈ (ਅਲ-ਮਾਇਦਾਹ 35: 5; ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 75: 8; ਅਲ-ਅਨਕਾਬਟ 69: 29( 

v ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24: 
9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64) 

v ਰੱਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9) 

v ਰੱਬ ਯੱੁਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8) 

v ਰੱਬ ਉਨG D ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61) 

v ਰੱਬ ਯੱੁਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8) 

v ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ 
7.3. 8) 

  

ਬੀ . ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱਤਾ 

v ਸੱਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50) 

v ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ 

65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9) 

v ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ :  ਅੱਖD ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 178: 2: 179; 194: 2; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 45: 5; 
ਅਲ-ਨਿਹਲ 126: 16; ਅਲ-ਹਜ 60:22; ਅਲ-Qੂਰਾ 39:42. 41) 

v ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ 

16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47) 
  

ਏ ਨA ਿਤਕ ਮਾਮਲੇ 

v ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2) 

v ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI  ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ”(ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 17: 8) 

v ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਬ ਲੋਕD ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 

159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5) 

v ਲੋਕD ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2) 

v ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61) 
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v ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਬ ਲੋਕD ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 

159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5) 

v ਲੋਕD ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2) 

v ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61) 

 
 
 
 

25. 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB 

 

ਜ: ਅੱਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱਚ 

v ਲੜਨਾ ਰੱਬ ਦਾ "ਤਰੀਕਾ" ਹੈ (ਅਲ-ਮਾਇਦਾਹ 35: 5; ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 75: 8; ਅਲ-ਅਨਕਾਬਟ 69: 29( 

v ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24: 
9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64) 

v ਰੱਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9) 

v ਰੱਬ ਯੱੁਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8) 

v ਰੱਬ ਉਨG D ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61) 

v ਰੱਬ ਯੱੁਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8) 

v ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ 
7.3. 8) 

  

ਬੀ . ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱਤਾ 

v ਸੱਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50) 

v ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ 

65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9) 

v ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ :  ਅੱਖD ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 178: 2: 179; 194: 2; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 45: 5; 
ਅਲ-ਨਿਹਲ 126: 16; ਅਲ-ਹਜ 60:22; ਅਲ-Qੂਰਾ 39:42. 41) 

v ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ 

16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47) 
  

ਏ ਨA ਿਤਕ ਮਾਮਲੇ 

v ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2) 

v ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI  ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
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26. 
ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ> 

 

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ 
v ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW # ਨਾਲB  ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX  

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20 

v ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਬੈਕਲੈਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਬੇਿਟਲ ਹਨ 
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 155; ਨੀਸਾ 4:72 & 77; 

v ਗੈਰ-ਲੜਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ 
ਐਨਫਾਲ 8: 15-16; ਟੇਵੇ 9:39, 81, ਫੀਟੀਹ 48:16 

v ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁHਮਣ 

ਨੀਸਾ 4:89; ਟੇਵੇ 9:83; ਮੁਮਤੇਹਨਾਹ 60: 1 ਅਤੇ 9 

v ਜੇ ਤੁਸX ਲੇ ਹੋ ਜ#ਦੇ ਹੋ ਤ# ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ 
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 165, ਟੇਵੇ 9:25, ਫਿਤਹ 48:22 

v ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਹੁਜੂਰਤ 49: 9 

 

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ 
v ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ    

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10 

v ਉਨW # ਲੋਕ# ਨੰੂ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ    

ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 121-125, 173; ਐਨਫਾਲ 8: 9, 71; ਤੇਵੇ 9:26; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:25 

v ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ     

ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122 

 

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ 
v ਹਮਲਾਵਰ ਯੱੁਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ    

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5 

v ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ    

ਬਕਾਰਾ 2: 190; ਨੌਕਰ 5.3; ਟੇਵੇ 9:13; ਹੱਜ 22:39 

v ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਨ.ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੱੁਧ ਲਾਇਸaਸ    

ਸਾਕ 5:38; ਅਰਾਫ 7: 4; ਇਨਫਾਲ 8: 11,57,67; ਤੇਵੇ 9:73 ਅਤੇ 123 

v ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
   ਹੈHਰ 59: 5 

v ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਦLੜ ਰਹੋ ਅਤੇ .#ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ    
   ਇਨਫਾਲ 8:45; ਮੁਹੰਮਦ :35 47::35. 

v .#ਤੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ 
   ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151 
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ਸਾਕ 5:38; ਅਰਾਫ 7: 4; ਇਨਫਾਲ 8: 11,57,67; ਤੇਵੇ 9:73 ਅਤੇ 123 

v ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
   ਹੈHਰ 59: 5 

v ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਦLੜ ਰਹੋ ਅਤੇ .#ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ    
   ਇਨਫਾਲ 8:45; ਮੁਹੰਮਦ :35 47::35. 

v .#ਤੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ 
   ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151 

 

 

 

 
 
 
 

 26. 
ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ> 

 

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ 
v ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW # ਨਾਲB  ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX  

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20 

v ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਬੈਕਲੈਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਬੇਿਟਲ ਹਨ 
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 155; ਨੀਸਾ 4:72 & 77; 

v ਗੈਰ-ਲੜਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ 
ਐਨਫਾਲ 8: 15-16; ਟੇਵੇ 9:39, 81, ਫੀਟੀਹ 48:16 

v ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁHਮਣ 

ਨੀਸਾ 4:89; ਟੇਵੇ 9:83; ਮੁਮਤੇਹਨਾਹ 60: 1 ਅਤੇ 9 

v ਜੇ ਤੁਸX ਲੇ ਹੋ ਜ#ਦੇ ਹੋ ਤ# ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ 
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 165, ਟੇਵੇ 9:25, ਫਿਤਹ 48:22 

v ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਹੁਜੂਰਤ 49: 9 

 

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ 
v ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ    

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10 

v ਉਨW # ਲੋਕ# ਨੰੂ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ    

ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 121-125, 173; ਐਨਫਾਲ 8: 9, 71; ਤੇਵੇ 9:26; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:25 

v ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ     

ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122 

 

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ 
v ਹਮਲਾਵਰ ਯੱੁਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ    

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5 

v ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ    
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27. 
ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆ ਂਤੁਕ> 

 
ਜੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇ? 

v ਇਸਲਾਮ ਲੜੋ ਜਦB ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਿਜੱਤ ਪLਾਪਤ ਨਹX ਹੰੁਦਾ 

   ਬਕਾਰਾ 2: 193; ਐਨਫਾਲ 8:39 

v ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੋ, ਕਾਿਫਰ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ 

  ਟੇਵੇ 9:12; ਅਹਜ਼ਬ 33: 60-62; ਟਿਹਰੀਮ 66: 9 

v ਪਖੰਡੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਲੜੋ 

ਮੁਨਾਿਫਕਨ 63: 1-4 

v ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੋ 

   ਨੀਸਾ 4:75 

v ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋਕ# ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ 

  ਟੇਵੇ 9: 29-30; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:26; ਹੈHਰ 59: 2 

v ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ 

   ਹੈHਰ 59:14 

 

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦ ੇਅਤੇ ਇਨਾਮ 

v ਜੰਗ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱੁਟ# ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ 

ਇਨਫਾਲ 8: 1, 41 & 69; ਟੇਵੇ 9:88; ਹੈHਰ 59: 6-8; ਮੁਜ਼ਾਮਿਮਲ 73:20 

v  ਲੜਨਾ ਰਿਹਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ 

  ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110 

v ਲੜਾਕੂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ .ਹੀਦ# ਨੰੂ ਿਫਰਦੌਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

   ਅਲ- İਮਰਾਨ 3: 169 & 195; ਨੀਸਾ 4:74 & 100; ਨੀਸਾ 4: 100; ਇਨਫਾਲ 8: 59-60;  

ਟੈਵ 9:52 

 

ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣ ੇ?ੁਰ ੂਹੋਏ 

   ਇਸਲਾਮ ਜ ੋਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹ ੈ

1. ਬੇਦੀਰ: (ਮਾਰਚ 624) ਅਲ-ਆਈ ਇਮਰਾਨ 3:13 ਅਤੇ 123 ਇਨਫਾਲ 8: 5-19 ਅਤੇ 41-44. 

2. ਅਹੁਦ: (ਮਾਰਚ 625) ਅਲ-ਆਈ ਇਮਰਾਨ 3: 121-122, 140 ਅਤੇ 165-172. 

3. ਹKਡੇਕ: (627) ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12 ਅਤੇ 25-27. 

4. ਹੂਦੇਬੀਏ: (ਮਾਰਟ 628) ਫਿਤਹ 48: 1-3 ਅਤੇ 22-27. 

5. ਮੁਤਾ: (629) ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 

6. ਹਨੀਨ: (630) ਟੇਵੇ 9: 25-27. 

7. ਟੇਬੁਕ: (630) ਤੇਵੇ 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93, 117. 

8. ਮੱਕਾ: (630) ਤੇਵੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸੈਫ 61:13 ਅਤੇ ਨਸਰ 110: 1-3. 
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v ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੋ 

   ਨੀਸਾ 4:75 

v ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋਕ# ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ 

  ਟੇਵੇ 9: 29-30; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:26; ਹੈHਰ 59: 2 

v ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ 

   ਹੈHਰ 59:14 

 

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦ ੇਅਤੇ ਇਨਾਮ 
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  ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110 

v ਲੜਾਕੂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ .ਹੀਦ# ਨੰੂ ਿਫਰਦੌਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
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ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣ ੇ?ੁਰ ੂਹੋਏ 

   ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹ ੈ
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28. 
19 ਹੱਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ.  ਆਦੇ0 ਿਦੱਤਾ 

 

1. ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ) 
 

2. ਕਾਬ ਇਬਨ ਅਲ-ਅ.ਰਫ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਲਿਖਆ ਸੀ) 
 

3. ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ) 
 

4. ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀ) 
 

5. ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ 5 ਆਦਮੀ 

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਆ ਿਗਆ) 
 

6. ਸੱਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ) 
 

7. ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI  ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ) 
 

8. ਇਕ ਅੱਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗੀਤ ਗਾਏ) 
 

9. ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ 

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ) 
 

10. ਅਸਮਾ ਿਬੰਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI  ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ) 
 

11. ਅਬਦੱੁਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ) 
 

12. ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ) 
 

13. ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 
 

14. ਬਾਨc  ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ) 
 

15. ਇਕ ਅੰਨW&  ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 
 

16. ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ Qਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ) 
 

17. ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ) 
 

18. ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਉਨG D ਨੰੂ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨG D ਨI  lਠ ਦੇ 

ਚਰਵਾਹੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ) 
 

19. ਅਬਦੱੁਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI  ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ 

ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)  
   

ਬੀਕੇਜ਼. http: //answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html 
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28. 
19 ਹੱਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ.  ਆਦੇ0 ਿਦੱਤਾ 

 

1. ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੱੁਿਕਆ) 
 

2. ਕਾਬ ਇਬਨ ਅਲ-ਅ.ਰਫ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਲਿਖਆ ਸੀ) 
 

3. ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ) 
 

4. ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀ) 
 

5. ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ 5 ਆਦਮੀ 

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਆ ਿਗਆ) 
 

6. ਸੱਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ) 
 

7. ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI  ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ) 
 

8. ਇਕ ਅੱਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗੀਤ ਗਾਏ) 
 

9. ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ 

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ) 
 

10. ਅਸਮਾ ਿਬੰਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI  ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ) 
 

11. ਅਬਦੱੁਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ) 
 

12. ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ) 
 

13. ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 
 

14. ਬਾਨc  ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ) 
 

15. ਇਕ ਅੰਨW&  ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 
 

16. ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ Qਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ) 
 

17. ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI  ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ) 
 

18. ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI  ਉਨG D ਨੰੂ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨG D ਨI  lਠ ਦੇ 

ਚਰਵਾਹੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ) 
 

19. ਅਬਦੱੁਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI  ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ 

ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)  
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29. 
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

 
1.  ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਗੂ 

1 ਯੂਹੰਨਾ 2:18, ਜੋਅਲ 2: 1-2, ਦਾਨੀਏਲ 7: 7-8,15-17, ਅਤੇ 23-24, 25-27, ਈQਾ. 14, ਰੇਵ .13.2 ਅਤੇ 4-8 / 

ਆਯਤੱੁਲਾ ਬਕੀਰ ਅਲ-ਸਦਰ ਅਤੇ ਆਯਤੱੁਲਾ ਮੁਰਦਾਦਾ ਮੁਤਾਹਾਰੀ, ਿਦ ਅਵਾਇਟ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਪੀ. 1. 
 

2. ਇੱਕ ਝੂਠ&  ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ 

ਪ]ਕਾ. 13: 4 ਅਤੇ 8, 19:20) / ਇਬਨ ਕਯਾਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹ-ਅਸ-ਸਾਤ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੱਬਨੀ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਚ 

ਆਫ ਆਰਮਾਗੇਡਨ? ਪੀ. 236. 
 

3. ਇਕ .ਕਤੀ.ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ 

ਰੇਵ. 13: 4 ਅਤੇ 8 / ਵੇਿਲਯਨਕੋਡ, ਿਕਆਮਤ ਿਦਵਸ ਪੋਰਟbਟਸ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, ਪੀ. 358. 
 

4. ਲੇਲੇ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜਗਰ 

ਮੈਟ. 7:15, 24: 4-5, ਯੂਹੰਨਾ 1:36: ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 5: 6 & 13; 13:11 ਅਤੇ 20: 2, / ਵੇਿਲਅਨਕੋਡ, ਸੂਤਰਪਾਤ, ਪੀ. 218. 
 

5. ਉਹ ਇੱਕ ਨਵ# ਿਵ.ਵ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਰੇਵ. 13: 2, 4-8, ਡੈਨੀਅਲ 7: 7, 23 ਅਤੇ 25 / ਬਕਾਰਾ 2: 216, ਟੈਵ 9:29 ਅਤੇ 123, ਅਤੇ ਇਬਨ ਕਥੀਰ “ਏ Qਾਈਟ 

ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ” ਚੈਪ ਿਵੱਚ. 6 ਬੀ. 
 

6. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਨਵd ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ 

ਰੇਵ. 13: 2, 4-8 ਅਤੇ 11-18) / ਮੌਦੁਦੀ ਵਾਈ ਗੈਬਰੀਅਲ, ਪੀ. 81. 
 

7. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਦਾਨੀਏਲ 7:25 / ਉਹ Qੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਵਜL ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਤL ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. 

ਏ.ਏਚ. (ਿਹਜਰਾਹ ਤL ਬਾਅਦ) 
 

8. ਇਕ ਿਵ.ਵ ਧਰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 7 / ਅਯਤੱੁਲਾ-ਅਬ]ਹੀਮ ਅਮੀਨੀ, ਅਲ-ਇਮਾਮ ਅਲ ਮਾਹੀ. 
 

9. ਉਨW # ਨੰੂ ਫ#ਸੀ ਿਦਓ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹX ਕਰਦੇ 

ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 5-7 ਅਤੇ 15 / ਵੀਨਾਕੋਡ, ਡੂਮਜ਼ੈਡ ਪੋਰਟSਟਸ, ਪੀ. 312. 
 

10. ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੰੂ ਫ#ਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜB ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਸੰ: 20: 4 / ਸੂਰਾ 47: 4 ਅਤੇ ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ, ਿਕਤਾਬ 20, ਨੰ. 4546. 
 

11. ਿਜੰਨ&  ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਰ. 12: 1-5,6,9 13, 14, 17 / ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ, ਿਕਤਾਬ 41, ਨੰ. 6985. 
 

12. ਯਰੂ.ਲਮ =ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਰੇਵ. 7:25 / ਮੁਹੰਮਦ nਬਨ İਜ਼ਾਤ, ਅਲ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮD ਦਾ ਅੰਤ, ਪੀ. 40 
 

13. ਯਰੂ.ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਮੈਟ. 24: 16- 22, ਜ਼ੇਕ. 14: 2, ਿਹਜ਼ਕੀ. 38: 9-12 / ਅਮੀਰ ubਬਨ ਜ਼ਬੈੁਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਿਰਧੀ, ਿਕਯਾਮਾ ਦੇ ਿਚੰਨG , ਪੀ. 42. 
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4. ਮੈਡ-ੋਪਰਸੀਆ  536 ਬੀ.ਸੀ.   >  333 ਬੀ.ਸੀ. 
 

5. ਯੂਨਾਨੀ   323 ਬੀ.ਸੀ  >  63 ਬੀ.ਸੀ. 
 

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ  63 ਬੀ.ਸੀ  >  1453 ਏ.ਡੀ. 
 

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ  1453 ਏ.ਡੀ.  >  1923 ਏ.ਡੀ. 
 

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?   (2023?) 
 

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>  

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ 
 

v ਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਗੋਗ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (:ਾਇਦ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ) 
 

v ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ 

ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ) ਜI ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏ:ੀਆ ਦੇ hਤਰੀ ਦੇ:, ਜI ਕਾਕੇਸਸ ਦੇ hਤਰ ਿਜ਼ਲRੇ  

(ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ, ਅਰਮੀਨੀਆ) ਜਾਰਜੀਆ) ਜI ਮਾ ਪਹਾੜਟ ਟੌਰਸ (ਤੁਰਕੀ) = ਟੋਰੋਸ ਪਹਾੜੀ :Nੇਣੀ ਿਵਚ 

ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ 

<ਿਫਰਾਟ ਨਹੀਰ> ਿਵਚ ਈਸਟ) ਟਾਈਗਿਰਸ ਨਦੀ = “ਿਡਕਲ ਨਿਹਰ” 
 

v ਮੇ>ੇਕ = ਵੀ. 3 (ਅੰਕਾਰਾ, ਗੋਰਿਡਅਨ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਿਸਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਪNਾਚੀਨ 

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ 

 
v ਤੁਬਲ = ਵੀ. 3 (ਕੇਸੇਰੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਤੁਬਲ ਟਰਕੀ ਿਵੱਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ ਿਵੱਚ 

 
v ਪਰਸੀਆ = ਵੀ. 5 ਈਰਾਨ (1935 ਿਵਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕ ੇਈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਗੋਮਰ = ਵੀ .6 (ਅੰਕਾਰਾ) (ਸਕਫੋੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਿਸਮਰੀਅਨ - 7 ਵP ਸਦੀ ਤW> 

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ 

 
v ਤੋਗਰਮਾਹ = ਵੀ. 6 ਜI ਬੈਥ-ਤੋਗਰਮਾਹ (hਤਰ ਕੁਆਰਟਰI ਿਵਚW) ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ :ਾਮਲ 

ਹਨ: ਏਰਿਜੰਕਨ, ਏਰਜ਼ਰੁਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ 

ਿਹੱਸੇ ਸੀ.ਐpਫ. 

    ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ 

    ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ. 

 
31. 

ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11 
 

1. ਿਮਸਰ   2700 ਬੀ.ਸੀ.   >  833 ਬੀ.ਸੀ. 
 

2. ਅੱ>ੂਰੀ   833 ਬੀ.ਸੀ.   >  612 ਬੀ.ਸੀ. 
 

3. ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ  612 ਬੀ.ਸੀ  >  536 ਬੀ.ਸੀ. 
 

4. ਮੈਡ-ੋਪਰਸੀਆ  536 ਬੀ.ਸੀ.   >  333 ਬੀ.ਸੀ. 
 

5. ਯੂਨਾਨੀ   323 ਬੀ.ਸੀ  >  63 ਬੀ.ਸੀ. 
 

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ  63 ਬੀ.ਸੀ  >  1453 ਏ.ਡੀ. 
 

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ  1453 ਏ.ਡੀ.  >  1923 ਏ.ਡੀ. 
 

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?   (2023?) 

 

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>  

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ 
 

v ਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਗੋਗ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (:ਾਇਦ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ) 
 

v ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ 

ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ) ਜI ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏ:ੀਆ ਦੇ hਤਰੀ ਦੇ:, ਜI ਕਾਕਸੇਸ ਦੇ hਤਰ ਿਜ਼ਲRੇ  

(ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ, ਅਰਮੀਨੀਆ) ਜਾਰਜੀਆ) ਜI ਮਾ ਪਹਾੜਟ ਟੌਰਸ (ਤੁਰਕੀ) = ਟੋਰੋਸ ਪਹਾੜੀ :Nੇਣੀ ਿਵਚ 

ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ 

<ਿਫਰਾਟ ਨਹੀਰ> ਿਵਚ ਈਸਟ) ਟਾਈਗਿਰਸ ਨਦੀ = “ਿਡਕਲ ਨਿਹਰ” 
 

v ਮੇ>ੇਕ = ਵੀ. 3 (ਅੰਕਾਰਾ, ਗੋਰਿਡਅਨ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਿਸਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਪNਾਚੀਨ 

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ 

 
v ਤੁਬਲ = ਵੀ. 3 (ਕੇਸੇਰੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਤੁਬਲ ਟਰਕੀ ਿਵੱਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ ਿਵੱਚ 

 
v ਪਰਸੀਆ = ਵੀ. 5 ਈਰਾਨ (1935 ਿਵਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕ ੇਈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਗੋਮਰ = ਵੀ .6 (ਅੰਕਾਰਾ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਿਸਮਰੀਅਨ - 7 ਵP ਸਦੀ ਤW> 

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ 
 

v ਤੋਗਰਮਾਹ = ਵੀ. 6 ਜI ਬੈਥ-ਤੋਗਰਮਾਹ (hਤਰ ਕੁਆਰਟਰI ਿਵਚW) ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ :ਾਮਲ 

ਹਨ: ਏਰਿਜੰਕਨ, ਏਰਜ਼ਰੁਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ 

ਿਹੱਸੇ ਸੀ.ਐpਫ. 

    ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ 

    ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ. 

 

31. 
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11 

 

1. ਿਮਸਰ   2700 ਬੀ.ਸੀ.   >  833 ਬੀ.ਸੀ. 
 

2. ਅੱ>ੂਰੀ   833 ਬੀ.ਸੀ.   >  612 ਬੀ.ਸੀ. 
 

3. ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ  612 ਬੀ.ਸੀ  >  536 ਬੀ.ਸੀ. 
 

4. ਮੈਡ-ੋਪਰਸੀਆ  536 ਬੀ.ਸੀ.   >  333 ਬੀ.ਸੀ. 
 

5. ਯੂਨਾਨੀ   323 ਬੀ.ਸੀ  >  63 ਬੀ.ਸੀ. 
 

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ  63 ਬੀ.ਸੀ  >  1453 ਏ.ਡੀ. 
 

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ  1453 ਏ.ਡੀ.  >  1923 ਏ.ਡੀ. 
 

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?   (2023?) 

 

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>  

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ 
 

v ਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਗੋਗ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (:ਾਇਦ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ) 
 

v ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ 

ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ) ਜI ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏ:ੀਆ ਦੇ hਤਰੀ ਦੇ:, ਜI ਕਾਕੇਸਸ ਦੇ hਤਰ ਿਜ਼ਲRੇ  

(ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ, ਅਰਮੀਨੀਆ) ਜਾਰਜੀਆ) ਜI ਮਾ ਪਹਾੜਟ ਟੌਰਸ (ਤੁਰਕੀ) = ਟੋਰੋਸ ਪਹਾੜੀ :Nੇਣੀ ਿਵਚ 

ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ 

<ਿਫਰਾਟ ਨਹੀਰ> ਿਵਚ ਈਸਟ) ਟਾਈਗਿਰਸ ਨਦੀ = “ਿਡਕਲ ਨਿਹਰ” 
 

v ਮੇ>ੇਕ = ਵੀ. 3 (ਅੰਕਾਰਾ, ਗੋਰਿਡਅਨ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਿਸਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਪNਾਚੀਨ 

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ 

 
v ਤੁਬਲ = ਵੀ. 3 (ਕੇਸੇਰੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਤੁਬਲ ਟਰਕੀ ਿਵੱਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ ਿਵੱਚ 

 
v ਪਰਸੀਆ = ਵੀ. 5 ਈਰਾਨ (1935 ਿਵਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕ ੇਈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ) (ਇਸਲਾਮੀ) 

 
v ਗੋਮਰ = ਵੀ .6 (ਅੰਕਾਰਾ) (ਸਕਫੋੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਿਸਮਰੀਅਨ - 7 ਵP ਸਦੀ ਤW> 

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ 

 
v ਤੋਗਰਮਾਹ = ਵੀ. 6 ਜI ਬੈਥ-ਤੋਗਰਮਾਹ (hਤਰ ਕੁਆਰਟਰI ਿਵਚW) ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ :ਾਮਲ 

ਹਨ: ਏਰਿਜੰਕਨ, ਏਰਜ਼ਰੁਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ 

ਿਹੱਸੇ ਸੀ.ਐpਫ. 

    ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ 

    ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ. 

 

31. 
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11 

 

1. ਿਮਸਰ   2700 ਬੀ.ਸੀ.   >  833 ਬੀ.ਸੀ. 
 

2. ਅੱ>ੂਰੀ   833 ਬੀ.ਸੀ.   >  612 ਬੀ.ਸੀ. 
 

3. ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ  612 ਬੀ.ਸੀ  >  536 ਬੀ.ਸੀ. 
 

4. ਮੈਡ-ੋਪਰਸੀਆ  536 ਬੀ.ਸੀ.   >  333 ਬੀ.ਸੀ. 
 

5. ਯੂਨਾਨੀ   323 ਬੀ.ਸੀ  >  63 ਬੀ.ਸੀ. 
 

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ  63 ਬੀ.ਸੀ  >  1453 ਏ.ਡੀ. 
 

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ  1453 ਏ.ਡੀ.  >  1923 ਏ.ਡੀ. 
 

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?   (2023?) 

 

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>  

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ 
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    ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ 

    ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ. 

 



32. 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 

 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੀ: 

ਗਾਲ. 1: 8-9 / ਨੀਸਾ 4: 157 (ਵੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ. 96 ਭਾਗ .9, ਿਕਤਾਬ 91: ਨੰ. 698) 

v ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ” ਤB ਆਇਆ ਸੀ: (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ .ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ .ੈਤਾਨ ਹੈ) 

ਲੂਕਾ 4: 5-8; ਯੂਹੰਨਾ 12:31, 14:30, 16:11; 2 ਕੁਿਰੰ. 4: 3-4, 11:14; ਐhਫ. 2: 2, 6: 

11-12; ਯਾਕੂਬ 4: 4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 15-17, 5: 4-5; ਪਰ. 12: 9 / ਫਿਤਹ 1: 1; ਯੂਨਸ 

10:37; ਨਾਹਲ 114: 1-6. 

v ਕੁਰਾਨ ਨ&  ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ 

ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ: 

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-24 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ਅਤੇ 15 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:59; ਨੌਕਰ 5:17; ਟੇਵੇ 9: 

30-31; ਿਜਨ 72: 3; ਜ਼ਹੁਰੂਫ 43: 57-59 ਅਤੇ 81. 

v ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਿਜਨ: 72: 1-2 & 11-15; ਅਹਕਫ 46: 29-30. 

v ਅੱਲWਾ ਮਨੱੁਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੰੂ ਕਠc ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW # ਨੰੂ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ: 

ਬਕਾਰਾ 2: 7, 15, ਅਤੇ 26; ਨੀਸਾ 4: 119; ਅਰਾਫ 7: 186. 

v ਅੱਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: 

ਨੀਸਾ 4: 78-79; ਮਾਈਡ 5:41; ਟੇਵੇ 9:55; ਐਨਬੀਆ 21:35. 

v ਅੱਲWਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ# ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾVਦਾ ਹੈ: 

ਉਤ. 3: 1; ਅਸਤਰ 9:25; ਜ਼ਬੂਰ. 21:11; 36: 4; ਪLੋ. 1:30; 2 ਕੁਿਰੰ. 11: 13-15; ਐhਫ. 

6:11; 1 ਪਾਲਤੂ 5: 8-9; 2 ਯੂਹੰਨਾ 1: 7 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:54; ਰੈਡ 13:42; ਨ& ਮਲ 27:50; 

v ਅੱਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: 

ਬਕਾਰਾ 2:10; ਨੀਸਾ 4:88; ਮੈਡ 5:14 ਅਤੇ 64. 

v ਕੁਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪLਤੀ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾVਦੀ ਹੈ: 

ਉਤ. 12: 1-3; ਨੰਬਰ 24: 9; ਜੇ. 31:17; ਰੋਮ 11: 1-2 / ਬਕਾਰਾ 2: 88-89; ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 12-13. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਲੱੁਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਯੱੁਧ# ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸਨ&  .ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਉਤ. 14:23; ਸਾਬਕਾ. 20:15 & 17; ਐhਫ. 4: 27-28 / ਐਨਫਾਲ 8: 1 ਅਤੇ 41. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 24 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਖੇੜੀਆਂ ਸਨ: (ਉਸਨ&  ਜ਼ੇਯੇਡ ਤB ਜ਼ੀਨ& ਬ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ)  

ਿਡਟ. 17:17, 18: 20-22; ਮੈਟ. 5: 27-32; 7: 15-20 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21 36-38, ਅਤੇ 40; 

ਕੈਲੇਮ 68: 4. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪLਗਟ ਹੈ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ .ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ. 

ਸਰਾ 17:88; .ੁਅ◌ਾਰਾ 26: 210-211; ਤੂਰ 52: 29; ਨ& ਜਮ 53: 2 ਅਤੇ 4; ਹੱਕਾ 69: 40-43; 

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਆਂ ਿਵਚB ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹX ਸੀ ਿਜਵd ਿਕ ਉਸਨ&  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ. ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਹX. 

ਮੈਟ. 11: 7-15; ਯੂਹੰਨਾ 3:30; ਰੇਵ. 1: 1,3,5,8,17-18; 22: 18-19 / ਅਹਜ਼ਬ 33:40; ਸਫ 
61: 6. 

 

32. 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 

 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੀ: 

ਗਾਲ. 1: 8-9 / ਨੀਸਾ 4: 157 (ਵੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ. 96 ਭਾਗ .9, ਿਕਤਾਬ 91: ਨੰ. 698) 

v ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ” ਤB ਆਇਆ ਸੀ: (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ .ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ .ੈਤਾਨ ਹੈ) 

ਲੂਕਾ 4: 5-8; ਯੂਹੰਨਾ 12:31, 14:30, 16:11; 2 ਕੁਿਰੰ. 4: 3-4, 11:14; ਐhਫ. 2: 2, 6: 

11-12; ਯਾਕੂਬ 4: 4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 15-17, 5: 4-5; ਪਰ. 12: 9 / ਫਿਤਹ 1: 1; ਯੂਨਸ 

10:37; ਨਾਹਲ 114: 1-6. 

v ਕੁਰਾਨ ਨ&  ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ 

ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ: 

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-24 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ਅਤੇ 15 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:59; ਨੌਕਰ 5:17; ਟੇਵੇ 9: 

30-31; ਿਜਨ 72: 3; ਜ਼ਹੁਰੂਫ 43: 57-59 ਅਤੇ 81. 

v ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਿਜਨ: 72: 1-2 & 11-15; ਅਹਕਫ 46: 29-30. 

v ਅੱਲWਾ ਮਨੱੁਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੰੂ ਕਠc ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW # ਨੰੂ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ: 

ਬਕਾਰਾ 2: 7, 15, ਅਤੇ 26; ਨੀਸਾ 4: 119; ਅਰਾਫ 7: 186. 

v ਅੱਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: 

ਨੀਸਾ 4: 78-79; ਮਾਈਡ 5:41; ਟੇਵੇ 9:55; ਐਨਬੀਆ 21:35. 

v ਅੱਲWਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ# ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾVਦਾ ਹੈ: 

ਉਤ. 3: 1; ਅਸਤਰ 9:25; ਜ਼ਬੂਰ. 21:11; 36: 4; ਪLੋ. 1:30; 2 ਕੁਿਰੰ. 11: 13-15; ਐhਫ. 

6:11; 1 ਪਾਲਤੂ 5: 8-9; 2 ਯੂਹੰਨਾ 1: 7 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:54; ਰੈਡ 13:42; ਨ& ਮਲ 27:50; 

v ਅੱਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: 

ਬਕਾਰਾ 2:10; ਨੀਸਾ 4:88; ਮੈਡ 5:14 ਅਤੇ 64. 

v ਕੁਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪLਤੀ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾVਦੀ ਹੈ: 

ਉਤ. 12: 1-3; ਨੰਬਰ 24: 9; ਜੇ. 31:17; ਰੋਮ 11: 1-2 / ਬਕਾਰਾ 2: 88-89; ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 12-13. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਲੱੁਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਯੱੁਧ# ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸਨ&  .ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਉਤ. 14:23; ਸਾਬਕਾ. 20:15 & 17; ਐhਫ. 4: 27-28 / ਐਨਫਾਲ 8: 1 ਅਤੇ 41. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 24 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਖੇੜੀਆਂ ਸਨ: (ਉਸਨ&  ਜ਼ੇਯੇਡ ਤB ਜ਼ੀਨ& ਬ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ)  

ਿਡਟ. 17:17, 18: 20-22; ਮੈਟ. 5: 27-32; 7: 15-20 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21 36-38, ਅਤੇ 40; 

ਕੈਲੇਮ 68: 4. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪLਗਟ ਹੈ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ .ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ. 

ਸਰਾ 17:88; .ੁਅ◌ਾਰਾ 26: 210-211; ਤੂਰ 52: 29; ਨ& ਜਮ 53: 2 ਅਤੇ 4; ਹੱਕਾ 69: 40-43; 

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਆਂ ਿਵਚB ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹX ਸੀ ਿਜਵd ਿਕ ਉਸਨ&  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ. ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਹX. 

ਮੈਟ. 11: 7-15; ਯੂਹੰਨਾ 3:30; ਰੇਵ. 1: 1,3,5,8,17-18; 22: 18-19 / ਅਹਜ਼ਬ 33:40; ਸਫ 
61: 6. 

 

32. 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 

 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੀ: 

ਗਾਲ. 1: 8-9 / ਨੀਸਾ 4: 157 (ਵੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ. 96 ਭਾਗ .9, ਿਕਤਾਬ 91: ਨੰ. 698) 

v ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ” ਤB ਆਇਆ ਸੀ: (ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ .ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ .ੈਤਾਨ ਹੈ) 

ਲੂਕਾ 4: 5-8; ਯੂਹੰਨਾ 12:31, 14:30, 16:11; 2 ਕੁਿਰੰ. 4: 3-4, 11:14; ਐhਫ. 2: 2, 6: 

11-12; ਯਾਕੂਬ 4: 4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 15-17, 5: 4-5; ਪਰ. 12: 9 / ਫਿਤਹ 1: 1; ਯੂਨਸ 

10:37; ਨਾਹਲ 114: 1-6. 

v ਕੁਰਾਨ ਨ&  ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ 

ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ: 

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 22-24 ਅਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ਅਤੇ 15 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:59; ਨੌਕਰ 5:17; ਟੇਵੇ 9: 

30-31; ਿਜਨ 72: 3; ਜ਼ਹੁਰੂਫ 43: 57-59 ਅਤੇ 81. 

v ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਿਜਨ: 72: 1-2 & 11-15; ਅਹਕਫ 46: 29-30. 

v ਅੱਲWਾ ਮਨੱੁਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੰੂ ਕਠc ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW # ਨੰੂ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ: 

ਬਕਾਰਾ 2: 7, 15, ਅਤੇ 26; ਨੀਸਾ 4: 119; ਅਰਾਫ 7: 186. 

v ਅੱਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: 

ਨੀਸਾ 4: 78-79; ਮਾਈਡ 5:41; ਟੇਵੇ 9:55; ਐਨਬੀਆ 21:35. 

v ਅੱਲWਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ# ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾVਦਾ ਹੈ: 

ਉਤ. 3: 1; ਅਸਤਰ 9:25; ਜ਼ਬੂਰ. 21:11; 36: 4; ਪLੋ. 1:30; 2 ਕੁਿਰੰ. 11: 13-15; ਐhਫ. 

6:11; 1 ਪਾਲਤੂ 5: 8-9; 2 ਯੂਹੰਨਾ 1: 7 / ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:54; ਰੈਡ 13:42; ਨ& ਮਲ 27:50; 

v ਅੱਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: 

ਬਕਾਰਾ 2:10; ਨੀਸਾ 4:88; ਮੈਡ 5:14 ਅਤੇ 64. 

v ਕੁਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪLਤੀ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾVਦੀ ਹੈ: 

ਉਤ. 12: 1-3; ਨੰਬਰ 24: 9; ਜੇ. 31:17; ਰੋਮ 11: 1-2 / ਬਕਾਰਾ 2: 88-89; ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 12-13. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਲੱੁਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਯੱੁਧ# ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸਨ&  .ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਉਤ. 14:23; ਸਾਬਕਾ. 20:15 & 17; ਐhਫ. 4: 27-28 / ਐਨਫਾਲ 8: 1 ਅਤੇ 41. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 24 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਖੇੜੀਆਂ ਸਨ: (ਉਸਨ&  ਜ਼ੇਯੇਡ ਤB ਜ਼ੀਨ& ਬ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ)  

ਿਡਟ. 17:17, 18: 20-22; ਮੈਟ. 5: 27-32; 7: 15-20 / ਅਹਜ਼ਬ 33:21 36-38, ਅਤੇ 40; 

ਕੈਲੇਮ 68: 4. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨ&  ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪLਗਟ ਹੈ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ .ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ. 

ਸਰਾ 17:88; .ੁਅ◌ਾਰਾ 26: 210-211; ਤੂਰ 52: 29; ਨ& ਜਮ 53: 2 ਅਤੇ 4; ਹੱਕਾ 69: 40-43; 

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29. 

v ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਆਂ ਿਵਚB ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹX ਸੀ ਿਜਵd ਿਕ ਉਸਨ&  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ. ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਹX. 

ਮੈਟ. 11: 7-15; ਯੂਹੰਨਾ 3:30; ਰੇਵ. 1: 1,3,5,8,17-18; 22: 18-19 / ਅਹਜ਼ਬ 33:40; ਸਫ 
61: 6. 
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33. 
Eੈਤਾਨ 
ਭੈੜਾ ਮੁੰ ਡਾ 

ਮੈਟ. 13:39, 1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 8, 2 ਕੁਿਰੰ. 4: 3 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਯੂਹੰਨਾ 14:30, 2 ਕੁਿਰੰ. 4: 3, ਅਫ਼. 2: 2 

 

ਦੁ>ਟ    ਦੂਤ ਦਾ    ਸਰਾਪ 
ਮੈਟ. 12:28    ਡੀਯੂਟ. 28: 15-68.          3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11 

1 ਕੋਰ 2:14    ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ 
ਰੋਮ 7: 17-19    ਸਵੈ - ਹੰਕਾਰ 
 

ਮਨੱੁਖ ਕNਦਰੀ ਹ ੈ
1 ਯੂਹੰਨਾ 2:25 

ਹਨc ਰਾ    ਡਰ          ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ 
ਐsਫ. 6:12, ਕੁਲੁ. 1:13          1 ਕੁਿਰੰ. 15:40 

ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ 
 
                      ਗਾਲ. 2: 2-3              ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਨ 

ਸਵੈ    ਿਫਲ. 2:21   ਿਯਰ. 13:23 ਅਤੇ 17: 9 

ਸੁਆਰਥੀ    2 ਿਟੰਮ. 3: 2   ਜ਼ਬੂਰ 40:12 ਅਤੇ 130: 3 

ਸੁਆਰਥ    ਲਈ ਪ9ੋ .20: 9,      ਈਸੀਸੀ 7: 20, ਰੋਮ 3: 10 ਅਤੇ 23 
 

ਮਾਸ ਦੇ ਫਲ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21 

ਿਜਨਸੀ ਅਨq ਿਤਕਤਾ, ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, 
ਜਾਦੂ, ਨਫ਼ਰਤ, ਿਤਆਗ, ਈਰਖਾ, ਗੱੁਸਾ, ਿਵਰੋਧੀ, ਭਾਗ, ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, :ਰਾਬੀ 

ਪਾਪ ਪਿਰਭਾਿ>ਤ      ਕਾਨੰੂਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4      ਿਸਰਫ ਸਜ਼ਾ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:17      ਗੈਲ .2: 16, 3:24 
ਰੋਮ 14:23      ਿਫਲ. 3: 9 

ਯਾਕੂਬ 2:10 ਅਤੇ 4: 7     ਇਬ. 10: 26-31 

ਕਾਨੰੂਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆPਦਾ ਹ ੈ
ਿਹਜ਼ਕ. 3: 17-21,33: 7-11, ਰੋਮ. 14:10, ਹੇਬ .9: 27 

    

ਪਾਪ              >   ਮੌਤ          >   ਨਰਕ 
ਕਹਾਉਤI.5: 22    ਰੋਮ. 6:23                          ਮੈਟ. 25:41 
ਕਮਰਾ 5:21                               ਲੂਕਾ 12: 5, 16: 19-31 
                                                      ਯੂਹੰਨਾ 3: 18,36,8: 24-25
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ਿਫਲ. 3: 9.    ਯੂਹੰਨਾ 5:21 ਅਤੇ 24 

2 ਕੁਿਰੰ. 5:21    ਯੂਹੰਨਾ 6: 37-39 

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 10-13 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. 
ਕੋਜਮੋਸ 

(ਵਰਲਡ ਿਸਸਟਮ) 
1 ਯੂਹੰਨਾ 2:15, 4: 1-5, 5: 4-5, 18-19 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪSਕਾ> 
ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14, ਇਬ. 1: 3, 4:12, 11: 3, ਪਰ. 1: 1-3 

=============================================================================- 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗ 

ਯੂਹੰਨਾ 1: 29; ਇਬਰਾਨੀ 9:12 ਅਤੇ 22, 10: 1-10 
 

ਖੂਨ ਦਾ ਪTਮਾਣ ੂ

ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6, ਮੈਟ. 20:28, ਰੋਮ. 5: 6 
 

ਕੁਰਬਾਨੀ 

ਲੇਵ. 17:11, ਰੋਮ. 3:25, 1 ਕੁਿਰੰ. 5: 7; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 2 
 

ਿਫਰੌਤੀ 

ਮਟੈ. 20:28, ਰੋਮ. 5: 8, 1 ਿਟਮ. 2: 6, 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 8-10 
 

ਿਸਰਫ ਇਕ ਰਸਤਾ 

ਜੋਹ 14: 6, ਕਾਰਜ 4: 10-12, 1 ਿਟਮ. 2: 5 
 

ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ 

ਮਿਤ 16:16; 26: 63-64; ਯੂਹੰਨਾ 1:41; 4: 25-26; ਰੋਮ 10: 9-10 
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ਕਰਤੱਬ 2:36, ਯੂਹੰਨਾ 4:42, ਤੀਤੁਸ 2:13 
 

ਉਸ ਤੇ ਿਵ?ਵਾਸ ਕਰੋ 

ਯੂਹੰਨਾ 1:12, 3:16, 6:29, ਇਬ. 11: 1 ਅਤੇ 6 
 

ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5, ਤੀਤੁਸ 3: 4-6, 1 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ. 1: 23-25 
 

ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਯੂਹੰਨਾ 5: 24-29; 6: 37-39; 8:24; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 10-13 
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36. 
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੱਚਾਈਆਂ 

 
1. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ# ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਲੇਵੀਿਟਕਸ 11: 44-45; 19: 

2; 20: 7 & 26; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 1 ਪਤਰਸ 1: 15-16 

2. ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਪ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾ.ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਰੋਮੀਆਂ 14:23; ਗਲਾਤੀਆਂ 

3:10; ਯਾਕੂਬ 2:10; ਯਾਕੂਬ 4:17; 1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4; 5:17 

3. ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪLਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਿਯਰਿਮਯਾਹ 13:23; 

17: 9; ਜ਼ਬੂਰ 40:12; 130: 3; ਕਹਾਉਤD 20: 9;ਉਪਦੇQਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20; ਰੋਮੀਆਂ 3:10 ਅਤੇ 23 

4. ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਿਵਚ ਰੱਬ ਨਾਲB  ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4; 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30; ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯਾਕੂਬ 1: 14-15 

5. ਰੱਬ ਨਹX ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਨਾਸ ਹੋਵੇ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18:23; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 3-4; 2 ਪਤਰਸ 
3: 9. 
6. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ&  ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਪLਾਸਿਚਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ# ਲਈ! 

ਮੱਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34;ਰੋਮੀਆਂ 5: 8; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10 

7. ਪLਮਾਤਮਾ ਨ&  ਨਰਕ ਤB ਬਚਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪLਦਾਨ ਕੀਤਾ; ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ ! ਯੂਹੰਨਾ 14: 6-7; 

ਕਰਤੱਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 

8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ&  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ! ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6; ਮੱਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34; ਰੋਮੀਆਂ 5: 8; 

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10 

9. ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ 

ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ# ਦੁਆਰਾ! ਗਲਾਤੀਆਂ 2:16, 5: 4-6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9; ਤੀਤੁਸ 
3: 4-6 
10. ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਏ ਿਬਨ# ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਹX ਜਾ ਸਕਦਾ! ਯੂਹੰਨਾ 1: 12-13, 3: 3 ਅਤੇ 5; 1 

ਪਤਰਸ 1: 23-25; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 7 ਅਤੇ 5: 1 

11. ਜਦB ਅਸX ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤB ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹ# ਤ# ਅਸX ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲa ਦੇ ਹ#; ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਨhਜੀ ਪLਭੂ 

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13; 

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16 

12. ਅਸX ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜ#ਦੇ ਹ# ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪLਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ# ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ 

ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ 1: 12-13; 3:16 & 36; 6:29 & 47; ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 26-27, 4: 

6-7; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:20 

13. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੱੁਲWੇਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ! ਮੱਤੀ 10: 32-33;ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10, 13 ਅਤੇ 17; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 2; 1 ਪਤਰਸ 3:21 

14. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW # ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ 

ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਿਵ.ਵਾਸ ਦੇ ਉਨW # ਦੇ ਪਾਪ# ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ! ਯੂਹੰਨਾ 3:18 & 36; 

8: 24-25; 12:48; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-10; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 1-4; 12:25 

15. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਉਨW # ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇ. ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪLਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ! 

ਯੂਹੰਨਾ 5:24; 6:37 & 39; 10: 27-28; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 10-13; ਯਹੂਦਾਹ 24-25; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 
3:20 
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2; 20: 7 & 26; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 1 ਪਤਰਸ 1: 15-16 

2. ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਪ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾ.ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਰੋਮੀਆਂ 14:23; ਗਲਾਤੀਆਂ 

3:10; ਯਾਕੂਬ 2:10; ਯਾਕੂਬ 4:17; 1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4; 5:17 

3. ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪLਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਿਯਰਿਮਯਾਹ 13:23; 

17: 9; ਜ਼ਬੂਰ 40:12; 130: 3; ਕਹਾਉਤD 20: 9;ਉਪਦੇQਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20; ਰੋਮੀਆਂ 3:10 ਅਤੇ 23 

4. ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਿਵਚ ਰੱਬ ਨਾਲB  ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4; 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30; ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯਾਕੂਬ 1: 14-15 

5. ਰੱਬ ਨਹX ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਨਾਸ ਹੋਵੇ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18:23; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 3-4; 2 ਪਤਰਸ 
3: 9. 
6. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ&  ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਪLਾਸਿਚਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ# ਲਈ! 

ਮੱਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34;ਰੋਮੀਆਂ 5: 8; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10 

7. ਪLਮਾਤਮਾ ਨ&  ਨਰਕ ਤB ਬਚਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪLਦਾਨ ਕੀਤਾ; ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ ! ਯੂਹੰਨਾ 14: 6-7; 

ਕਰਤੱਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 

8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ&  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ! ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6; ਮੱਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34; ਰੋਮੀਆਂ 5: 8; 

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10 

9. ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ 

ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ# ਦੁਆਰਾ! ਗਲਾਤੀਆਂ 2:16, 5: 4-6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9; ਤੀਤੁਸ 
3: 4-6 
10. ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਏ ਿਬਨ# ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਹX ਜਾ ਸਕਦਾ! ਯੂਹੰਨਾ 1: 12-13, 3: 3 ਅਤੇ 5; 1 

ਪਤਰਸ 1: 23-25; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 7 ਅਤੇ 5: 1 

11. ਜਦB ਅਸX ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤB ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹ# ਤ# ਅਸX ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲa ਦੇ ਹ#; ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਨhਜੀ ਪLਭੂ 

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13; 

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16 

12. ਅਸX ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜ#ਦੇ ਹ# ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪLਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ# ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ 

ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ 1: 12-13; 3:16 & 36; 6:29 & 47; ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 26-27, 4: 

6-7; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:20 

13. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੱੁਲWੇਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ! ਮੱਤੀ 10: 32-33;ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10, 13 ਅਤੇ 17; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 2; 1 ਪਤਰਸ 3:21 

14. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW # ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ 

ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਿਵ.ਵਾਸ ਦੇ ਉਨW # ਦੇ ਪਾਪ# ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ! ਯੂਹੰਨਾ 3:18 & 36; 

8: 24-25; 12:48; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-10; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 1-4; 12:25 

15. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਉਨW # ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇ. ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪLਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ! 

ਯੂਹੰਨਾ 5:24; 6:37 & 39; 10: 27-28; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 10-13; ਯਹੂਦਾਹ 24-25; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 
3:20 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. 
 

ਬਾਈਿਡੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ 
 

ਮੱਤੀ 18: 18-19 

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ.  ਮf ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 
ਅਿਜਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਹੈ ,  ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪSਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੈ ਨੰੂ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੰੂ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ 

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. ) 
 

ਹੇ ਪNਭੂ, ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ...  ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ਿਕ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸP ਦਰਸਾਏ ਹਨ ... ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ... ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵI ਤੁਸP ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸP ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇ:ਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਹP ਛੱਡੇਗਾ ਆਮੀਨ. 

  
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੰੂ ... ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI .ਅਸP ...................  ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨR I ਿਵਚਾਰI, 

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੰੂ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  

  
ਅਸP ..................  ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨ:ਚਤ ਹੋ ਸਕਣ .ਅਸP ਇਸ ਨੰੂ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਲੀਦਾਨ 

ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP .................  ਅੰਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ 

:ਲੈੀ ਖੱੁਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੇਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਇੱਛਾ, ਪNਰੇਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੱੁਟ ਅੰਗ ਬੰਨR ਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨR I ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ .ਅਸP ......................  ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨR ਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW 

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ...  ਉਹ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰਗ ਅਤ ੇਹੰਕਾਰੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਨR ਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  
 

 

37. 
 

ਬਾਈਿਡੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ 
 

ਮੱਤੀ 18: 18-19 

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ.  ਮf ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 
ਅਿਜਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਹੈ ,  ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪSਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੈ ਨੰੂ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੰੂ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ 

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. ) 
 

ਹੇ ਪNਭੂ, ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ...  ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ਿਕ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸP ਦਰਸਾਏ ਹਨ ... ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ... ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵI ਤੁਸP ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸP ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇ:ਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਹP ਛੱਡੇਗਾ ਆਮੀਨ. 

  
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੰੂ ... ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI .ਅਸP ...................  ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨR I ਿਵਚਾਰI, 

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੰੂ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  

  
ਅਸP ..................  ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨ:ਚਤ ਹੋ ਸਕਣ .ਅਸP ਇਸ ਨੰੂ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਲੀਦਾਨ 

ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP .................  ਅੰਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ 

:ਲੈੀ ਖੱੁਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੇਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਇੱਛਾ, ਪNਰੇਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੱੁਟ ਅੰਗ ਬੰਨR ਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨR I ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ .ਅਸP .. ....................  ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨR ਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW 

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ...  ਉਹ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰਗ ਅਤ ੇਹੰਕਾਰੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਨR ਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  
 

 

37. 
 

ਬਾਈਿਡੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ 
 

ਮੱਤੀ 18: 18-19 

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ.  ਮf ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 
ਅਿਜਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਹੈ ,  ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪSਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੈ ਨੰੂ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੰੂ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ 

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. ) 
 

ਹੇ ਪNਭੂ, ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ...  ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ਿਕ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸP ਦਰਸਾਏ ਹਨ ... ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ... ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵI ਤੁਸP ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸP ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇ:ਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਹP ਛੱਡੇਗਾ ਆਮੀਨ. 

  
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੰੂ ... ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI .ਅਸP ... ................  ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨR I ਿਵਚਾਰI, 

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੰੂ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  

  
ਅਸP ..................  ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨ:ਚਤ ਹੋ ਸਕਣ .ਅਸP ਇਸ ਨੰੂ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਲੀਦਾਨ 

ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP .................  ਅੰਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ 

:ਲੈੀ ਖੱੁਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੇਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਇੱਛਾ, ਪNਰੇਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੱੁਟ ਅੰਗ ਬੰਨR ਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨR I ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ .ਅਸP ......................  ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨR ਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW 

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ...  ਉਹ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰਗ ਅਤ ੇਹੰਕਾਰੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਨR ਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  
 

 

37. 
 

ਬਾਈਿਡੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ 
 

ਮੱਤੀ 18: 18-19 

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੰੂ ਖੋਲ%ਣ ਜਾਵੇਗਾ.  ਮf ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 
ਅਿਜਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਹੈ ,  ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪSਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੈ ਨੰੂ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੰੂ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ 

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. ) 

 
ਹੇ ਪNਭੂ, ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ...  ਅਸP ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ਿਕ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸP ਦਰਸਾਏ ਹਨ ... ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹI ... ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵI ਤੁਸP ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸP ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇ:ਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਹP ਛੱਡੇਗਾ ਆਮੀਨ. 

  
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੰੂ ... ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI .ਅਸP ...................  ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨR I ਿਵਚਾਰI, 

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੰੂ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  

  
ਅਸP ..................  ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨ:ਚਤ ਹੋ ਸਕਣ .ਅਸP ਇਸ ਨੰੂ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਲੀਦਾਨ 

ਨਾਲ ਬੰਨR ਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP .................  ਅੰਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ 
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ਹੈ .ਅਸP ......................  ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨR ਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW 

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ...  ਉਹ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰਗ ਅਤ ੇਹੰਕਾਰੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਨR ਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.  
 

 



38. 
 

ਬੰਨW ਣ ਅਤੇ ਿਬਨW # ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 

(ਹੋਰ# ਲਈ) 
  
ਅਸZ .................  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱਚੇ 

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨI ਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਆfਦੀ 

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ...  ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ 

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.  

  

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................  ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ...  ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ...  ਉਸਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD 

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.  

  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ...  ਉਹ ਉਨG D ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ 

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ ....................  Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲGੋ .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠi ਕਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI  ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ 

ਹੈ .ਆਮੀਨ.  

  

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI  ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰੁਜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨG D 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਪੱQਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . 

  

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੰੂ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ...  ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ  .  

 

 

38. 
 

ਬੰਨW ਣ ਅਤੇ ਿਬਨW # ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 

(ਹੋਰ# ਲਈ) 
  
ਅਸZ .................  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱਚੇ 

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨI ਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਆfਦੀ 

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ...  ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ 

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.  

  

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................  ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ...  ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ...  ਉਸਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD 

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.  

  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ...  ਉਹ ਉਨG D ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ 

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ .......... ..........  Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲGੋ .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠi ਕਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI  ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ 

ਹੈ .ਆਮੀਨ.  

  

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI  ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰੁਜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨG D 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਪੱQਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . 

  

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੰੂ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ...  ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ  .  

 

 

38. 
 

ਬੰਨW ਣ ਅਤੇ ਿਬਨW # ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 

(ਹੋਰ# ਲਈ) 
  
ਅਸZ . ................  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱਚੇ 

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨI ਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਆfਦੀ 

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ...  ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ 

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.  

  

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................  ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ...  ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ...  ਉਸਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD 

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.  

  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ...  ਉਹ ਉਨG D ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ 

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ ....................  Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲGੋ .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠi ਕਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI  ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ 

ਹੈ .ਆਮੀਨ.  

  

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI  ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰੁਜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨG D 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਪੱQਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . 

  

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੰੂ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ...  ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ  .  

 

 

38. 
 

ਬੰਨW ਣ ਅਤੇ ਿਬਨW # ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 

(ਹੋਰ# ਲਈ) 
  
ਅਸZ .................  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱਚੇ 

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨI ਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਆfਦੀ 

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ...  ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ 

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.  

  

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................  ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ...  ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੱੁਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ...  ਉਸਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD 

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.  

  

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰਨG ਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ...  ਉਹ ਉਨG D ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ 

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ ....................  Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲGੋ .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠi ਕਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI  ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ 

ਹੈ .ਆਮੀਨ.  

  

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰਨG ਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI  ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰੁਜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨG D 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਪੱQਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . 

  

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੰੂ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ...  ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ  .  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. 
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 

ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM 
ਯੂਹੰਨਾ 1:12   ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:15   ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD 
ਰੋਮ 5: 1   ਮੈਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 6:17   ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹD 
1 ਕੋਰ .6: 19-20  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 1: 1   ਮS ਪਿਵੱਤਰ ਹD 
ਐcਫ. 1: 5   ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 2:18   ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਿਪਤਾ 
ਕੁਲੱੁਸ 1:14   ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਰੋਮ 11: 11-24   ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ 
ਕੁਲੱੁਸ 2:10   ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹD 
 

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE 
ਰੋਮ 8: 1-2   ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,  ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ 
ਰੋਮ 8:28   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਰੋਮ 8: 33-35   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਵੱਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL 
2 ਕੁਿਰੰ. 1: 21-22  ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ 
ਕੁਲੁ. 3: 3   ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਫਲ. 1: 6   ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਵQਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਸਨI  ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ Qੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਿਫਲ. 3:20   ਮS ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹD 
2 ਿਟਮ. 1: 7   ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹZ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਿਕ Qਕਤੀ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ 
ਹੀਬ. 4:16   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹD ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18   ਮS ਪਰਮੇQੁਰ ਅਤੇ ਦੁQਟ ਤL ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹD ਮੈਨੰੂ ਛੂਹ ਨਹZ ਸਕਦਾ 
 

ਮB ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹE 
ਮੈਟ. 5: 13-14   ਮS ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋQਨੀ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15: 1-5   ਮS ਰੱਬ ਦੀ Qਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:16   ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮS ਪ]ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD 
ਕਰਤੱਬ 1: 8   ਮS ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ QਕਤੀQਾਲੀ ਗਵਾਹ ਹD 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 16-17  ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹD 
2 ਕੁਿਰੰ. 5:18   ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 9   ਮS ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹD 
ਐcਫ. 2: 6   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹD ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 
ਐcਫ. 3:12   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD 
ਿਫਲ. 4:13   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹZ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. 
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 

ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM 
ਯੂਹੰਨਾ 1:12   ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:15   ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD 
ਰੋਮ 5: 1   ਮੈਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 6:17   ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹD 
1 ਕੋਰ .6: 19-20  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 1: 1   ਮS ਪਿਵੱਤਰ ਹD 
ਐcਫ. 1: 5   ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 2:18   ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਿਪਤਾ 
ਕੁਲੱੁਸ 1:14   ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਰੋਮ 11: 11-24   ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ 
ਕੁਲੱੁਸ 2:10   ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹD 
 

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE 
ਰੋਮ 8: 1-2   ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,  ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ 
ਰੋਮ 8:28   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਰੋਮ 8: 33-35   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਵੱਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL 
2 ਕੁਿਰੰ. 1: 21-22  ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ 
ਕੁਲੁ. 3: 3   ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਫਲ. 1: 6   ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਵQਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਸਨI  ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ Qੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਿਫਲ. 3:20   ਮS ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹD 
2 ਿਟਮ. 1: 7   ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹZ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਿਕ Qਕਤੀ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ 
ਹੀਬ. 4:16   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹD ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18   ਮS ਪਰਮੇQੁਰ ਅਤੇ ਦੁQਟ ਤL ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹD ਮੈਨੰੂ ਛੂਹ ਨਹZ ਸਕਦਾ 
 

ਮB ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹE 
ਮੈਟ. 5: 13-14   ਮS ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋQਨੀ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15: 1-5   ਮS ਰੱਬ ਦੀ Qਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:16   ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮS ਪ]ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD 
ਕਰਤੱਬ 1: 8   ਮS ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ QਕਤੀQਾਲੀ ਗਵਾਹ ਹD 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 16-17  ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹD 
2 ਕੁਿਰੰ. 5:18   ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 9   ਮS ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹD 
ਐcਫ. 2: 6   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹD ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 
ਐcਫ. 3:12   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD 
ਿਫਲ. 4:13   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹZ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 
 
 

39. 
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 

ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM 
ਯੂਹੰਨਾ 1:12   ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:15   ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD 
ਰੋਮ 5: 1   ਮੈਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 6:17   ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹD 
1 ਕੋਰ .6: 19-20  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 1: 1   ਮS ਪਿਵੱਤਰ ਹD 
ਐcਫ. 1: 5   ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 2:18   ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਿਪਤਾ 
ਕੁਲੱੁਸ 1:14   ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਰੋਮ 11: 11-24   ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ 
ਕੁਲੱੁਸ 2:10   ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹD 
 

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE 
ਰੋਮ 8: 1-2   ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,  ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ 
ਰੋਮ 8:28   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਰੋਮ 8: 33-35   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਵੱਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL 
2 ਕੁਿਰੰ. 1: 21-22  ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ 
ਕੁਲੁ. 3: 3   ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਫਲ. 1: 6   ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਵQਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਸਨI  ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ Qੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਿਫਲ. 3:20   ਮS ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹD 
2 ਿਟਮ. 1: 7   ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹZ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਿਕ Qਕਤੀ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ 
ਹੀਬ. 4:16   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹD ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18   ਮS ਪਰਮੇQੁਰ ਅਤੇ ਦੁQਟ ਤL ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹD ਮੈਨੰੂ ਛੂਹ ਨਹZ ਸਕਦਾ 
 

ਮB ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹE 
ਮੈਟ. 5: 13-14   ਮS ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋQਨੀ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15: 1-5   ਮS ਰੱਬ ਦੀ Qਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:16   ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮS ਪ]ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD 
ਕਰਤੱਬ 1: 8   ਮS ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ QਕਤੀQਾਲੀ ਗਵਾਹ ਹD 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 16-17  ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹD 
2 ਕੁਿਰੰ. 5:18   ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 9   ਮS ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹD 
ਐcਫ. 2: 6   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹD ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 
ਐcਫ. 3:12   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD 
ਿਫਲ. 4:13   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹZ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 
 
 
 

39. 
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 

ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM 
ਯੂਹੰਨਾ 1:12   ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:15   ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD 
ਰੋਮ 5: 1   ਮੈਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 6:17   ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹD 
1 ਕੋਰ .6: 19-20  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 1: 1   ਮS ਪਿਵੱਤਰ ਹD 
ਐcਫ. 1: 5   ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਐcਫ. 2:18   ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਿਪਤਾ 
ਕੁਲੱੁਸ 1:14   ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਰੋਮ 11: 11-24   ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ 
ਕੁਲੱੁਸ 2:10   ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹD 
 

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE 
ਰੋਮ 8: 1-2   ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,  ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ 
ਰੋਮ 8:28   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਰੋਮ 8: 33-35   ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਵੱਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL 
2 ਕੁਿਰੰ. 1: 21-22  ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ 
ਕੁਲੁ. 3: 3   ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਫਲ. 1: 6   ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਵQਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਸਨI  ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ Qੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਿਫਲ. 3:20   ਮS ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹD 
2 ਿਟਮ. 1: 7   ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹZ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਿਕ Qਕਤੀ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ 
ਹੀਬ. 4:16   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹD ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:18   ਮS ਪਰਮੇQੁਰ ਅਤੇ ਦੁQਟ ਤL ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹD ਮੈਨੰੂ ਛੂਹ ਨਹZ ਸਕਦਾ 
 

ਮB ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹE 
ਮੈਟ. 5: 13-14   ਮS ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋQਨੀ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15: 1-5   ਮS ਰੱਬ ਦੀ Qਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਹD 
ਯੂਹੰਨਾ 15:16   ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮS ਪ]ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD 
ਕਰਤੱਬ 1: 8   ਮS ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ QਕਤੀQਾਲੀ ਗਵਾਹ ਹD 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 16-17  ਮS ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹD 
2 ਕੁਿਰੰ. 5:18   ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਹੈ 
1 ਕੁਿਰੰ. 3: 9   ਮS ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹD 
ਐcਫ. 2: 6   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹD ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 
ਐcਫ. 3:12   ਮS ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD 
ਿਫਲ. 4:13   ਮS ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹZ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. 
ਡੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬE 

 
v ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 100 ਪ]Qਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ, 200  3 , 200 4 , 0112; ਤੁਰਕੀ, 2001, 2003, 2009, 

1  44 ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚ  .  

  
v ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪ]Qਨ , 120 ਪੰਨI , 2014. ਇਹ ਕੱੁਲ 50 ਭਾQਾਵD ਿਵਚ ਡੈਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

  

v ਅੰਗ]ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਮਾਨਤਾਵD ਅਤੇ ਅੰਤਰD ਦਾ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਿਵQਲੇQਣ  , 224 ਪੰਨI  , 

2007; ਤੁਰਕੀ, 2007, 21  6 ਪੰਨI  .  

v ਇਸਲਾਮੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, 144 ਪੰਨI , 2015. 

v ਏ ਿਰਲੀਜੀਅਸ ਸੋਰਸ ਬੱੁਕ , ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ  (, 240 ਪੰਨI , 1985; ) ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ  (, 240 ਪੰਨI , 1987 .  

 

v *ਬਾਟੀਕbਟ ਪ]ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਿਵੱਚ, 2002, 51 ਪੰਨI . 

  
v ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ  , ਜੋ ਿਕ ?, ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  , 96 ਪੰਨI , 2007, 2011, 2014 ; ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ  , 48 ਪੰਨI  , 1987, 
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