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.45ਯਸਾਯਾਹ 12:53

ਆਪਣੇ ਦੁ.ਮਣ# ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

.46ਯਸਾਯਾਹ 3:53

ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨ& ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

.46ਯਸਾਯਾਹ 3:53

ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨ& ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

.47ਜ਼ਬੂਰ 4:69

ਿਬਨਾ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ

ਯੂਹੰਨਾ 25:15

.47ਜ਼ਬੂਰ 4:69

ਿਬਨਾ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ

ਯੂਹੰਨਾ 25:15

.48ਜ਼ਬੂਰ 11:38

ਦੋਸਤ ਉਸ ਤB ਦੂਰ ਰਹੇ

ਲੂਕਾ 49:23

.48ਜ਼ਬੂਰ 11:38

ਦੋਸਤ ਉਸ ਤB ਦੂਰ ਰਹੇ

ਲੂਕਾ 49:23

.49ਜ਼ਬੂਰ 25: 109

ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾVਦੇ ਹਨ

ਮੱ ਤੀ 39:27

.49ਜ਼ਬੂਰ 25: 109

ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾVਦੇ ਹਨ

ਮੱ ਤੀ 39:27

.50ਜ਼ਬੂਰ 17:22

ਲੋ ਕ ਉਸ ਵੱ ਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ

ਲੂਕਾ 35:23

.50ਜ਼ਬੂਰ 17:22

ਲੋ ਕ ਉਸ ਵੱ ਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ

ਲੂਕਾ 35:23

.51ਜ਼ਬੂਰ 18:22

ਲੂਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ =ਤੇ ਸੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 23: 19-24

.51ਜ਼ਬੂਰ 18:22

ਲੂਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ =ਤੇ ਸੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 23: 19-24

.52 ਜ਼ਬੂਰ 21:69

ਉਹ ਿਪਆਸਾ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 28:19

.52 ਜ਼ਬੂਰ 21:69

ਉਹ ਿਪਆਸਾ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 28:19

.53ਜ਼ਬੂਰD ਦੀ ਪੋਥੀ 21:69

ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਮੱ ਤੀ 3:27

.53ਜ਼ਬੂਰD ਦੀ ਪੋਥੀ 21:69

ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਮੱ ਤੀ 3:27

.54ਜ਼ਬੂਰ 1:22

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਤ# ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜਦL ਉਸਨੂੰ ਮੱ ਤੀ 34:27

.54ਜ਼ਬੂਰ 1:22

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਤ# ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜਦL ਉਸਨੂੰ ਮੱ ਤੀ 34:27

.55ਜ਼ਬੂਰ 5:31

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਲੂਕਾ 46:23

.55ਜ਼ਬੂਰ 5:31

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਲੂਕਾ 46:23

.56ਜ਼ਬੂਰ 20:34

ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟੇ ਨਹX ਹਨ

ਯੂਹੰਨਾ 33:19

.56ਜ਼ਬੂਰ 20:34

ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟੇ ਨਹX ਹਨ

ਯੂਹੰਨਾ 33:19

.57ਜ਼ਬੂਰ 14:22

ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ

ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 34:19

.57ਜ਼ਬੂਰ 14:22

ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ

ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 34:19

.58ਜ਼ਕਰਯਾਹ 10:12

ਪੱ ਸਲੀ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਿਵੰ ਿਨWਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 34:19

.58ਜ਼ਕਰਯਾਹ 10:12

ਪੱ ਸਲੀ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਿਵੰ ਿਨWਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਯੂਹੰਨਾ 34:19

.59ਆਮੋਸ 9: 8

ਹਨ&ਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱ ਤੀ 45:27

.59ਆਮੋਸ 9: 8

ਹਨ&ਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱ ਤੀ 45:27

.60ਯਸਾਯਾਹ 9:53

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱ ਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਮੱ ਤੀ 27:56-60

.60ਯਸਾਯਾਹ 9:53

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱ ਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਮੱ ਤੀ 27:56-60

ਮੱ ਤੀ 26:27

ਲੂਕਾ 34:23
ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3: 1

ਮੱ ਤੀ 26:27
ਮੱ ਤੀ 67:26

ਲੂਕਾ 34:23
ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

9.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

9.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
1. ਰੱ ਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ !(ਨੰਬਰ 3)

1. ਰੱ ਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ !(ਨੰਬਰ 3)

ਰੋਮੀਆਂ 1: 3 ;2 1:11 9 :4 2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 47: 2 ਅਤੇ 122 ;ਮੱ ਕੜੀ 27:29 ਿਬਿਗਨਜ.16:45

ਰੋਮੀਆਂ 1: 3 ;2 1:11 9 :4 2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 47: 2 ਅਤੇ 122 ;ਮੱ ਕੜੀ 27:29 ਿਬਿਗਨਜ.16:45

2. ਪLਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀ ਉਨW# ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਪੜWਨ ਅਤੇ ਉਨW# ਦੀ ਪਾਲਣਾ

2. ਪLਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀ ਉਨW# ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਪੜWਨ ਅਤੇ ਉਨW# ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸਨ& ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ.(ਨੰਬਰ 14)

ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸਨ& ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ.(ਨੰਬਰ 14)
ਯੂਹੰਨਾ 48:12 1 24 .21 15:14 ਯੂਹੰਨਾ 24: 2 1 ;ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 4 2 16 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 2 ; ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 130:

ਯੂਹੰਨਾ 48:12 1 24 .21 15:14 ਯੂਹੰਨਾ 24: 2 1 ;ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 4 2 16 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 2 ; ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 130:

2 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 50: 3, 55, 79, 84, 119 ;ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 9:39 ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63.

2 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 50: 3, 55, 79, 84, 119 ;ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 9:39 ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63.

3. ਪLਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਸ# ਲਈ ਪLਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਮੁ ਲੀ .ਰਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 15)

3. ਪLਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਸ# ਲਈ ਪLਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਮੁ ਲੀ .ਰਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 15)

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:11 1:28 27 ਅਤੇ 13 19:30 ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇ 21 ;10:15 ;ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 2: 2. .

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:11 1:28 27 ਅਤੇ 13 19:30 ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇ 21 ;10:15 ;ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 2: 2. .

4. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜWਨ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ

4. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜWਨ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਨਫੋਲਡ? (ਨੰਬਰ 16)

ਅਧੀਨ ਹਨਫੋਲਡ? (ਨੰਬਰ 16)
31:15ਿਗਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:28, ਯਸਾਯਾਹ 11: 5 ,13 .ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3:11, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 25:12 ;29 .ਅਲ-

31:15ਿਗਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:28, ਯਸਾਯਾਹ 11: 5 ,13 .ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3:11, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 25:12 ;29 .ਅਲ-

ਅਰਾਫ 36: 7, 40 ,49 .ਸਪਾਈਡਰ 46:29.47 .

ਅਰਾਫ 36: 7, 40 ,49 .ਸਪਾਈਡਰ 46:29.47 .

5. ਰੱ ਬ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਇਕਸਾਰ ਹਨ) .ਅਸਮਾ-ਏ-ਹੁਸਨਾ) (ਨੰਬਰ 26)

5. ਰੱ ਬ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਇਕਸਾਰ ਹਨ) .ਅਸਮਾ-ਏ-ਹੁਸਨਾ) (ਨੰਬਰ 26)

ਯਸਾਯਾਹ 28:40  ؍10 9:46 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 255: 2 ਿਡਮੇਨQੀਆ 45:18 ਿਨਰਣਾ 23:59.

ਯਸਾਯਾਹ 28:40  ؍10 9:46 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 255: 2 ਿਡਮੇਨQੀਆ 45:18 ਿਨਰਣਾ 23:59.

6. ਜਦB ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ "ਅਸX" ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 33)

6. ਜਦB ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ "ਅਸX" ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 33)

ਉਤਪਤ 26: 4 7 6:11 3 :22 ;ਯਸਾਯਾਹ 8: 6 ;ਯੂਹੰਨਾ 11:17; ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 35:21, 73, 91 ;ਇਵSਟ 57:56 ,64 ,59 .

ਉਤਪਤ 26: 4 7 6:11 3 :22 ;ਯਸਾਯਾਹ 8: 6 ;ਯੂਹੰਨਾ 11:17; ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 35:21, 73, 91 ;ਇਵSਟ 57:56 ,64 ,59 .

69ਅਤੇ 72 ਆਦਮੀ 23:76

69ਅਤੇ 72 ਆਦਮੀ 23:76

7. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 49)

7. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 49)

ਕੂਚ 2:20 14:34 5 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 9 8:22 9 .ਮੱ ਤੀ 10: 4 ;ਐਕਟ 25:10 26 ਐਲਾਸਰਾ 23:17 ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG

ਕੂਚ 2:20 14:34 5 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 9 8:22 9 .ਮੱ ਤੀ 10: 4 ;ਐਕਟ 25:10 26 ਐਲਾਸਰਾ 23:17 ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG

40:34 41 .ਿਜ਼ਫੋਨ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

40:34 41 .ਿਜ਼ਫੋਨ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

8. ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 66)

8. ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 66)

ਯਸਾਯਾਹ 14: 7 ;ਮੱ ਤੀ 18: 1 ;ਲੂਕਾ 26: 1 ;35 ਮਿਰਯਮ 16:19 22 .ਨਬੀ 91:21

ਯਸਾਯਾਹ 14: 7 ;ਮੱ ਤੀ 18: 1 ;ਲੂਕਾ 26: 1 ;35 ਮਿਰਯਮ 16:19 22 .ਨਬੀ 91:21

9. ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤB .ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 67)

9. ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤB .ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 67)

ਮਾਰਕ 24: 1 ਯੂਹੰਨਾ 18: 7 2 8 :46 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 21: 5 1 ;ਪਤਰਸ 18: 1 1 20 .ਪਤਰਸ 21: 2 1 22 .ਯੂਹੰਨਾ 5: 3;

ਮਾਰਕ 24: 1 ਯੂਹੰਨਾ 18: 7 2 8 :46 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 21: 5 1 ;ਪਤਰਸ 18: 1 1 20 .ਪਤਰਸ 21: 2 1 22 .ਯੂਹੰਨਾ 5: 3;

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2, 253 ;ਮਿਰਯਮ 19:19.

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2, 253 ;ਮਿਰਯਮ 19:19.
10. ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ# ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 69)

10. ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ# ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 69)
ਮਾਰਕ 40: 1 48 ,44 .6 :35 41 .4 :35 45 .ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ;44 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 50 .ਟੇਬਲ 110: 5

ਮਾਰਕ 40: 1 48 ,44 .6 :35 41 .4 :35 45 .ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ;44 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 50 .ਟੇਬਲ 110: 5
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9.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

9.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
1. ਰੱ ਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ !(ਨੰਬਰ 3)

1. ਰੱ ਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ !(ਨੰਬਰ 3)

ਰੋਮੀਆਂ 1: 3 ;2 1:11 9 :4 2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 47: 2 ਅਤੇ 122 ;ਮੱ ਕੜੀ 27:29 ਿਬਿਗਨਜ.16:45

ਰੋਮੀਆਂ 1: 3 ;2 1:11 9 :4 2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 47: 2 ਅਤੇ 122 ;ਮੱ ਕੜੀ 27:29 ਿਬਿਗਨਜ.16:45

2. ਪLਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀ ਉਨW# ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਪੜWਨ ਅਤੇ ਉਨW# ਦੀ ਪਾਲਣਾ

2. ਪLਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀ ਉਨW# ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਪੜWਨ ਅਤੇ ਉਨW# ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸਨ& ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ.(ਨੰਬਰ 14)

ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸਨ& ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ.(ਨੰਬਰ 14)
ਯੂਹੰਨਾ 48:12 1 24 .21 15:14 ਯੂਹੰਨਾ 24: 2 1 ;ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 4 2 16 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 2 ; ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 130:

ਯੂਹੰਨਾ 48:12 1 24 .21 15:14 ਯੂਹੰਨਾ 24: 2 1 ;ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 4 2 16 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 15: 2 ; ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 130:

2 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 50: 3, 55, 79, 84, 119 ;ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 9:39 ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63.

2 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 50: 3, 55, 79, 84, 119 ;ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 9:39 ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43 ਅਤੇ 63.

3. ਪLਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਸ# ਲਈ ਪLਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਮੁ ਲੀ .ਰਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 15)

3. ਪLਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਸ# ਲਈ ਪLਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਮੁ ਲੀ .ਰਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 15)

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:11 1:28 27 ਅਤੇ 13 19:30 ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇ 21 ;10:15 ;ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 2: 2. .

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:11 1:28 27 ਅਤੇ 13 19:30 ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇ 21 ;10:15 ;ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 2: 2. .

4. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜWਨ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ

4. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜWਨ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਨਫੋਲਡ? (ਨੰਬਰ 16)

ਅਧੀਨ ਹਨਫੋਲਡ? (ਨੰਬਰ 16)
31:15ਿਗਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:28, ਯਸਾਯਾਹ 11: 5 ,13 .ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3:11, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 25:12 ;29 .ਅਲ-

31:15ਿਗਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:28, ਯਸਾਯਾਹ 11: 5 ,13 .ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3:11, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 25:12 ;29 .ਅਲ-

ਅਰਾਫ 36: 7, 40 ,49 .ਸਪਾਈਡਰ 46:29.47 .

ਅਰਾਫ 36: 7, 40 ,49 .ਸਪਾਈਡਰ 46:29.47 .

5. ਰੱ ਬ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਇਕਸਾਰ ਹਨ) .ਅਸਮਾ-ਏ-ਹੁਸਨਾ) (ਨੰਬਰ 26)

5. ਰੱ ਬ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਇਕਸਾਰ ਹਨ) .ਅਸਮਾ-ਏ-ਹੁਸਨਾ) (ਨੰਬਰ 26)

ਯਸਾਯਾਹ 28:40  ؍10 9:46 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 255: 2 ਿਡਮੇਨQੀਆ 45:18 ਿਨਰਣਾ 23:59.

ਯਸਾਯਾਹ 28:40  ؍10 9:46 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 255: 2 ਿਡਮੇਨQੀਆ 45:18 ਿਨਰਣਾ 23:59.

6. ਜਦB ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ "ਅਸX" ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 33)

6. ਜਦB ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ "ਅਸX" ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 33)

ਉਤਪਤ 26: 4 7 6:11 3 :22 ;ਯਸਾਯਾਹ 8: 6 ;ਯੂਹੰਨਾ 11:17; ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 35:21, 73, 91 ;ਇਵSਟ 57:56 ,64 ,59 .

ਉਤਪਤ 26: 4 7 6:11 3 :22 ;ਯਸਾਯਾਹ 8: 6 ;ਯੂਹੰਨਾ 11:17; ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 35:21, 73, 91 ;ਇਵSਟ 57:56 ,64 ,59 .

69ਅਤੇ 72 ਆਦਮੀ 23:76

69ਅਤੇ 72 ਆਦਮੀ 23:76

7. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 49)

7. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 49)

ਕੂਚ 2:20 14:34 5 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 9 8:22 9 .ਮੱ ਤੀ 10: 4 ;ਐਕਟ 25:10 26 ਐਲਾਸਰਾ 23:17 ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG

ਕੂਚ 2:20 14:34 5 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 5 9 8:22 9 .ਮੱ ਤੀ 10: 4 ;ਐਕਟ 25:10 26 ਐਲਾਸਰਾ 23:17 ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG

40:34 41 .ਿਜ਼ਫੋਨ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

40:34 41 .ਿਜ਼ਫੋਨ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

8. ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 66)

8. ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 66)

ਯਸਾਯਾਹ 14: 7 ;ਮੱ ਤੀ 18: 1 ;ਲੂਕਾ 26: 1 ;35 ਮਿਰਯਮ 16:19 22 .ਨਬੀ 91:21

ਯਸਾਯਾਹ 14: 7 ;ਮੱ ਤੀ 18: 1 ;ਲੂਕਾ 26: 1 ;35 ਮਿਰਯਮ 16:19 22 .ਨਬੀ 91:21

9. ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤB .ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 67)

9. ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤB .ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 67)

ਮਾਰਕ 24: 1 ਯੂਹੰਨਾ 18: 7 2 8 :46 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 21: 5 1 ;ਪਤਰਸ 18: 1 1 20 .ਪਤਰਸ 21: 2 1 22 .ਯੂਹੰਨਾ 5: 3;

ਮਾਰਕ 24: 1 ਯੂਹੰਨਾ 18: 7 2 8 :46 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 21: 5 1 ;ਪਤਰਸ 18: 1 1 20 .ਪਤਰਸ 21: 2 1 22 .ਯੂਹੰਨਾ 5: 3;

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2, 253 ;ਮਿਰਯਮ 19:19.

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2, 253 ;ਮਿਰਯਮ 19:19.

10. ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ# ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 69)

10. ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ# ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 69)

ਮਾਰਕ 40: 1 48 ,44 .6 :35 41 .4 :35 45 .ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ;44 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 50 .ਟੇਬਲ 110: 5

.

ਮਾਰਕ 40: 1 48 ,44 .6 :35 41 .4 :35 45 .ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ;44 ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3 50 .ਟੇਬਲ 110: 5

.

10.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

10.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

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

11. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱ ਬ 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

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 ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .(ਨੰਬਰ 86)

12. ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 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 .

ਜ਼ਬੂਰ 1:22 ,31 .ਯਸਾਯਾਹ 1: 5 ,12 .ਡੈਨੀਅਲ 26: 9; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3, ਅਲ-ਮਰੀਅਮ 30:19.33 .

13. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱ ਜ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 89)

13. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱ ਜ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 89)

ਯੂਹੰਨਾ 2:14 ,3 ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 25: 2, 12:22 ਅਤੇ 20; ਇਮਰਾਨ 55: 3, ਨੀਸਾ 157: 4 ,158 .ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 57:43 ਅਤੇ 61.

ਯੂਹੰਨਾ 2:14 ,3 ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 25: 2, 12:22 ਅਤੇ 20; ਇਮਰਾਨ 55: 3, ਨੀਸਾ 157: 4 ,158 .ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 57:43 ਅਤੇ 61.

14. ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋ ਕ# ਵ#ਗ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ. (ਨੰਬਰ 94 ਅਤੇ 101)

14. ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋ ਕ# ਵ#ਗ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ. (ਨੰਬਰ 94 ਅਤੇ 101)

ਪਿਹਲੀ ਿਕੰ ਗਜ਼ 46: 8, ਜ਼ਬੂਰ 3: 130, ਕਹਾਉਤD 9:20, ਯਸਾਯਾਹ 6:64, ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 8: 1; ਯੂਸੁਫ਼ 53:12, ਮਧੂ 61:16

ਪਿਹਲੀ ਿਕੰ ਗਜ਼ 46: 8, ਜ਼ਬੂਰ 3: 130, ਕਹਾਉਤD 9:20, ਯਸਾਯਾਹ 6:64, ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 8: 1; ਯੂਸੁਫ਼ 53:12, ਮਧੂ 61:16

15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103)

15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103)

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

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

16. ਰੱ ਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਿਜVਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ. (ਨੰਬਰ 127)

16. ਰੱ ਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਿ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

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

185: 3, ਅਲ-ਨੀਸਾ 87: 4

17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123)

17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123)

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

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

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW# ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143)

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW# ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143)
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ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 45:43
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19. ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 161)

19. ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 161)
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20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163)

20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163)
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10.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

10.
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

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

11. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱ ਬ ਦਾ ਜੀVਦਾ ਬਚਨ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 72)
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12. ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .(ਨੰਬਰ 86)

12. ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .(ਨੰਬਰ 86)
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13. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱ ਜ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 89)

13. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱ ਜ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 89)
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14. ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋ ਕ# ਵ#ਗ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ. (ਨੰਬਰ 94 ਅਤੇ 101)

14. ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋ ਕ# ਵ#ਗ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ. (ਨੰਬਰ 94 ਅਤੇ 101)
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15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ. (ਨੰਬਰ 103)

15. ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ 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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16. ਰੱ ਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਿਜVਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ. (ਨੰਬਰ 127)

16. ਰੱ ਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਿਜVਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ. (ਨੰਬਰ 127)
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17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123)

17. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵ.ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 123)
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18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW# ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143)

18. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ# ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਉਨW# ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 143)

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

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

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 45:43

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 45:43

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

19. ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. (ਨੰਬਰ 161)
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20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163)

20. ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹX ਹੈ. (ਨੰਬਰ 163)
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11.
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ

11.
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ

10ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਿਬੰ ਦੂ

10ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਿਬੰ ਦੂ

1. ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾਬੰ ਦੀ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ

1. ਪLਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾਬੰ ਦੀ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !(ਿਨ.ਾਨਾ)

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !(ਿਨ.ਾਨਾ)
ਕੂਚ 2: 4, 32:12 ;ਿਯਰਿਮਯਾਹ 1:36 28 .27 ,23 .22 ,2 .ਅਤੇ 32 ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:22 19 ਜੋਤQੀ 7 :196 ਹੁੱ ਡ
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57:11 ;ਪੱ ਥਰ 9: 15 ਮੁਹੰਮਦ 111: 47 ਅਤੇ 32 ਿਵਵਾਦ 10:58 ਿਨਰਣਾ 23:59 ਅੰ ਿਤਕਾ 44:69 47 .ਉਤਪਤ 26:72.28 .
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2. ਸਰਬ.ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ

2. ਸਰਬ.ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ# ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਤB ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ !(ਕੁਦਰਤ)

ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ !(ਕੁਦਰਤ)
ਕੂਚ 29:29  ؛ਜ਼ਬੂਰ 6:12 6 .146 :5 7 .ਯਸਾਯਾਹ 9:46 11:55 10 .ਮਾਰਕ 24:12 31:13 ਲੂਕਾ 17:16  ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ
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220: 2 ਇਨਾਮ 115: 6 ਹੱ ਜ 52:22 ਲੁਕਮਾਨ 27:31 ਮੁਹੰਮਦ 32:47 ਅੰ ਿਤਕਾ 44:69 47 .ਜ਼ਬੂਰ 21:85.22 .
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ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਹੈ

ਸਾਇਿਟਕਾ 171 ,4 :157 ਟੇਬਲ 75: 5

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ Qਬਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਨੂੰ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 3, 45: 3 ;ਨੀਸਾ 171: 4

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ Qਬਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਨੂੰ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 3, 45: 3 ;ਨੀਸਾ 171: 4

ਮਸੀਹ ਸੱ ਚ ਦਾ Qਬਦ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 34:19

ਮਸੀਹ ਸੱ ਚ ਦਾ Qਬਦ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 34:19

ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਹੈ

ਮਨਾਹੀ 12:66

ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਹੈ

ਮਨਾਹੀ 12:66

ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਿਨQਾਨੀ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 21:19 ਨਬੀ 91:21

ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਿਨQਾਨੀ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 21:19 ਨਬੀ 91:21

ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ

ਸਾਇਿਟਕਾ 4 :159 ਟੇਬਲ 117: 5

ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ

ਸਾਇਿਟਕਾ 4 :159 ਟੇਬਲ 117: 5

ਮਸੀਹ ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 21:19

ਮਸੀਹ ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 21:19

ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ) ਖਾਸ (

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3

ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ) ਖਾਸ (

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 45: 3

ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 46: 3, ਅਲ-ਅਨਮ 85: 6

ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 46: 3, ਅਲ-ਅਨਮ 85: 6

ਧੰ ਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 31:19 ਿਜ਼ਫੋਨ 59:43

ਧੰ ਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 31:19 ਿਜ਼ਫੋਨ 59:43

ਮਸੀਹ ਨI ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2

ਮਸੀਹ ਨI ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 87: 2

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ

ਮਸੀਹ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 47: 3, ਮਿਰਯਮ 19:20-21

ਮਸੀਹ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 47: 3, ਮਿਰਯਮ 19:20-21

ਮਸੀਹ ਸੱ ਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰQਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਸੱ ਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰQਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਨI ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਵਾਿਲਆ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਨI ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਵਾਿਲਆ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49: 3

ਮਸੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਿਵQਵਾਸੀ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਿਵQਵਾਸੀ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚL ਜੀ Xਿਠਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚL ਜੀ Xਿਠਆ ਸੀ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜG ਿਗਆ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜG ਿਗਆ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 55: 3

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਟੇਬਲ 110: 5

ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਟੇਬਲ 110: 5

ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇੱ ਕ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 19:19

ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇੱ ਕ ਹੈ

ਮਿਰਯਮ 19:19

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਜ਼ਫੋਨ 61:43

ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਜ਼ਫੋਨ 61:43

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱ ਖ ਹੈ

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63

ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਿਵੱ ਖ ਹੈ

ਅਲ-ਜ਼ਹਰੂਫ 61:43, 63

15.

15.

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

1. ਕੀ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22)
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ;ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10  ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰ ਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱ ਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ86:17
2. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30)
(ਬਾਈਬਲ (ਹD

1. ਕੀ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22)
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ

/ ਹD(ਸਹੀ)

; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ)

/ ਹD(ਸਹੀ)

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ;ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10  ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰ ਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱ ਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ86:17
2. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30)
(ਬਾਈਬਲ (ਹD

; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ)

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

ਯਸਾਯਾਹ 16:63, ਮੱ ਤੀ 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” ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34)

3. ਕੀ “ਿਤLਏਕ” ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34)

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

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

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

5 116 73 .ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4

5 116 73 .ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4

4. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 37, 18)

4. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 37, 18)

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

ਕੂਚ 11.33 15 ਅਤੇ 18 23 .ਿਗਣਤੀ 7:12 8 ਮੱ ਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6;ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7;ਹੱ ਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67
5. ਕੀ ਰੱ ਬ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 4447  ؍46 ) ؍
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

ਕੂਚ 11.33 15 ਅਤੇ 18 23 .ਿਗਣਤੀ 7:12 8 ਮੱ ਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6;ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7;ਹੱ ਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67
5. ਕੀ ਰੱ ਬ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 4447  ؍46 ) ؍
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ

/ ਹD (ਸਹੀ)

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

/ ਹD (ਸਹੀ)

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

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

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

6. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨ& ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੂੰ “ਆਦਮ ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 49؍50 )

6. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨ& ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੂੰ “ਆਦਮ ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 49؍50 )

(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ

(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ

/ ਹD(ਸਹੀ)

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

/ ਹD(ਸਹੀ)

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

65 .61:17he ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG 40:34 ا41 .ਲਾਜ਼ਰੌਫ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

65 .61:17he ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG 40:34 ا41 .ਲਾਜ਼ਰੌਫ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51

7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ& ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰ ਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62)

7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ& ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰ ਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62)

(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ

(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ

/ ਹD (ਸਹੀ)

8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75)
; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

(ਬਾਈਬਲ)ਹD

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14 29 .28:20 18 .5 :17 ;ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
8: 2 ;9 ਟੇਬਲ 17: 5, 72 116 ,75 .ਅਤੇ 118 ਤੋਬਾ 30: 9 31 .ਿਜ਼ਫੋਨ.59:43
9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78)
(ਬਾਈਬਲ)ਹD

/ ਹD (ਸਹੀ)

ਜੂਡ 6 ;7 ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14.

ਜੂਡ 6 ;7 ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14.

8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75)
(ਬਾਈਬਲ)ਹD

9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78)
(ਬਾਈਬਲ)ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

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

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

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

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

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

10. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪLਾਸਿਚਤ ਵਜB ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 85)

10. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪLਾਸਿਚਤ ਵਜB ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 85)

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ (ਕੁਰਾਨ)

; ਨਹZ (ਕੁਰਾਨ)

ਿਸਆਹੀਆਂ 11:17 ਯਸਾਯਾਹ 5:53 6 ਅਤੇ 12 ਮੱ ਤੀ 28:26 ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 4:15 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5: 2 ;ਇਬਰਾਨੀਆਂ
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1. ਕੀ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 22)
(ਬਾਈਬਲ) ਨਹZ

/ ਹD(ਸਹੀ)

ਜ਼ਬੂਰ 34:89 ;ਲੂਕਾ 17:16 ਯੂਹੰਨਾ 35:10  ؍ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 106: 2 ਥੰ ਡਰਬਰਡ 39:13 ਮੱ ਖੀ 101: 16 ਗ਼ੁਲਾਮੀ86:17
2. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਤਾ" ਵਜB ਜਾਿਣਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? (ਨੰਬਰ 30)
(ਬਾਈਬਲ (ਹD

; ਨਹZ) ਕੁਰਾਨ)

ਯਸਾਯਾਹ 16:63, ਮੱ ਤੀ 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” ਮੰ ਿਨਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 34)
(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)

ਉਤਪਤ 6:11 7 ਮੱ ਤੀ 17:28 20 ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 64: 3 ;ਸਾਇਿਟਕਾ 4 :171 ਟੇਬਲ 72:
5 116 73 .ਅਲ-ਨੀਸਾ 48: 4
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; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)
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ਕੂਚ 11.33 15 ਅਤੇ 18 23 .ਿਗਣਤੀ 7:12 8 ਮੱ ਤੀ 8: 5; ਇਨਾਮ 103: 6;ਅਲ-ਅਰਾਫ 143: 7;ਹੱ ਜ 63:22 ਲੁਕਮਾਨ 16:31 ਰਾਜਾ 14:67
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6. ਕੀ ਰੱ ਬ ਨ& ਸਾਰੇ ਦੂਤ# ਨੂੰ “ਆਦਮ ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ” ਿਕਹਾ ?(ਨੰਬਰ 49؍50 )
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/ ਹD(ਸਹੀ)
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65 .61:17he ਨਬੀ 98:21 ਕੱ ਲG 40:34 ا41 .ਲਾਜ਼ਰੌਫ 20:43 ਿਕਫਾਇਤੀ.56:51
7. ਕੀ ਕੁਝ ਭੂਤ# ਨ& ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰ ਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?(ਨੰਬਰ 62)
(ਬਾਈਬਲ)ਨਹZ

/ ਹD (ਸਹੀ)

ਜੂਡ 6 ;7 ਉਤਪਤ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14.
8. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 74 /75)
(ਬਾਈਬਲ)ਹD

; ਨਹZ(ਕੁਰਾਨ)
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8: 2 ;9 ਟੇਬਲ 17: 5, 72 116 ,75 .ਅਤੇ 118 ਤੋਬਾ 30: 9 31 .ਿਜ਼ਫੋਨ.59:43
9. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 78)
(ਬਾਈਬਲ)ਹD
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35:19 ਅਲ-ਫੁਰਕਾਨ 2:25 ਿਜ਼ਫੋਨ 2:25 ਉਤਪਤ 3:72.
10. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪLਾਸਿਚਤ ਵਜB ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?(ਨੰਬਰ 85)
(ਬਾਈਬਲ) ਹD

; ਨਹZ (ਕੁਰਾਨ)
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ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

11. ਕੀਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਨਹ^ .90)
(ਬਾਈਬਲ)

11. ਕੀਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਨਹ^ .90)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 15: 7 11:24 29 ਅਤੇ 26 ਲੂਕਾ 27:24 ਯੂਹੰਨਾ 31: 5 2 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 1:13; ਇਨਾਮ 19: 6 ਅਤੇ 93 7 :157 ;ਪੰ ਨਾ ::61..
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12. ਕੀ ਰੱ ਬ ਸਮੁੱ ਚੇ

12. ਕੀ ਰੱ ਬ ਸਮੁੱ ਚੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ?ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 120 )
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ?ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 120 )
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

13. ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 111)
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(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ;ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 9 .ਤੀਤੁਸ 4: 3 5 .ਜੇਮਜ਼ 10: 2; ਹੁੱ ਡ 114: 11 ;ਮੱ ਕੜੀ 7:29 ਤਾਰਾ 32:53.

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ;ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 9 .ਤੀਤੁਸ 4: 3 5 .ਜੇਮਜ਼ 10: 2; ਹੁੱ ਡ 114: 11 ;ਮੱ ਕੜੀ 7:29 ਤਾਰਾ 32:53.
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(ਬਾਈਬਲ)
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(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 ;ਲੂਕਾ 25:16 26 ਯੂਹੰਨਾ 24: 5; ਇਮਰਾਨ 185: 3 ;ਇਨਾਮ 128: 6 ਹੁੱ ਡ 106: 11 107 .ਮਿਰਯਮ 70:1972

ਮੱ ਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 ;ਲੂਕਾ 25:16 26 ਯੂਹੰਨਾ 24: 5; ਇਮਰਾਨ 185: 3 ;ਇਨਾਮ 128: 6 ਹੁੱ ਡ 106: 11 107 .ਮਿਰਯਮ 70:1972

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

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

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 28:22 1 30 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 35:15 ;50 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 25: 2 ਅਤੇ 259 ;ਿਜ਼ਫੋਨ 70:43 ਅਲ-ਤੂਰ 20:52 ਅਲ-ਰਿਹਮਾਨ

ਮੱ ਤੀ 28:22 1 30 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 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.

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

16. ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 158)

16. ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 158)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

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

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

(ਬਾਈਬਲ)

ਹF ; ਨਹ^ (ਕੁਰਾਨ)

(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

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.

34: 4 ਅਤੇ 176.

18. ਕੀ ਜੰ ਗA ਨੂੰ ਉਤJਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 162-167)
(ਬਾਈਬਲ)

18. ਕੀ ਜੰ ਗA ਨੂੰ ਉਤJਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 162-167)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

67 ;ਪਛਤਾਵਾ 29: 9, 41.

67 ;ਪਛਤਾਵਾ 29: 9, 41.

19. ਕੀ ਰੱ ਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾJਟਰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 177 ਅਤੇ 199)
(ਬਾਈਬਲ)

19. ਕੀ ਰੱ ਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾJਟਰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 177 ਅਤੇ 199)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਉਤਪਤ 1:12 3 ਿਗਣਤੀ 6:22 8:23 ਅਤੇ 20 5:24 ਅਤੇ 9 ਯਸਾਯਾਹ 10:54 ਅਤੇ 17 ;ਿਯਰਿਮਯਾਹ 37:31 ਯੂਹੰਨਾ 22: 4 ;ਰੋਮੀਆਂ

ਉਤਪਤ 1:12 3 ਿਗਣਤੀ 6:22 8:23 ਅਤੇ 20 5:24 ਅਤੇ 9 ਯਸਾਯਾਹ 10:54 ਅਤੇ 17 ;ਿਯਰਿਮਯਾਹ 37:31 ਯੂਹੰਨਾ 22: 4 ;ਰੋਮੀਆਂ

1:11 ;2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਟੇਬਲ 13: 5 ਅਤੇ 64 ;ਪਛਤਾਵਾ 28: 9.

1:11 ;2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਟੇਬਲ 13: 5 ਅਤੇ 64 ;ਪਛਤਾਵਾ 28: 9.

20. ਕੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪLਵਾਨ ਹਨ ?(ਨੰਬਰ 195)

20. ਕੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪLਵਾਨ ਹਨ ?(ਨੰਬਰ 195)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

1ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 1 4 :7 ;ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4 ;ਤੀਤੁਸ 14: 1 ;ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 16: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49:

1ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 1 4 :7 ;ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4 ;ਤੀਤੁਸ 14: 1 ;ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 16: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49:

3 ਟੇਬਲ 110: 5 ;ਇਨਾਮ 25: 6 ਅਨਫਾਲ 31: 8 ਗੁਫਾ 9:18 256 .ਕੀੜੀ 17:27 19 .ਅਤੇ 68 ਕਲਮ 15:68.

3 ਟੇਬਲ 110: 5 ;ਇਨਾਮ 25: 6 ਅਨਫਾਲ 31: 8 ਗੁਫਾ 9:18 256 .ਕੀੜੀ 17:27 19 .ਅਤੇ 68 ਕਲਮ 15:68.

16.

16.

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

(ਰੱ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹX ਕਰਦਾ)

11. ਕੀਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਨਹ^ .90)
(ਬਾਈਬਲ)

11. ਕੀਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਨਹ^ .90)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 15: 7 11:24 29 ਅਤੇ 26 ਲੂਕਾ 27:24 ਯੂਹੰਨਾ 31: 5 2 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 1:13; ਇਨਾਮ 19: 6 ਅਤੇ 93 7 :157 ;ਪੰ ਨਾ ::61..

ਮੱ ਤੀ 15: 7 11:24 29 ਅਤੇ 26 ਲੂਕਾ 27:24 ਯੂਹੰਨਾ 31: 5 2 ;ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 1:13; ਇਨਾਮ 19: 6 ਅਤੇ 93 7 :157 ;ਪੰ ਨਾ ::61..

12. ਕੀ ਰੱ ਬ ਸਮੁੱ ਚੇ

12. ਕੀ ਰੱ ਬ ਸਮੁੱ ਚੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ?ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 120 )
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ?ਦਾ ਹੈ ? (ਨੰਬਰ 120 )
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

13. ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 111)

13. ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 111)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ;ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 9 .ਤੀਤੁਸ 4: 3 5 .ਜੇਮਜ਼ 10: 2; ਹੁੱ ਡ 114: 11 ;ਮੱ ਕੜੀ 7:29 ਤਾਰਾ 32:53.

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 ;ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 9 .ਤੀਤੁਸ 4: 3 5 .ਜੇਮਜ਼ 10: 2; ਹੁੱ ਡ 114: 11 ;ਮੱ ਕੜੀ 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 ਸੰ ਭਵ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 129)

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

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 ;ਲੂਕਾ 25:16 26 ਯੂਹੰਨਾ 24: 5; ਇਮਰਾਨ 185: 3 ;ਇਨਾਮ 128: 6 ਹੁੱ ਡ 106: 11 107 .ਮਿਰਯਮ 70:1972

ਮੱ ਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 ;ਲੂਕਾ 25:16 26 ਯੂਹੰਨਾ 24: 5; ਇਮਰਾਨ 185: 3 ;ਇਨਾਮ 128: 6 ਹੁੱ ਡ 106: 11 107 .ਮਿਰਯਮ 70:1972

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

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

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਮੱ ਤੀ 28:22 1 30 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 35:15 ;50 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 25: 2 ਅਤੇ 259 ;ਿਜ਼ਫੋਨ 70:43 ਅਲ-ਤੂਰ 20:52 ਅਲ-ਰਿਹਮਾਨ

ਮੱ ਤੀ 28:22 1 30 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 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.

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

16. ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 158)

16. ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 158)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

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

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

(ਬਾਈਬਲ)

ਹF ; ਨਹ^ (ਕੁਰਾਨ)

(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

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.

34: 4 ਅਤੇ 176.

18. ਕੀ ਜੰ ਗA ਨੂੰ ਉਤJਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 162-167)
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

18. ਕੀ ਜੰ ਗA ਨੂੰ ਉਤJਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 162-167)
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

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

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

67 ;ਪਛਤਾਵਾ 29: 9, 41.

67 ;ਪਛਤਾਵਾ 29: 9, 41.

19. ਕੀ ਰੱ ਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾJਟਰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 177 ਅਤੇ 199)
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

19. ਕੀ ਰੱ ਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾJਟਰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ?(ਨੰਬਰ 177 ਅਤੇ 199)
(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

ਉਤਪਤ 1:12 3 ਿਗਣਤੀ 6:22 8:23 ਅਤੇ 20 5:24 ਅਤੇ 9 ਯਸਾਯਾਹ 10:54 ਅਤੇ 17 ;ਿਯਰਿਮਯਾਹ 37:31 ਯੂਹੰਨਾ 22: 4 ;ਰੋਮੀਆਂ

ਉਤਪਤ 1:12 3 ਿਗਣਤੀ 6:22 8:23 ਅਤੇ 20 5:24 ਅਤੇ 9 ਯਸਾਯਾਹ 10:54 ਅਤੇ 17 ;ਿਯਰਿਮਯਾਹ 37:31 ਯੂਹੰਨਾ 22: 4 ;ਰੋਮੀਆਂ

1:11 ;2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਟੇਬਲ 13: 5 ਅਤੇ 64 ;ਪਛਤਾਵਾ 28: 9.

1:11 ;2 ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਟੇਬਲ 13: 5 ਅਤੇ 64 ;ਪਛਤਾਵਾ 28: 9.

20. ਕੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪLਵਾਨ ਹਨ ?(ਨੰਬਰ 195)

20. ਕੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪLਵਾਨ ਹਨ ?(ਨੰਬਰ 195)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

(ਬਾਈਬਲ)

ਨਹ^ / ਹF (ਸਹੀ)

1ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 1 4 :7 ;ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4 ;ਤੀਤੁਸ 14: 1 ;ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 16: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49:

1ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 1 4 :7 ;ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4 ;ਤੀਤੁਸ 14: 1 ;ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 16: 1; ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 65: 2 66 .ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 49:

3 ਟੇਬਲ 110: 5 ;ਇਨਾਮ 25: 6 ਅਨਫਾਲ 31: 8 ਗੁਫਾ 9:18 256 .ਕੀੜੀ 17:27 19 .ਅਤੇ 68 ਕਲਮ 15:68.

3 ਟੇਬਲ 110: 5 ;ਇਨਾਮ 25: 6 ਅਨਫਾਲ 31: 8 ਗੁਫਾ 9:18 256 .ਕੀੜੀ 17:27 19 .ਅਤੇ 68 ਕਲਮ 15:68.

17.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

17.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ
ਰੱ ਬ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਿਵਭਚਾਰ

ਚੋਰੀ

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ

“ਤੁਸP ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ”

ਉਸਨU ਅਿਵ:ਵਾਸੀਆਂ ਤW ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਮੈਟ. 19:18

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ. ਬੁਖਾਰੀ 44: 668

ਮੈਟ. 19:18

ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ.” ਮੈਟ. 5:44

ਮੈਟਾ 5: 38-39 ਅਤੇ 18: 21-22
“ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ
ਕਰੋ। ”

ਮੈਟ 5:39

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ :Iਤੀ

ਨaਿਤਕ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ

ਯੁੱ ਧ

ਰੱ ਬ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ

ਿਵਭਚਾਰ

ਚੋਰੀ

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ. "
ਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਿਕੱ ਟਮੈਨ " ਸਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ
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ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਦੁ>ਮਣ

ਉਸਨU ਉਨRI ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ^ਦੇ ਸਨ।

369. ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ

ਮਾਫ ਕਰਨਾ

ਹੱ ਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ[ ਉਸਨU

>?ਤੀ

ਪੁੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ”ਮੈਟ 5: 9

ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39

ਉਸਨU ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI

ਨaਿਤਕ

ਉਸਨU 'ਅਯ ਸੇ ਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ .

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ

ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਲf ਦਾ
ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52

ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU 'ਚ
ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ

ਯੁੱ ਧ

ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33

ਰੱ ਬ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਿਵਭਚਾਰ

ਚੋਰੀ

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ

ਦੁ>ਮਣ

ਉਸਨU ਅਿਵ:ਵਾਸੀਆਂ ਤW ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਮੈਟ. 19:18

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ. ਬੁਖਾਰੀ 44: 668

ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ.” ਮੈਟ. 5:44

ਮੈਟਾ 5: 38-39 ਅਤੇ 18: 21-22
“ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ
ਕਰੋ। ”

ਮੈਟ 5:39

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ :Iਤੀ

ਨaਿਤਕ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ

ਯੁੱ ਧ

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ. "
ਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਿਕੱ ਟਮੈਨ " ਸਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਿਵਭਚਾਰ

ਚੋਰੀ

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ

ਹਨ.” ਮੈਟ. 5:44

ਮੈਟਾ 5: 38-39 ਅਤੇ 18: 21-22
“ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ

ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨI ਲੜਾਈ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਦੁ>ਮਣ

ਉਸਨU ਉਨRI ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦਾ
ਬੁਖਾਰੀ 56:

369. ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ

ਮਾਫ ਕਰਨਾ

ਉਸਨU ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI
ਉਸਨU 'ਅਯ ਸੇ ਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ .
ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU 'ਚ
ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ
ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33
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ਉਸਨU 800 ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਿਡਆਂ
ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨI ਲੜਾਈ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ
90 4390.
ਉਸਨU ਉਨRI ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ^ਦੇ ਸਨ।

ਬੁਖਾਰੀ 56:

369. ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ
ਹੱ ਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ[ ਉਸਨU
ਤੁਹਾਡੇ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 'ਬਕਾਰਾ 2: 194
ਅੱ ਲRਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39

ਉਸਨU ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI

ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਲf ਦਾ
ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਸਨU 'ਅਯ ਸੇ ਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ .
ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU 'ਚ
ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ
ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33

ਨaਿਤਕ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ

ਯੁੱ ਧ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ
ਨਹP ਕਰਦਾ. ਅਲ- ਇਮਰਾਨ ਮਰਾਨ 3 : 32,
ਹਾ ਜੇਜੇ 22:38, ਲੋ ਕਮਾਨ 30: 4
ਉਸ ਨU ਰਤIਰਤI ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਿਜਸ

ਪਿਹਲਾ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇ ! ” ਯੂਹੰਨਾ 8: 7

ਨU ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 4206

“ਤੁਸP ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ”

ਉਸਨU ਅਿਵ:ਵਾਸੀਆਂ ਤW ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਮੈਟ. 19:18

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ. ਬੁਖਾਰੀ 44: 668

“ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵ[”
ਮੈਟ. 19:18

ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ.” ਮੈਟ. 5:44

ਮੈਟਾ 5: 38-39 ਅਤੇ 18: 21-22
“ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ
ਮੈਟ 5:39

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ :Iਤੀ
>?ਤੀ

ਮੁਹੰਮਦ
ਅੱ ਲRਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ

“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹP ਉਹ

ਕਰੋ। ”

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

ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39

ਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਿਕੱ ਟਮੈਨ " ਸਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਪੁੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ”ਮੈਟ 5: 9

ਉਸ ਨU ਮਾਫੀ ਦਾ ਪNਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਹੱ ਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ[ ਉਸਨU

ਅੱ ਲRਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ. "

ਿਲਆ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ.

ਲੂਕਾ 6: 27-28

90 4390.

ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ^ਦੇ ਸਨ।

ਮੈਟ 5:39

“ਆਪਣੇ ਦੁ:ਮਣI ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨRI

ਉਸਨU 800 ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਿਡਆਂ

ਪੁੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ”ਮੈਟ 5: 9

ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52

ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ

ਯੂਹੰਨਾ 3:16
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ਿਲਆ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਲf ਦਾ

ਮੈਟ. 19:18

ਰੱ ਬ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ

ਹਾ ਜੇਜੇ 22:38, ਲੋ ਕਮਾਨ 30: 4

“ਤੁਸP ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ”

ਉਸ ਨU ਮਾਫੀ ਦਾ ਪNਚਾਰ ਕੀਤਾ

>?ਤੀ

ਨਹP ਕਰਦਾ. ਅਲ- ਇਮਰਾਨ ਮਰਾਨ 3 : 32,

ਨU ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 4206

ਲੂਕਾ 6: 27-28

ਮਾਫ ਕਰਨਾ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ

ਉਸ ਨU ਰਤIਰਤI ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਿਜਸ

“ਆਪਣੇ ਦੁ:ਮਣI ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨRI

“ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵ[”

ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਅੱ ਲRਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ

ਪਿਹਲਾ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇ ! ” ਯੂਹੰਨਾ 8: 7

ਮੈਟ. 19:18

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ. ਬੁਖਾਰੀ 44: 668

ਮੁਹੰਮਦ

“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹP ਉਹ

“ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵ[”

ਉਸਨU ਅਿਵ:ਵਾਸੀਆਂ ਤW ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਮੈਟ. 19:18

17.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

17.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਹਾ ਜੇਜੇ 22:38, ਲੋ ਕਮਾਨ 30: 4

“ਤੁਸP ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ”

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ :Iਤੀ

ਅੱ ਲRਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਿਲਆ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ.

ਨਹP ਕਰਦਾ. ਅਲ- ਇਮਰਾਨ ਮਰਾਨ 3 : 32,

ਨU ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 4206

ਕਰੋ। ”

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

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ

ਉਸ ਨU ਰਤIਰਤI ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਿਜਸ

ਉਸ ਨU ਮਾਫੀ ਦਾ ਪNਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਬੁਖਾਰੀ 56:

ਅੱ ਲRਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ

ਪਿਹਲਾ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇ ! ” ਯੂਹੰਨਾ 8: 7

ਲੂਕਾ 6: 27-28

90 4390.

ਮੁਹੰਮਦ

“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹP ਉਹ

“ਆਪਣੇ ਦੁ:ਮਣI ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨRI

ਉਸਨU 800 ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਿਡਆਂ
ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨI ਲੜਾਈ ਦੇ

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਹਾ ਜੇਜੇ 22:38, ਲੋ ਕਮਾਨ 30: 4

ਨU ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 4206

ਉਸ ਨU ਮਾਫੀ ਦਾ ਪNਚਾਰ ਕੀਤਾ

>?ਤੀ

ਨਹP ਕਰਦਾ. ਅਲ- ਇਮਰਾਨ ਮਰਾਨ 3 : 32,

ਉਸ ਨU ਰਤIਰਤI ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਿਜਸ

ਲੂਕਾ 6: 27-28

ਮਾਫ ਕਰਨਾ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ

ਪਿਹਲਾ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇ ! ” ਯੂਹੰਨਾ 8: 7

“ਆਪਣੇ ਦੁ:ਮਣI ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨRI
ਦੁ>ਮਣ

ਅੱ ਲRਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ

“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹP ਉਹ

“ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵ[”

ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਮੁਹੰਮਦ

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ. "
ਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਿਕੱ ਟਮੈਨ " ਸਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ
6303, ਇਬਨ ਹੈ ਹੱ ਕ 764
ਉਸਨU 800 ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਿਡਆਂ
ਦੇ ਿਸਰ ਵੱ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨI ਲੜਾਈ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਲਮਾਨ
90 4390.
ਉਸਨU ਉਨRI ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ^ਦੇ ਸਨ।

ਬੁਖਾਰੀ 56:

369. ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ
ਹੱ ਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ[ ਉਸਨU
ਤੁਹਾਡੇ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 'ਬਕਾਰਾ 2: 194
ਅੱ ਲRਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਿਲਆ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ.
ਪੁੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ”ਮੈਟ 5: 9

ਮੁਸਲਮਾਨ 4645 ਅਨਫਾਲ 8:39

ਉਸਨU ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਜਦW ਉਹ 9 ਸਾਲI ਦੀ ਸੀ ਤI

ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਲf ਦਾ
ਸੀ. ਮੈਟ. 26:52

ਉਸਨU 'ਅਯ ਸੇ ਆਹ' ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ .
ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਨU 'ਚ
ਲੱਗੇ 65 ਜਹਾਦ ਹਮਲੇ . ਇਬਨ ਇ:ਕ
ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 1:33

18.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਕਠNਰਤਾ

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ” ਮੱ ਤੀ 5: 5

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ

ਿਯਸੂ ਨk ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ

ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ

ਿਸਖਾਇਆ।

ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

18.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਮੁਹੰਮਦ
ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋ ਕF
ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨhF ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠjਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਕਠNਰਤਾ

9: 123
ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤF ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ
ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150

" ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੀ

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ.

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱ ਤੀ

ਐਨਫਾਲ 8:41

ਿਯਸੂ ਨk ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ

ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ

ਿਸਖਾਇਆ।

ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱ ਤੇ।

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

1 ਪਤਰਸ 4: 1

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

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱ ਤੀ 22:37
ਉਸਨk ਉਨhF ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ
ਸਵੈ - ਰੱ ਿਖਆ

ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12

ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ
ਕਰਨਾ

ਤਰੀਕਾ

ਅਸRJਨ

ਿਯਸੂ ਨk ਿਬਮਾਰF ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ
20:31

ਅੱ ਲhਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱ ਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ.
ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ
ਰੱ ਖੇ ਸਨ। ਨੀਸਾ 4: 102

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀਐਲ.”
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25

ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^

ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ

ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱ ਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39

ਤਰੀਕਾ

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ” ਮੱ ਤੀ 5: 5

ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ

ਿਸਖਾਇਆ।

ਅਸRJਨ

ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨhF ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠjਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ

ਕਠNਰਤਾ

9: 123
ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤF ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ
ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150
ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੀ

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ.

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱ ਤੀ

ਐਨਫਾਲ 8:41

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

1 ਪਤਰਸ 4: 1

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

ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱ ਤੀ 22:37
ਉਸਨk ਉਨhF ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ
ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12
ਿਯਸੂ ਨk ਿਬਮਾਰF ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ
20:31

ਤਰੀਕਾ

ਅਸRJਨ

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀਐਲ.”
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ

ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅੱ ਲhਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱ ਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ.
ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ
ਰੱ ਖੇ ਸਨ। ਨੀਸਾ 4: 102

ਿਯਸੂ ਨk ਿਬਮਾਰF ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ
20:31

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀਐਲ.”
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕF ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. Hਕ 451

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^
ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱ ਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39

ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ” ਮੱ ਤੀ 5: 5

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ

ਿਯਸੂ ਨk ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ

ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ

ਿਸਖਾਇਆ।

ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਮੁਹੰਮਦ
ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋ ਕF
ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨhF ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠjਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ
9: 123
ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤF ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ
ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150

" ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੀ

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ.

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱ ਤੀ

ਐਨਫਾਲ 8:41

ਅੱ ਲhਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱ ਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ.
ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ
ਰੱ ਖੇ ਸਨ। ਨੀਸਾ 4: 102

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ
ਤJੱ ਦਦ

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱ ਤੇ।

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

1 ਪਤਰਸ 4: 1

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

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ
ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱ ਤੀ 22:37
ਉਸਨk ਉਨhF ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ

ਸਵੈ - ਰੱ ਿਖਆ

ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ

ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ

ਸਾਰੇ ਲੋ ਕF ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. Hਕ 451

ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^

ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ

ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱ ਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39

ਤਰੀਕਾ

“ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ^,ਬਲਿਕ ਹਰ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ

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

20:28

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱ ਤੇ।

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

1 ਪਤਰਸ 4: 1

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋ ਕF

" ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ

ਤਸੀਹੇ ਨਹ^ ਿਦੱ ਤੇ।

ਮੁਹੰਮਦ

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ

ਕਰਨਾ

ਐਨਫਾਲ 8:41

18.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

20:28

ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ

ਲੜਾਈ ਦੇ 20% ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ.

ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ."ਮੱ ਤੀ

“ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ^,ਬਲਿਕ ਹਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^

ਰਤAਰਤA ਨਾਲ

ਸਵੈ - ਰੱ ਿਖਆ

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਯੂਹੰਨਾ 18: 10-12

ਸਾਰੇ ਲੋ ਕF ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. Hਕ 451

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51

ਿਯਸੂ ਨk ਕਦੇ ਵੀ ਰਤFਰਤF ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜF ਬਲਾਤਕਾਰ

ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ

ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤHਾਹਤ

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੀ

ਉਸਨk ਉਨhF ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ
ਸਵੈ - ਰੱ ਿਖਆ

ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ

ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ

ਤJੱ ਦਦ

ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤF ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ

" ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ

ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੱ ਤੀ 22:37

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

9: 123

ਕੀਤਾ। ਨੀਸਾ 4:24, ਅਬੂ ਦਾ ਵੂਡ 2150

ਤੁਸ^ ਆਪਣੇ ਪ9ਭੂ ਪਰਮੇHੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ
ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ

18.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਕਠNਰਤਾ

ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ; ਅਤੇ ਉਨhF ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠjਰਤਾ ਲੱਭਣ ਿਦਓ . ਟੇਵੇ

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ
ਤJੱ ਦਦ

“ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ^,ਬਲਿਕ ਹਰ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ

ਿਵHਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵHਵਾਸੀ ਲੋ ਕF

20:28

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਨਹ^ ਗਏ ਸਨ ਪਰ

ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮAਡਰ ਟੀ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ” ਮੱ ਤੀ 5: 5

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ

20:28

ਤJੱ ਦਦ

“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕdਿਕ ਉਹ

ਮੁਹੰਮਦ

ਿਯਸੂ ਨk ਿਬਮਾਰF ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ
20:31

ਅੱ ਲhਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵHਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱ ਲhਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ.
ਐਮ ਯੂ ਐਸ ਿਲਮ 1: 149

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਨk ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ
ਰੱ ਖੇ ਸਨ। ਨੀਸਾ 4: 102

ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕF ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. Hਕ 451

“ਪ9ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ^,ਬਲਿਕ ਹਰ

ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਅਸRJਨ

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲਸਿਹਣHੀਲ ਈਵੀਐਲ.”
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 24-25

ਅਤੇ ਉਹਨF ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਦ ਤਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨਹ^
ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਅੱ ਲhਾ ਲਈ ਹੈ . ਐਨਫਾਲ 8:39

ਿਯਸੂ ਗਵਾਹF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ^

ਿਵਚ ਚੜh ਿਗਆ। ਲੂਕਾ 24:51

ਚਿੜhਆ. ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

19.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

19.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਮੌਤ

ਿਵੱ ਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ . 15: 1-4. ਉਸ
ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3

ਸਲੀਬ

ਰੱ ਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਪਛਾਣ

2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP

ਸਲੀਬ

ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ

ਿਵਆਹ

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਰਾਹP

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱ ਚ

ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ

ਚਲਾ ਿਗਆ.

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ

ਮਾਰਕ 1: 14-15

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5)

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ

ਮਾਰਕ 1: 14-15

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5)

ਰੱ ਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ.

ਪਛਾਣ

ਪਛਾਣ

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU ਮਰੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ

ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਾਰਨਾ

ਿਯਸੂ ਨU ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ
ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱ ਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ
5:19

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹP ਬਣਾਏ।

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਇੱ ਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨUਰੇ ਿਵੱ ਚ ਫਿਰ:ਤਾ

ਪਰਕਾ> ਦੀ

ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ

ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱ ਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੁਖਾਰੀ 5:

ਿਵਆਹ

268 ਵੀ ਅਹਜ਼ਪ 33:50

ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ

ਿਵਆਹ

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ.

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹP

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU ਮਰੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ

ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਿਵੱ ਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ . 15: 1-4. ਉਸ
ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ. ਹਜੀਰਨ
2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP

ਸੀ. ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਰਾਹP

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱ ਚ

ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ

ਚਲਾ ਿਗਆ.

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ

ਮਾਰਕ 1: 14-15

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5)

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ.

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU ਮਰੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ

ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ
ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱ ਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ
5:19

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹP ਬਣਾਏ।

5:19

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹP ਬਣਾਏ।

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਇੱ ਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨUਰੇ ਿਵੱ ਚ ਫਿਰ:ਤਾ
ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱ ਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੁਖਾਰੀ 5:
268 ਵੀ ਅਹਜ਼ਪ 33:50

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਮੌਤ

ਿਵੱ ਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ . 15: 1-4. ਉਸ
ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3

ਸਲੀਬ

ਰੱ ਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਪਛਾਣ

ਮੁਹੰਮਦ
ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ. ਹਜੀਰਨ
2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP
ਹੈ.

ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ
ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27

ਸੀ. ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਰਾਹP

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱ ਚ

ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ

ਚਲਾ ਿਗਆ.

ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ:ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ

ਮਾਰਕ 1: 14-15

ਸੀ. ( ਮੁਦੱਸਰ 74: 1-5)

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਸੀ
ਉਸਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ
ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ.

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹP

ਿਯਸੂ ਨU ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ

ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱ ਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ

ਹੈ.

ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27

ਉਸਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ

ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ

ਮੁਹੰਮਦ

ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਸੀ

ਿਯਸੂ ਨU ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ

19.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਮਾਰਨਾ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਇੱ ਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨUਰੇ ਿਵੱ ਚ ਫਿਰ:ਤਾ
ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱ ਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੁਖਾਰੀ 5:
268 ਵੀ ਅਹਜ਼ਪ 33:50

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹP

ਜਦW ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨU ਮਰੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ

ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹP ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੀਵਨ ਿਦੱ ਤਾ.

ਜੀਵਨ ਿਦੱ ਤਾ.
ਪਰਕਾ> ਦੀ

ਉਸਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ

ਜੀਵਨ ਿਦੱ ਤਾ.

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ
ਮਾਰਨਾ

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਸੀ

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨU ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹP

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40

ਚਲਾ ਿਗਆ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ

ਰੱ ਬ ਤ9 ਸੁਣਨਾ

ਹੈ.

ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤI ਉਹ ਡਰਦਾ, ਅਿਨ:ਿਚਤ

ਿਦਨI ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱ ਚ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਸਲੀਬ

2 632 . ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP

ਜਦW ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਰਾਹP

ਜਦW ਿਯਸੂ ਨU ਰੱ ਬ ਤW ਸੁਿਣਆ ਤI ਉਹ 40

19.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਮੌਤ

ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ. ਹਜੀਰਨ

ਸੀ. ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131

ਜੀਵਨ ਿਦੱ ਤਾ.
ਪਰਕਾ> ਦੀ

ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ

ਮੁਹੰਮਦ

ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ :ਕਤੀ
ਮਾਰਨਾ

ਿਵੱ ਚW ਜੀ hਿਠਆ। 1 ਕੁਿਰੰ . 15: 1-4. ਉਸ
ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 14: 1-3

ਸੀ. ਮੈਡਾ 5:33 ਮੁਸਲਮਾਨ 16: 4131

ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 8:24; 8:58 , 14: 6

ਮੌਤ

ਹੈ.

ਸੀ. ਯੂਹੰਨਾ 10: 11ö 17-18 ਅਤੇ 12:27

ਉਸਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ

ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹਾ. ਹਜੀਰਨ

ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ

ਹਾਲIਿਕ ਿਯਸੂ ਪੂਰੀ ਤਰRI ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਸੀ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਮੁਹੰਮਦ

ਪਰਕਾ> ਦੀ
ਪੋਥੀ ਪSਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ .◌ੰਗ

ਿਵਆਹ

ਿਯਸੂ ਨU ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਪNਮਾਤਮਾ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ
ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕੀਤਾ . ਮੱ ਟਾ 3:17 , ਯੂਹੰਨਾ
5:19

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹP ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹP ਬਣਾਏ।

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਇੱ ਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹਨUਰੇ ਿਵੱ ਚ ਫਿਰ:ਤਾ
ਗੈਬਰੀਏਲ ਤW ਆਪਣਾ ਪNਕਾ: ਪNਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 20 ਤW ਵੱ ਧ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੁਖਾਰੀ 5:
268 ਵੀ ਅਹਜ਼ਪ 33:50

20.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮ?

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਿਸਰਫ
ਸਾ 3◌ੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨU ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ
ਚਮਤਕਾਰ

ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ , ਇੱ ਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ , ਅਤੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮੌਤ
ਤW ਉਭਾਰਨਾ :ਾਮਲ ਹੈ.

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ

ਪਾਪ

ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤW ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮI ਿਮਿਲਆ

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਿਸਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ
23-24, ਨੀਸਾ 4:82. ਉਸਨU ਕੋਈ ਸਪੱ :ਟ

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ. ਮੈਟ. 20:28

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ

1 ਪਾਲਤੂ 2:22

ਸੀ। ਿਵ:ਵਾਸੀ 40:55; ਫਿਤਹ 48: 1-2

ਿਯਸੂ ਨU ਿਸੱ ਧੀ ਪNਮੇ:ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਣਨਾ

ਸੁਣੀ. ਮਾਰਕ 1: 10-11

ਿਯਸੂ ਨU ofਰਤ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨRI ਨੂੰ ਖਰੀਦ
ਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ 3901
ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਆਰੀ ਤW ਪੈਦਾ ਨਹP ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ , ਪNਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਨਹP
ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਤW
ਸੁਿਣਆ.

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ

ਪਾਪ

ਸਾ 3◌ੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨU ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ
ਚਮਤਕਾਰ

ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ , ਇੱ ਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ , ਅਤੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮੌਤ
ਤW ਉਭਾਰਨਾ :ਾਮਲ ਹੈ.

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ

ਪਾਪ

ਰਤI ਰਤI ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜW ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ

ਰਤ?

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ-

ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਹੰਨਾ 5:46

ਪੱ ਤਰ ਨਹP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਸਤਰਾ 24:24

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ. ਮੈਟ. 20:28

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ

1 ਪਾਲਤੂ 2:22

ਸੀ। ਿਵ:ਵਾਸੀ 40:55; ਫਿਤਹ 48: 1-2

ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ

ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਰੱ ਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਿਯਸੂ ਨU ਿਸੱ ਧੀ ਪNਮੇ:ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਣਨਾ

ਸੁਣੀ. ਮਾਰਕ 1: 10-11

ਰਤ?

ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨRI ਨੂੰ ਖਰੀਦ
ਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ 3901
ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਆਰੀ ਤW ਪੈਦਾ ਨਹP ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ , ਪNਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਨਹP
ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਤW
ਸੁਿਣਆ.

ਿਯਸੂ ਨU ofਰਤ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ.

ਰਤI ਰਤI ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਰਤI ਰਤI ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜW ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ

20.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤW ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮI ਿਮਿਲਆ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮ?

ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਿਸਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ
23-24, ਨੀਸਾ 4:82. ਉਸਨU ਕੋਈ ਸਪੱ :ਟ

ਚਮਤਕਾਰ

ਚਮਤਕਾਰ ਨਹP ਕੀਤੇ. ਏਨਮ 6: 37-

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ

1 ਪਾਲਤੂ 2:22

ਸੀ। ਿਵ:ਵਾਸੀ 40:55; ਫਿਤਹ 48: 1-2
ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨRI ਨੂੰ ਖਰੀਦ
ਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ 3901
ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਆਰੀ ਤW ਪੈਦਾ ਨਹP ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ , ਪNਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਨਹP
ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਤW
ਸੁਿਣਆ.

ਸਾ 3◌ੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ , ਇੱ ਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ , ਅਤੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮੌਤ
ਤW ਉਭਾਰਨਾ :ਾਮਲ ਹੈ.

38, ਯੂਨਸ 10:20

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਿਸਰਫ

ਿਯਸੂ ਨU ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ

ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਬਕਾਰਾ 2:

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ

ਿਯਸੂ ਨU ofਰਤ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ.

38, ਯੂਨਸ 10:20

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨU ਪੁਰਾਣੇ ਨUਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹP ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ. ਮੈਟ. 20:28

ਸੁਣੀ. ਮਾਰਕ 1: 10-11

ਚਮਤਕਾਰ ਨਹP ਕੀਤੇ. ਏਨਮ 6: 37-

161 , 2: 541 ; 3: 826; 7: 124

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ

ਸੁਣਨਾ

23-24, ਨੀਸਾ 4:82. ਉਸਨU ਕੋਈ ਸਪੱ :ਟ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਬੁਖਾਰੀ 1:28, 301 ; 2:

ਪੱ ਤਰ ਨਹP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਸਤਰਾ 24:24

ਿਯਸੂ ਨU ਿਸੱ ਧੀ ਪNਮੇ:ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਬਕਾਰਾ 2:

161 , 2: 541 ; 3: 826; 7: 124

ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਹੰਨਾ 5:46

ਰੱ ਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਿਸਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਬੁਖਾਰੀ 1:28, 301 ; 2:

ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ-

ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਸੀ.

ਿਸਰਫ ਅੱ ਧ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਰਕ

ਰਤI ਰਤI ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ

ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤW ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮI ਿਮਿਲਆ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਰਤI ਮਰਦI ਨਾਲW

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹP ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਿਸਰਫ ਅੱ ਧ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਰਕ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨU ਪੁਰਾਣੇ ਨUਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ

ਗੁਲਾਮੀ

ਇੱ ਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ , ਅਤੇ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਮੌਤ

ਮੁਹੰਮਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਰਤI ਮਰਦI ਨਾਲW

ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ
ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਿਸਰਫ

ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕI ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ , ਇੱ ਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ

ਗੁਲਾਮੀ

20.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮ?

ਸਾ 3◌ੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਤW ਉਭਾਰਨਾ :ਾਮਲ ਹੈ.

38, ਯੂਨਸ 10:20

ਪੱ ਤਰ ਨਹP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਸਤਰਾ 24:24

ਰੱ ਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਚਮਤਕਾਰ

ਚਮਤਕਾਰ ਨਹP ਕੀਤੇ. ਏਨਮ 6: 37-

ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਹੰਨਾ 5:46

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਿਸਰਫ

ਿਯਸੂ ਨU ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ

ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਬਕਾਰਾ 2:

ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ-

ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮ?

ਸੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ

ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ

ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹP ਸੀ।

ਰਤ?

ਮੁਹੰਮਦ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨU ਪੁਰਾਣੇ ਨUਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ

ਗੁਲਾਮੀ

20.
ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ

ਪਾਪ

ਮੁਹੰਮਦ
ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤW ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮI ਿਮਿਲਆ
ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਿਸਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ
ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਬਕਾਰਾ 2:
23-24, ਨੀਸਾ 4:82. ਉਸਨU ਕੋਈ ਸਪੱ :ਟ
ਚਮਤਕਾਰ ਨਹP ਕੀਤੇ. ਏਨਮ 6: 3738, ਯੂਨਸ 10:20

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨU ਪੁਰਾਣੇ ਨUਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ-

ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਹੰਨਾ 5:46

ਪੱ ਤਰ ਨਹP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਸਤਰਾ 24:24

ਿਯਸੂ ਨU ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ. ਮੈਟ. 20:28

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।

ਿਯਸੂ ਨU ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹP ਕੀਤਾ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ

1 ਪਾਲਤੂ 2:22

ਸੀ। ਿਵ:ਵਾਸੀ 40:55; ਫਿਤਹ 48: 1-2

ਗੁਲਾਮੀ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹP ਸੀ।

ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ

ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਰੱ ਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਿਯਸੂ ਨU ਿਸੱ ਧੀ ਪNਮੇ:ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਣਨਾ

ਸੁਣੀ. ਮਾਰਕ 1: 10-11

ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨRI ਨੂੰ ਖਰੀਦ
ਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਸਾਿਹ ਮੁਸਿਲਮ 3901
ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਆਰੀ ਤW ਪੈਦਾ ਨਹP ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਮੁਹੰਮਦ , ਪNਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਨਹP
ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨU ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਤW
ਸੁਿਣਆ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਰਤI ਮਰਦI ਨਾਲW

ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਰਤI ਮਰਦI ਨਾਲW

ਿਸਰਫ ਅੱ ਧ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਰਕ

ਿਸਰਫ ਅੱ ਧ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਰਕ

ਰਤI ਰਤI ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਰਤI ਰਤI ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜW ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਬੁਖਾਰੀ 1:28, 301 ; 2:
161 , 2: 541 ; 3: 826; 7: 124

ਰਤ?

ਿਯਸੂ ਨU ofਰਤ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ.

ਰਤI ਰਤI ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਰਤI ਰਤI ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜW ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਬੁਖਾਰੀ 1:28, 301 ; 2:
161 , 2: 541 ; 3: 826; 7: 124
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21.
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB:
1. ਪਰਮੇ>ੁਰ ਨc ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸdਪੀਆਂ: ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹe ਬਲਿਕ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁ>ਮਣ ਸੀ.

1. ਪਰਮੇ>ੁਰ ਨc ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸdਪੀਆਂ: ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹe ਬਲਿਕ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁ>ਮਣ ਸੀ.

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

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

40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16.

40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16.

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

2. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰ ਦੇ> ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦੇ ਸੰ ਦੇ> 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,

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, ਕੱ ਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43,

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

ਕੱ ਸੋ 42:15.

ਕੱ ਸੋ 42:15.

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

3. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋ>ਣਾ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੀਿਖਆ ਜ? ਪSਮਾਣ ਨਹe ਸੀ.
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗੇ.

ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗੇ.
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱ ਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157;

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

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28.

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28.

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

4. ਮੁਹੰਮਦ ਨc ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ9 ਵੱ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱ >ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹe ਸੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਤਕਾਰ.

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-

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; ਕਰਤੱ ਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4.

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

ਏ)

ਏ)

ਕੁਰਾਨ ਨU ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱ ਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 &

ਕੁਰਾਨ ਨU ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱ ਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 &
118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49

118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49
ਅ)

ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ. ਏਨਮ 6:37; ਯੂਨਸ 10:20;

ਅ)

ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ. ਏਨਮ 6:37; ਯੂਨਸ 10:20;
ਰਾਡ 13: 26; ਅਨਕੇਬਟ 29:50

ਰਾਡ 13: 26; ਅਨਕੇਬਟ 29:50
ਸੀ)

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

ਸੀ)

ਚਮਤਕਾਰ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪNਮਾਣ ਹਨ. ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 / ਸਰਾ 17:59;
(ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 157 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ.)

(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 ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ

ਡੀ)

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

5. ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀ.

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 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

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

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; ਨUਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 23-

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

24.

24.
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40:53; ਕੈਸੀਏ 45:16.
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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, ਕੱ ਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43,

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, ਕੱ ਸੋ ਰਾ 26: 192-197 , ਐਨਕੇਬਟ 29:46, ਫੁਸਿਲਟ 41:43,

ਕੱ ਸੋ 42:15.

ਕੱ ਸੋ 42:15.

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

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

ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗੇ.
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱ ਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157;

ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁ>ਟੀ ਨਹe ਕਰਨਗੇ.
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 & 36; 14: 16-17 & 26; ਕਰਤੱ ਬ 3: 19-23; 1 ਕੋਰ. 14: 32-34, 2 ਕੋਰ. 13: 1 / ਅਰਾਫ; 7: 157;

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28.

ਸਫ 61: 6; ਫੀਟੀਹ 48:28.

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

4. ਮੁਹੰਮਦ ਨc ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ9 ਵੱ ਡਾ 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 & 5356; ਯੂਹੰਨਾ 14:11; 20: 30-31; ਕਰਤੱ ਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4.
ਏ)

ਕੁਰਾਨ ਨU ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱ ਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 &
118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49

ਅ)

ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰ ਦੇ 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 ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 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; ਨUਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 2324.

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 & 5356; ਯੂਹੰਨਾ 14:11; 20: 30-31; ਕਰਤੱ ਬ 2:22 & 43; 4:16; 19:11; ਹੀਬ. 2: 3-4.
ਏ)

ਕੁਰਾਨ ਨU ਪੁ:ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਰੱ ਬ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ: ਬਕਾਰਾ 2:92 &
118; ਅਲ-ਆਈ ਅਿਮNਨ 3: 45-49

ਅ)

ਯਹੂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰ ਦੇ 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 ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਨਹe ਸੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ 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; ਨUਮਲ 27: 65-66; ਉਦਾਸ 38: 69-70; ਅਹਕਾਫ 46: 9; ਜੀਨ 72: 26-28; ਟੇਕਵਰ 81: 2324.

22.
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB:

22.
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB:

6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰ ਮੀ"; ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਪੜ8 ਸੀ.

6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰ ਮੀ"; 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

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 ਅੱ ਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪSਕਾH ਨਹT

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

ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿ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

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

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

ਸਭ ਤZ ਵੱ ਡਾ ਿਵHਾ ਹੈ.

ਸਭ ਤZ ਵੱ ਡਾ ਿ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-

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:

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;

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

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;

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

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:

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

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

ਅਰਸੰ ਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨhਨ ਦੀ ਲੜਾਈ (630). ਟੇਵੇ 9: 25-27.

ਅਰਸੰ ਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨhਨ 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,

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

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

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

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤੇ

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤੇ

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ.

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ.

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

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

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 ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

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

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱ ਸ. 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

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

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4

22.
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB:

22.
10 ਕਾਰਨ ਿਕ? ਮ@ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹA ਹB:

6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰ ਮੀ"; ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਪੜ8 ਸੀ.

6. ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸੀ, "ਅੰ ਮੀ"; 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

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 ਅੱ ਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪSਕਾH ਨਹT

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

ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਹੋਵੇਗਾ; ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿ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

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

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

ਸਭ ਤZ ਵੱ ਡਾ ਿਵHਾ ਹੈ.

ਸਭ ਤZ ਵੱ ਡਾ ਿ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-

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:

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;

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

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;

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

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:

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

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

ਅਰਸੰ ਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨhਨ ਦੀ ਲੜਾਈ (630). ਟੇਵੇ 9: 25-27.

ਅਰਸੰ ਦਾ ਇਲਕ ਅਰਪਮਾ. (629). ਬਕਾਰਾ 2: 191-193. 6) ਹੁਨhਨ 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,

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

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

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

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤੇ

9. ਮੁਹੰਮਦ ਿਯਸੂ ਵMਗ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜੀਵਨ Hੈਲੀ ਨਹT ਿਜiਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰਕ ਜੀਵਨ-Hੈਲੀ ਅਤੇ

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ.

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ.

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

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

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 ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

10. ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

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

ਡੀਯੂਟ. 18: 20-22; ਹੈ. 8:20; ਜੇ. 29:11; ਮੈਟ. 4: 1-3; ਗਾਲ. 1: 6-9; 1 ਥੱ ਸ. 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

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

5:14; ਬੇਯਾਈਨ 98: 4

23.

23.

ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ

ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ

1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)

ਅਗਸਤ 623

1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)

ਅਗਸਤ 623

2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਸਤੰ ਬਰ 623

3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਸਤੰ ਬਰ 623

4. ਜ਼ੁਲ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

4. ਜ਼ੁਲ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

15 ਮਾਰਚ, 624

5. ਬੇਦੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

15 ਮਾਰਚ, 624

6. ਬਾਨm ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ

ਦਾ ਹਮਲਾ 624

6. ਬਾਨm ਕਯਨੁਕਾ ਅਪNੈਲ

ਦਾ ਹਮਲਾ 624

7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ / ਜੂਨ 624

7. ਸਾਿਵਕ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ / ਜੂਨ 624

8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ 624

8. ਅਲ ਕੁਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ 624

9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ

ਸਤੰ ਬਰ 624

9. ਧੂ ਅਮਰਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ

ਸਤੰ ਬਰ 624

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰ ਬਰ 624

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰ ਬਰ 624

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

23 ਮਾਰਚ, 625

11. hਹੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

23 ਮਾਰਚ, 625

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਾਰਚ 625

12. ਹਮਰਾ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਾਰਚ 625

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ

ਹਮਲਾ 625

13. ਬਾਨੂ ਨਾਿਦਰ hਤੇ ਅਗਸਤ

ਹਮਲਾ 625

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਪNੈਲ 626

14. ਬਦਰ ਮਿਵਦ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਪNੈਲ 626

15. ਧੱ ਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜੂਨ 626

15. ਧੱ ਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜੂਨ 626

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰ ਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਗਸਤ / ਸਤੰ ਬਰ 626

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰ ਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਗਸਤ / ਸਤੰ ਬਰ 626

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜਨ 627

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜਨ 627

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)

ਅਪNੈਲ 627

18. ਹ[ਡੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਖਾਈ)

ਅਪNੈਲ 627

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ 627

19. ਬਾਨੂ ਕੂਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਮਈ 627

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਜੂਨ 627

20. ਬਾਨੂ ਲਹਯਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਜੂਨ 627

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰ ਧੀ

ਮਾਰ 628

21. ਹੁਦਾਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੰ ਧੀ

ਮਾਰ 628

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱ ਤ

ਮਈ 628

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱ ਤ

ਮਈ 628

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਈ / ਜੂਨ 628

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਈ / ਜੂਨ 628

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਮਈ 628

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਮਈ 628

25. ਮੱ ਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ

ਿਜੱ ਤ 630

25. ਮੱ ਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ

ਿਜੱ ਤ 630

26. ਹੁਨUਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਜਨ 630

26. ਹੁਨUਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਜਨ 630

27. ਆਟਸ ਦੀ

ਲੜਾਈ 630

27. ਆਟਸ ਦੀ

ਲੜਾਈ 630

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ

ਦਾ ਸੀਜ 630

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ

ਦਾ ਸੀਜ 630

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰ ਬਰ

ਦੀ ਲੜਾਈ 630

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰ ਬਰ

ਦੀ ਲੜਾਈ 630

ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ 73 ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨRI ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਿਲਆ

ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ 73 ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨRI ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਿਲਆ
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23.

23.
ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)

ਅਗਸਤ 623

2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਸਤੰ ਬਰ 623

4. ਜ਼ੁਲ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰ ਬਰ

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

ਸਤੰ ਬਰ 624

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰ ਬਰ 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 ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਪNੈਲ 626

15. ਧੱ ਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜੂਨ 626

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰ ਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਗਸਤ / ਸਤੰ ਬਰ 626

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

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 ਸੰ ਧੀ

ਮਾਰ 628

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱ ਤ

ਮਈ 628

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਈ / ਜੂਨ 628

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਮਈ 628

25. ਮੱ ਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ

ਿਜੱ ਤ 630

26. ਹੁਨUਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਜਨ 630

27. ਆਟਸ ਦੀ

ਲੜਾਈ 630

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ

ਦਾ ਸੀਜ 630

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰ ਬਰ

ਦੀ ਲੜਾਈ 630

ਜੇਹਾਦ ਦੇ 29 ਕਾਰਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
1. ਵਡਦਾਨ ਦੀ ਗ:ਤ (ਅਲ-ਅਬਵਾ)

ਅਗਸਤ 623

2. ਬੁਵਾਤ ਸਤੰ ਬਰ

ਦੀ ਗ:ਤ 623

3. ਬੇਦੀਰ (ਸਫਵਾਨ) ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਸਤੰ ਬਰ 623

4. ਜ਼ੁਲ ਅਲ-ਉ:ੈਰਾਹ ਦਸੰ ਬਰ

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

ਸਤੰ ਬਰ 624

10. ਬੁਹਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਅਕਤੂਬਰ / ਨਵੰ ਬਰ 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 ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਪNੈਲ 626

15. ਧੱ ਤ ਅਲ-ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਜੂਨ 626

16. ਦੂਮਤ ਅਲ-ਜੰ ਡਲ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਅਗਸਤ / ਸਤੰ ਬਰ 626

17. ਅਲ-ਮੁਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

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 ਸੰ ਧੀ

ਮਾਰ 628

22. ਿਫਦਕ ਦੀ ਿਜੱ ਤ

ਮਈ 628

23. ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਈ / ਜੂਨ 628

24. ਵਾਦੀ ਅਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਿਹੰ ਮ

ਮਈ 628

25. ਮੱ ਕਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ

ਿਜੱ ਤ 630

26. ਹੁਨUਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਜਨ 630

27. ਆਟਸ ਦੀ

ਲੜਾਈ 630

28. ਤਾਈਫ ਫਰਵਰੀ

ਦਾ ਸੀਜ 630

29. ਟੇਬੀਕ ਨਵੰ ਬਰ

ਦੀ ਲੜਾਈ 630

ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ 73 ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨRI ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਿਲਆ

ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ 73 ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨRI ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨU ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹP ਿਲਆ
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24.

24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ

24.

24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ

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

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

2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰ ਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623

2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰ ਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623

ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ.

ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ.

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

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

4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ.

4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ.

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

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

6. ਹਫਸਾ ਿਬੰ ਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱ ਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ.

6. ਹਫਸਾ ਿਬੰ ਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱ ਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ.

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

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

8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰ ਦ ਿਬੰ ਟ ਅਬੀ ਉਮੱ ਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ.

8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰ ਦ ਿਬੰ ਟ ਅਬੀ ਉਮੱ ਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ.

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

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

ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਗਆ ਸੀ।

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

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

40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ.

40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ.

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ.

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ.

12. ਲੈ ਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ.

12. ਲੈ ਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ.

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱ ਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱ ਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱ ਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱ ਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱ ਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱ ਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ

ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ.

ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ.

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.

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

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

16. ਨVJ: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

16. ਨVJ: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

(ਉਸਨੂੰ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ).

(ਉਸਨੂੰ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ).

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

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

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

18. ਰਹਾਨਾ ਿਬੰ ਟ ਅਮਰ ਇਬਨ ਖਨਫਾ: (ਰਹਾਨਾ) ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ7 ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਗੋਤ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨF ਨk 627 ਿਵਚ
ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ.

ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ.
19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ।

19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ।

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰ ਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱ ਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨk 620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰ ਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱ ਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨk 620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ

ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ.

ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ.

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

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

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰ ਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰ ਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7

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

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

ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱ ਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ.

ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱ ਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ.

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

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

24. ਜੁੱ ਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੁੱ ਹੋ ਗਈ।

24. ਜੁੱ ਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੁੱ ਹੋ ਗਈ।

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

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

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

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

24.

24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ

24.

24 ਮਿਹਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨE ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ

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

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

2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰ ਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623

2. ‘ਆਇJਾ ਿਸਦੀਕਾ ਿਬੰ ਟ ਅਬੂ ਬਕਰ: ਜਦ7 ਉਹ 6 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ ਤF ਉਹ ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਉਦ7 ਹੋਇਆ ਜਦ7 ਉਹ 623

ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ.

ਿਵਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ 53 ਸੀ.

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

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

4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ.

4. ਫਾਿਤਮਾ: ਰੇਹ ਦੀ ਧੀ. ਉਸ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ.

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

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

6. ਹਫਸਾ ਿਬੰ ਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱ ਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ.

6. ਹਫਸਾ ਿਬੰ ਟ ਉਮਾਰ ਿਬਨ ਖੱ ਤਬ: ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ.

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

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

8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰ ਦ ਿਬੰ ਟ ਅਬੀ ਉਮੱ ਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ.

8. ਉਮ ਸਲਾਮਾਹ ਿਹੰ ਦ ਿਬੰ ਟ ਅਬੀ ਉਮੱ ਈਆ: "ਸਲਮਾਹ ਦੀ ਮF" ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ.

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

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

ਿਗਆ ਸੀ।
10. ਖਦੀਜਾ ਿਬੰ ਟ ਖੁਵਾਿਲਦ; ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ 595 ਿਵਚ ਿਵਆਿਹਆ ਜਦ7 ਉਹ 25 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ

ਿਗਆ ਸੀ।
10. ਖਦੀਜਾ ਿਬੰ ਟ ਖੁਵਾਿਲਦ; ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ 595 ਿਵਚ ਿਵਆਿਹਆ ਜਦ7 ਉਹ 25 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ

40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ.

40 ਸਾਲF ਦੀ ਸੀ.

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ.

11. ਕੁਟੀਬੇ: ਈਸਾਸ ਦੀ ਭੈਣ.

12. ਲੈ ਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ.

12. ਲੈ ਲਾ: ਹੁਤਾਯਮ (ਹਜ਼ਰੇਕ) ਦੀ ਧੀ.

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱ ਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱ ਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱ ਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ

13. ਮਾਰੀਆ ਅਲ-ਿਕਬਿਤਆ: ਇੱ ਕ 20 ਸਾਲF ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਕਬੱ ਪਟੀ ਿਕ9Hਚੀਅਨ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ (ਰੱ ਿਖਅਕ) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਰੀਨ ਨਾਲ

ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ.

ਦੂਜੀ ਰਤ ਨਾਲ 628 ਿਵਚ ਿਮਸਰ ਤ7 ਲਈ ਗਈ.

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.

14. ਮੇਿਲਕੇ: ਦਾਵਤ ਦੀ ਧੀ; ਿਕdਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹ^ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.

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

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

16. ਨVJ: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

16. ਨVJ: ਅਮਰ ਿਰਫਾਈ ਦੀ ਧੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਸਨk ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤ7 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

(ਉਸਨੂੰ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ).

(ਉਸਨੂੰ Hੈਨਬਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ).

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

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

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

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

ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ.

ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ.

19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ।

19. ਸੈਫੀਆ ਿਬਨ ਹੁਆਯ ਿਬਨ ਅਖ਼ਤਾਬ: ਉਹ ਬਾਨj ਤ7 ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿਦਰ।

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰ ਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱ ਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨk 620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ

20. ਸੌਦਾਹ ਿਬੰ ਟ ਜ਼ਮਾਹ: ਬਾਨj ਅਬਦ-Hਮਸ ਤ7 ਇੱ ਕ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨk 620 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦ7 ਉਹ 50 ਸਾਲF ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ

ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ.

ਉਹ 65 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ.

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

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

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰ ਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7

22. ਜ਼ੈਨਬ (ਬਾਰਾ) ਿਬੰ ਟ ਜੈH ਿਬਨ ਿਰਆਬ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੈਰਾ ਤ7

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

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

ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱ ਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ.

ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਓ), ਅਸ^ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਤੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਕੁਰਾਨ: ਅਹਜ਼ਬ :3 33:77] ਇਹ ਇੱ ਕ ਦੁਖੀ ਿਵਆਹ ਸੀ.

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

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

24. ਜੁੱ ਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੁੱ ਹੋ ਗਈ।

24. ਜੁੱ ਬਾ: ਅਮੀਰ ਿਬਨ ਦੀ ਧੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਨk ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕdਿਕ ਉਹ ਬੁੱ ਹੋ ਗਈ।

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

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

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

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

v
v

25.
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB

25.
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB

ਜ: ਅੱ ਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱ ਚ

ਜ: ਅੱ ਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱ ਚ

ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ "ਤਰੀਕਾ" ਹੈ (ਅਲ-ਮਾਇਦਾਹ 35: 5; ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 75: 8; ਅਲ-ਅਨਕਾਬਟ 69: 29(
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24:
9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64)

v
v
v
v
v

ਰੱ ਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8)
ਰੱ ਬ ਉਨGD ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8)
ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱ ਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ

v
v
v
v
v
v
v

v
v

ਸੱ ਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50)
ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ
65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9)

v
v

ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਅੱ ਖD 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)
ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2)
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ”(ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 17: 8)

v
v

v
v

ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੱ ਬ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ
159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5)
ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2)
ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61)

ਜ: ਅੱ ਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱ ਚ
ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ "ਤਰੀਕਾ" ਹੈ (ਅਲ-ਮਾਇਦਾਹ 35: 5; ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 75: 8; ਅਲ-ਅਨਕਾਬਟ 69: 29(
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24:
9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64)

v
v
v
v
v

v

ਰੱ ਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8)
ਰੱ ਬ ਉਨGD ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8)
ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱ ਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ

ਬੀ .ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱ ਤਾ
ਸੱ ਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50)
ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ
65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9)

v
v

v
v

v

ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਅੱ ਖD 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)
ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ

ਏ ਨAਿਤਕ ਮਾਮਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2)
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ”(ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 17: 8)
ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੱ ਬ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ
159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5)

v
v

ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8)
ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱ ਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ

ਸੱ ਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50)
ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ
ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਅੱ ਖD ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 178: 2: 179; 194: 2; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 45: 5;
ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ

ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2)
ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61)

ਏ ਨAਿਤਕ ਮਾਮਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2)
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ”(ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 17: 8)

v

ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੱ ਬ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ
159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5)

v
v

ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2)
ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61)

25.
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB
ਜ: ਅੱ ਲ4ਾ ਦੇ ਪ7ਸੰਗ ਿਵੱ ਚ

v
v

ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ "ਤਰੀਕਾ" ਹੈ (ਅਲ-ਮਾਇਦਾਹ 35: 5; ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 75: 8; ਅਲ-ਅਨਕਾਬਟ 69: 29(
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24:
9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64)

v
v
v
v
v

ਰੱ ਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8)
ਰੱ ਬ ਉਨGD ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61)
ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ(ਅਲ-ਅਨਫਲ 42: 8)
ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੜਨਾ ਰੱ ਬ ਦਾ was◌ੰਗ ਸੀ (ਪਛਤਾਵਾ 111: 9; ਹੱ ਜ 78:22; ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ
7.3. 8)

v
v

ਬੀ .ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱ ਤਾ
ਸੱ ਚੇ ਿਵQਵਾਸੀ ਲੜਦੇ ਹਨ(ਪਛਤਾਵਾ 44: 9; ਕਫ 15:50)
ਕਮDਡ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤQਾਹ(ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 244: 2; ਅਲ-ਨੀਸਾ '71: 4, 76, 84; ਅਲ-ਅਨਫਲ
65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9)

v
v

ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਅੱ ਖD 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)
ਲੜਨਾ ਿਵQਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ (ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 140: 3, 166; 167; ਪਛਤਾਵਾ
16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47)

16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47)

v
v

ਰੱ ਬ ਉਨGD ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਅਲ-ਸੈਫ 4:61)

ਅਲ-ਨਿਹਲ 126: 16; ਅਲ-ਹਜ 60:22; ਅਲ-Qੂਰਾ 39:42. 41)

v

7.3. 8)

v
v

ਰੱ ਬ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਲ-ਅਨਫਲ 30: 8)

65: 8; ਪਛਤਾਵਾ 14: 9)

25.
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤB
v
v

ਰੱ ਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲL ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੋਬਾ 38: 9; ਪਛਤਾਵਾ 120: 9)

16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47)

ਏ ਨAਿਤਕ ਮਾਮਲੇ

v

9; ਅਲ-ਮਜਦਾਲਾ 22:58; ਅਲ-ਤਗਬੁਨ 14:64)

ਬੀ .ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱ ਤਾ

16: 9; ਮੁਹੰਮਦ 4:47)

v
v

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲL ਪ]ਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ(ਪਛਤਾਵਾ 24:

7.3. 8)

7.3. 8)

ਬੀ .ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਦੇ? ਿਦੱ ਤਾ

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

ਏ ਨAਿਤਕ ਮਾਮਲੇ

v
v

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵb ਤੁਸZ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹZ ਹੈ (ਅਲ-ਬਾਕਾਰਾ 216: 2)
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨcਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹZ ਹੈ: “ਪਰਮੇQੁਰ ਨI ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ”(ਅਲ-ਅਨਫਾਲ 17: 8)

v
v
v

ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੱ ਬ ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤQਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?(ਅਲ-ਬਕਾਰਾ
159: 2: 160; ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 61: 3; ਅਲ-ਮਾਇਦਾ 64: 5)
ਲੋ ਕD ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤL ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹZ ਜੋ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 191: 2; 217: 2)
ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ (ਪਛਤਾਵਾ 41: 9, ਅਲ-ਸੈਫ 11:61)

26.

26.

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ
v

ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਨਾਲB ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ
v

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20

v

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20

ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਬੈਕਲੈ ਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਬੇਿਟਲ ਹਨ

v

ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 155; ਨੀਸਾ 4:72 & 77;

v

ਗੈਰ-ਲੜਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌ ਣ ਹੈ ਇੱ ਕ ਦੁHਮਣ
ਜੇ ਤੁਸX ਲੇ ਹੋ ਜ#ਦੇ ਹੋ ਤ# ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ
ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌ ਣ ਹੈ ਇੱ ਕ ਦੁHਮਣ
ਨੀਸਾ 4:89; ਟੇਵੇ 9:83; ਮੁਮਤੇਹਨਾਹ 60: 1 ਅਤੇ 9

v

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 165, ਟੇਵੇ 9:25, ਫਿਤਹ 48:22

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

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

v

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

v

ਐਨਫਾਲ 8: 15-16; ਟੇਵੇ 9:39, 81, ਫੀਟੀਹ 48:16
v

ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਨਾਲB ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX

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

v

ਹੁਜੂਰਤ 49: 9

ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੁਜੂਰਤ 49: 9

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ
v

ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ
v

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10

v

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10

ਉਨW# ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

v

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

v

ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ

ਉਨW# ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 121-125, 173; ਐਨਫਾਲ 8: 9, 71; ਤੇਵੇ 9:26; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:25

v

ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122

ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ
ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ
v

ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱ ਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ
v

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5

v

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5

ਬਚਾਅ ਪੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

v

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

v

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨ.ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱ ਧ ਲਾਇਸaਸ
ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ

ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਹੈHਰ 59: 5

ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਦLੜ ਰਹੋ ਅਤੇ .#ਤੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾ ਕਰੋ

v

ਇਨਫਾਲ 8:45; ਮੁਹੰਮਦ :35 47::35.

v

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨ.ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱ ਧ ਲਾਇਸaਸ
ਸਾਕ 5:38; ਅਰਾਫ 7: 4; ਇਨਫਾਲ 8: 11,57,67; ਤੇਵੇ 9:73 ਅਤੇ 123

v

ਹੈHਰ 59: 5

v

ਬਚਾਅ ਪੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ
ਬਕਾਰਾ 2: 190; ਨੌਕਰ 5.3; ਟੇਵੇ 9:13; ਹੱ ਜ 22:39

v

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

v

ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱ ਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

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

.#ਤੀ ਸੰ ਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ

v

ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151

.#ਤੀ ਸੰ ਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ
ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151

26.

26.

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ
v

ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਨਾਲB ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX

ਡੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ
v

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20

v

ਨੀਸਾ 4:95; ਟੇਵੇ 9: 19-20

ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਬੈਕਲੈ ਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਬੇਿਟਲ ਹਨ

v

ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 155; ਨੀਸਾ 4:72 & 77;

v

ਗੈਰ-ਲੜਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌ ਣ ਹੈ ਇੱ ਕ ਦੁHਮਣ
ਜੇ ਤੁਸX ਲੇ ਹੋ ਜ#ਦੇ ਹੋ ਤ# ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ
ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਹX ਜ# ਕੌ ਣ ਹੈ ਇੱ ਕ ਦੁHਮਣ
ਨੀਸਾ 4:89; ਟੇਵੇ 9:83; ਮੁਮਤੇਹਨਾਹ 60: 1 ਅਤੇ 9

v

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 165, ਟੇਵੇ 9:25, ਫਿਤਹ 48:22

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

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

v

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

v

ਐਨਫਾਲ 8: 15-16; ਟੇਵੇ 9:39, 81, ਫੀਟੀਹ 48:16
v

ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਨਾਲB ਿਬਹਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨਹX

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

v

ਹੁਜੂਰਤ 49: 9

ਿਵ.ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੁਜੂਰਤ 49: 9

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ
v

ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਈ. ਸਹਾਇਤਾ
v

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10

v

ਉਨW# ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

ਇਨਫਾਲ 8:72 & 74; ਹਦੀਦ 57:10

v

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

v

ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ

ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਉਨW# ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 121-125, 173; ਐਨਫਾਲ 8: 9, 71; ਤੇਵੇ 9:26; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:25

v

ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122

ਲੜਨ ਤB ਛੋਟਪਛਤਾਵਾ
ਨੀਸਾ 4: 102; ਟੇਵੇ 9:36, 92, 122

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ
v

ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱ ਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

ਐ4ਫ. ਰਣਨੀਤੀ
v

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5

v

ਬਚਾਅ ਪੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

ਨੀਸਾ 4: 104; ਟੇਵੇ 9: 5

v

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

v

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨ.ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱ ਧ ਲਾਇਸaਸ
ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਦLੜ ਰਹੋ ਅਤੇ .#ਤੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾ ਕਰੋ
.#ਤੀ ਸੰ ਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ
ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151

ਲੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸaਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਹੈHਰ 59: 5

v

ਇਨਫਾਲ 8:45; ਮੁਹੰਮਦ :35 47::35.

v

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨ.ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱ ਧ ਲਾਇਸaਸ
ਸਾਕ 5:38; ਅਰਾਫ 7: 4; ਇਨਫਾਲ 8: 11,57,67; ਤੇਵੇ 9:73 ਅਤੇ 123

v

ਹੈHਰ 59: 5

v

ਬਚਾਅ ਪੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ
ਬਕਾਰਾ 2: 190; ਨੌਕਰ 5.3; ਟੇਵੇ 9:13; ਹੱ ਜ 22:39

v

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

v

ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱ ਧ# ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤ.ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ

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

v

.#ਤੀ ਸੰ ਧੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤB ਵਰਜਦੇ ਹਨ
ਨੀਸਾ 4: 90-91; ਨੌਕਰਾਣੀ 5:32; ਐਨਮ 6: 151

27.

27.

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਜੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇ?

ਜੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇ?
v

ਇਸਲਾਮ ਲੜੋ ਜਦB ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਿਜੱ ਤ ਪLਾਪਤ ਨਹX ਹੁੰ ਦਾ

v

ਬਕਾਰਾ 2: 193; ਐਨਫਾਲ 8:39

ਬਕਾਰਾ 2: 193; ਐਨਫਾਲ 8:39

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ, ਕਾਿਫਰ ਅਤੇ ਪਖੰ ਡੀ

v

ਪਖੰ ਡੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਲੜੋ

v

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ

v

ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕ# ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ

ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕ# ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ
ਟੇਵੇ 9: 29-30; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:26; ਹੈHਰ 59: 2

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

v

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ
ਨੀਸਾ 4:75

ਨੀਸਾ 4:75
v

ਪਖੰ ਡੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਲੜੋ
ਮੁਨਾਿਫਕਨ 63: 1-4

ਮੁਨਾਿਫਕਨ 63: 1-4

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ, ਕਾਿਫਰ ਅਤੇ ਪਖੰ ਡੀ
ਟੇਵੇ 9:12; ਅਹਜ਼ਬ 33: 60-62; ਟਿਹਰੀਮ 66: 9

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

v

ਇਸਲਾਮ ਲੜੋ ਜਦB ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਿਜੱ ਤ ਪLਾਪਤ ਨਹX ਹੁੰ ਦਾ

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ
ਹੈHਰ 59:14

ਹੈHਰ 59:14

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ
v

ਜੰ ਗ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

v

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

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

v

ਲੜਨਾ ਰਿਹਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ

v

ਲੜਨਾ ਰਿਹਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ
ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110

ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110

v

ਜੰ ਗ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

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

v

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

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

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

ਟੈਵ 9:52

ਟੈਵ 9:52

ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣੇ ?ੁਰੂ ਹੋਏ

ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣੇ ?ੁਰੂ ਹੋਏ

ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹੈ

ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹੈ
1.

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

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.

2.

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

3.

ਹKਡੇਕ: (627) ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12 ਅਤੇ 25-27.

3.

ਹKਡੇਕ: (627) ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12 ਅਤੇ 25-27.

4.

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

4.

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

5.

ਮੁਤਾ: (629) ਬਕਾਰਾ 2: 191-193.

5.

ਮੁਤਾ: (629) ਬਕਾਰਾ 2: 191-193.

6.

ਹਨੀਨ: (630) ਟੇਵੇ 9: 25-27.

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.

7.

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

8.

ਮੱ ਕਾ: (630) ਤੇਵੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸੈਫ 61:13 ਅਤੇ ਨਸਰ 110: 1-3.

8.

ਮੱ ਕਾ: (630) ਤੇਵੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸੈਫ 61:13 ਅਤੇ ਨਸਰ 110: 1-3.

27.

27.

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਕੁਰਹਾਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕ>

ਜੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇ?

ਜੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇ?
v

ਇਸਲਾਮ ਲੜੋ ਜਦB ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਿਜੱ ਤ ਪLਾਪਤ ਨਹX ਹੁੰ ਦਾ

v

ਬਕਾਰਾ 2: 193; ਐਨਫਾਲ 8:39

ਬਕਾਰਾ 2: 193; ਐਨਫਾਲ 8:39

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ, ਕਾਿਫਰ ਅਤੇ ਪਖੰ ਡੀ

v

v

ਪਖੰ ਡੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਲੜੋ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ

v

ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕ# ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ

ਧਰਮ-ਗLੰ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕ# ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਤHਾਹਤ
ਟੇਵੇ 9: 29-30; ਅਿਹਜ਼ਬ 33:26; ਹੈHਰ 59: 2

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

v

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ
ਨੀਸਾ 4:75

ਨੀਸਾ 4:75
v

ਪਖੰ ਡੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਲੜੋ
ਮੁਨਾਿਫਕਨ 63: 1-4

ਮੁਨਾਿਫਕਨ 63: 1-4

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜੋ, ਕਾਿਫਰ ਅਤੇ ਪਖੰ ਡੀ
ਟੇਵੇ 9:12; ਅਹਜ਼ਬ 33: 60-62; ਟਿਹਰੀਮ 66: 9

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

v

ਇਸਲਾਮ ਲੜੋ ਜਦB ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਿਜੱ ਤ ਪLਾਪਤ ਨਹX ਹੁੰ ਦਾ

v

ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁ.ਮਣ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਹਨ
ਹੈHਰ 59:14

ਹੈHਰ 59:14

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਐ4ਚ. ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ
v

ਜੰ ਗ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

v

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

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

v

ਲੜਨਾ ਰਿਹਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ

v

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

ਲੜਨਾ ਰਿਹਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ
ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110

ਬਕਾਰਾ 2: 218; ਨਾਹਲ 16: 110

v

ਜੰ ਗ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ

v

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

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

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

ਟੈਵ 9:52

ਟੈਵ 9:52

ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣੇ ?ੁਰੂ ਹੋਏ

ਆਈ. ਯੁੱ ਧ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਲਣੇ ?ੁਰੂ ਹੋਏ

ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹੈ

ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜLਦਾ ਹੈ
1.

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

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.

2.

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

3.

ਹKਡੇਕ: (627) ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12 ਅਤੇ 25-27.

3.

ਹKਡੇਕ: (627) ਅਹਜ਼ਬ 33: 9-12 ਅਤੇ 25-27.

4.

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

4.

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

5.

ਮੁਤਾ: (629) ਬਕਾਰਾ 2: 191-193.

5.

ਮੁਤਾ: (629) ਬਕਾਰਾ 2: 191-193.

6.

ਹਨੀਨ: (630) ਟੇਵੇ 9: 25-27.

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.

7.

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

8.

ਮੱ ਕਾ: (630) ਤੇਵੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸੈਫ 61:13 ਅਤੇ ਨਸਰ 110: 1-3.

8.

ਮੱ ਕਾ: (630) ਤੇਵੇ 9:12; ਕਾਸਸ 28:85; ਸੈਫ 61:13 ਅਤੇ ਨਸਰ 110: 1-3.

28.

28.

19ਹੱ ਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ. ਆਦੇ0 ਿਦੱ ਤਾ

19ਹੱ ਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ. ਆਦੇ0 ਿਦੱ ਤਾ

1.

ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱ ਿਕਆ)

1.

ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱ ਿਕਆ)

2.

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

2.

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

3.

ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ)

3.

ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ)

4.

ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀ)

4.

ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀ)

5.

ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ 5 ਆਦਮੀ

5.

ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ 5 ਆਦਮੀ

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱ ਆ ਿਗਆ)

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱ ਆ ਿਗਆ)

6.

ਸੱ ਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ)

6.

ਸੱ ਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ)

7.

ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ)

7.

ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ)

8.

ਇਕ ਅੱ ਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗੀਤ ਗਾਏ)

8.

ਇਕ ਅੱ ਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗੀਤ ਗਾਏ)

9.

ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ

9.

ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ)

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ)

10.

ਅਸਮਾ ਿਬੰ ਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ)

10.

ਅਸਮਾ ਿਬੰ ਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ)

11.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ)

11.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ)

12.

ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ)

12.

ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ)

13.

ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

13.

ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

14.

ਬਾਨc ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱ ਸ ਪਈ)

14.

ਬਾਨc ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱ ਸ ਪਈ)

15.

ਇਕ ਅੰ ਨ&W ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

15.

ਇਕ ਅੰ ਨ&W ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

16.

ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ Qਰਿਮੰ ਦਾ ਕੀਤਾ)

16.

ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ Qਰਿਮੰ ਦਾ ਕੀਤਾ)

17.

ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ)

17.

ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ)

18.

ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਨGD ਨੂੰ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨGD ਨI lਠ ਦੇ

18.

ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਨGD ਨੂੰ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨGD ਨI lਠ ਦੇ

ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ)
19.

ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ)

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ

19.

ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)

ਬੀਕੇਜ਼. http: //answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html

ਬੀਕੇਜ਼. http: //answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html

`

`

28.

28.

19ਹੱ ਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ. ਆਦੇ0 ਿਦੱ ਤਾ

19ਹੱ ਿਤਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨ. ਆਦੇ0 ਿਦੱ ਤਾ

1.

ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱ ਿਕਆ)

1.

ਉਕਬਾ ਿਬਨ ਅਬੂ ਮੁਯਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱ ਿਕਆ)

2.

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

2.

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

3.

ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ)

3.

ਇਬਨ ਸੁਨਯਨਾ: (ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ)

4.

ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀ)

4.

ਮੀਰਬਾ ਿਬਨ ਕਯਜ਼ੀ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀ)

5.

ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ 5 ਆਦਮੀ

5.

ਬਨੂ ਕਰੇਆਜ਼ਾ ਦੇ 600+ ਯਹੂਦੀ: (ਿਬਨD ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ 5 ਆਦਮੀ

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱ ਆ ਿਗਆ)

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱ ਆ ਿਗਆ)

6.

ਸੱ ਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ)

6.

ਸੱ ਲਮ ਇਬਨ ਅਬੂ'ਲ-ਹਕਯਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ)

7.

ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ)

7.

ਿਕਨਾ ਿਬਨ ਅਲ-ਰਬੀ: (ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨI ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ)

8.

ਇਕ ਅੱ ਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗੀਤ ਗਾਏ)

8.

ਇਕ ਅੱ ਖ# ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗੀਤ ਗਾਏ)

9.

ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ

9.

ਅਬੂ ਅਫਕ: (ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕfਿਕ ਉਸਨI ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ)

ਿਜਸਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ)

10.

ਅਸਮਾ ਿਬੰ ਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ)

10.

ਅਸਮਾ ਿਬੰ ਟ ਮਾਰਵਾਨ: (ਇਕ ਕਵੀ ਿਜਸਨI ਈਬੂ ਅਫਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ)

11.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ)

11.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਿਬਨ ਖਟਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ: (ਸਤਾਰਾਈਜ਼ਡ ਮੁਹੰਮਦ)

12.

ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ)

12.

ਅਲ-ਹਵੇਰੀਥ: (ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ)

13.

ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

13.

ਸਾਰਾ: (ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

14.

ਬਾਨc ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱ ਸ ਪਈ)

14.

ਬਾਨc ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਤ: (ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲD 'ਤੇ ਹੱ ਸ ਪਈ)

15.

ਇਕ ਅੰ ਨ&W ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

15.

ਇਕ ਅੰ ਨ&W ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ: (ਸਰਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੇਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

16.

ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ Qਰਿਮੰ ਦਾ ਕੀਤਾ)

16.

ਬਾਨੂ ਕਯਨੁਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ: (ਇੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ Qਰਿਮੰ ਦਾ ਕੀਤਾ)

17.

ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ)

17.

ਅਲ-ਨਦਰ: (ਉਸਨI ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ)

18.

ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਨGD ਨੂੰ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨGD ਨI lਠ ਦੇ

18.

ਯੂਰੀਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ: (ਮੁਹੰਮਦ ਨI ਉਨGD ਨੂੰ lਠ ਦਾ ਿਪQਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੇQ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨGD ਨI lਠ ਦੇ

ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ)
19.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)

ਬੀਕੇਜ਼. http: //answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html

ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ)
19.

ਅਬਦੁੱ ਲਾ ਇਬਨ ਅਿਤਕ: (ਅਬੂ ਰਫੀ ਅਬੀ ਅਲ-ਹਕਯਕ) (ਉਸਨI ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁQਮਣD ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ)

ਬੀਕੇਜ਼. http: //answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html

29.

29.

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

1. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਗੂ

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 /

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 /

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

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

2. ਇੱਕ ਝੂਠ& ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ

2. ਇੱਕ ਝੂਠ& ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ

ਪ]ਕਾ. 13: 4 ਅਤੇ 8, 19:20) / ਇਬਨ ਕਯਾਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹ-ਅਸ-ਸਾਤ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੱ ਬਨੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਚ

ਪ]ਕਾ. 13: 4 ਅਤੇ 8, 19:20) / ਇਬਨ ਕਯਾਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹ-ਅਸ-ਸਾਤ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੱ ਬਨੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਚ

ਆਫ ਆਰਮਾਗੇਡਨ? ਪੀ. 236.

ਆਫ ਆਰਮਾਗੇਡਨ? ਪੀ. 236.

3. ਇਕ .ਕਤੀ.ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ

3. ਇਕ .ਕਤੀ.ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ

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

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

4. ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਅਜਗਰ

4. ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ 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.

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

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

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

ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ” ਚੈਪ ਿਵੱ ਚ. 6 ਬੀ.

ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ” ਚੈਪ ਿਵੱ ਚ. 6 ਬੀ.

6. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਨਵd ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ

6. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਨਵd ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ

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

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

7. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

7. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਦਾਨੀਏਲ 7:25 / ਉਹ Qੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਦਨ ਵਜL ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤL ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ.

ਦਾਨੀਏਲ 7:25 / ਉਹ Qੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਦਨ ਵਜL ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤL ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ.

ਏ.ਏਚ. (ਿਹਜਰਾਹ ਤL ਬਾਅਦ)

ਏ.ਏਚ. (ਿਹਜਰਾਹ ਤL ਬਾਅਦ)

8. ਇਕ ਿਵ.ਵ ਧਰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

8. ਇਕ ਿਵ.ਵ ਧਰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ਿਜੰ ਨ& ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਦਾ ਹੈ

11. ਿਜੰ ਨ& ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਦਾ ਹੈ

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

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

12. ਯਰੂ.ਲਮ =ਤੇ ਹਮਲਾ

12. ਯਰੂ.ਲਮ =ਤੇ ਹਮਲਾ

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

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

13. ਯਰੂ.ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

13. ਯਰੂ.ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

ਮੈਟ. 24: 16- 22, ਜ਼ੇਕ. 14: 2, ਿਹਜ਼ਕੀ. 38: 9-12 / ਅਮੀਰ ubਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਿਰਧੀ, ਿਕਯਾਮਾ ਦੇ ਿਚੰ ਨG, ਪੀ. 42.

ਮੈਟ. 24: 16- 22, ਜ਼ੇਕ. 14: 2, ਿਹਜ਼ਕੀ. 38: 9-12 / ਅਮੀਰ ubਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਿਰਧੀ, ਿਕਯਾਮਾ ਦੇ ਿਚੰ ਨG, ਪੀ. 42.

29.

29.

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
1. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਗੂ

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 /

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 /

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

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

2. ਇੱਕ ਝੂਠ& ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ

2. ਇੱਕ ਝੂਠ& ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ

ਪ]ਕਾ. 13: 4 ਅਤੇ 8, 19:20) / ਇਬਨ ਕਯਾਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹ-ਅਸ-ਸਾਤ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੱ ਬਨੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਚ

ਪ]ਕਾ. 13: 4 ਅਤੇ 8, 19:20) / ਇਬਨ ਕਯਾਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹ-ਅਸ-ਸਾਤ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੱ ਬਨੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਚ

ਆਫ ਆਰਮਾਗੇਡਨ? ਪੀ. 236.

ਆਫ ਆਰਮਾਗੇਡਨ? ਪੀ. 236.

3. ਇਕ .ਕਤੀ.ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ

3. ਇਕ .ਕਤੀ.ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ

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

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

4. ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਅਜਗਰ

4. ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ 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.

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

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

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

ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ” ਚੈਪ ਿਵੱ ਚ. 6 ਬੀ.

ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ” ਚੈਪ ਿਵੱ ਚ. 6 ਬੀ.

6. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਨਵd ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ

6. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਨਵd ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ

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

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

7. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

7. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਦਾਨੀਏਲ 7:25 / ਉਹ Qੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਦਨ ਵਜL ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤL ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ.

ਦਾਨੀਏਲ 7:25 / ਉਹ Qੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਦਨ ਵਜL ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤL ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ.

ਏ.ਏਚ. (ਿਹਜਰਾਹ ਤL ਬਾਅਦ)

ਏ.ਏਚ. (ਿਹਜਰਾਹ ਤL ਬਾਅਦ)

8. ਇਕ ਿਵ.ਵ ਧਰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

8. ਇਕ ਿਵ.ਵ ਧਰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ਿਜੰ ਨ& ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਦਾ ਹੈ

11. ਿਜੰ ਨ& ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ.. ਕਰਦਾ ਹੈ

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

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

12. ਯਰੂ.ਲਮ =ਤੇ ਹਮਲਾ

12. ਯਰੂ.ਲਮ =ਤੇ ਹਮਲਾ

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

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

13. ਯਰੂ.ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

13. ਯਰੂ.ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

ਮੈਟ. 24: 16- 22, ਜ਼ੇਕ. 14: 2, ਿਹਜ਼ਕੀ. 38: 9-12 / ਅਮੀਰ ubਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਿਰਧੀ, ਿਕਯਾਮਾ ਦੇ ਿਚੰ ਨG, ਪੀ. 42.

ਮੈਟ. 24: 16- 22, ਜ਼ੇਕ. 14: 2, ਿਹਜ਼ਕੀ. 38: 9-12 / ਅਮੀਰ ubਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਿਰਧੀ, ਿਕਯਾਮਾ ਦੇ ਿਚੰ ਨG, ਪੀ. 42.

30.

30.

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

14. ਿਕਹਾ ਜ?ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

14. ਿਕਹਾ ਜ?ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਰਕਾ: ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 11-18 ਅਤੇ 19:20 / ਸਿਹ ਹਕੀਮ ਮੁਸਤਦਰਕ, 4: 557-558)

ਪਰਕਾ: ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 11-18 ਅਤੇ 19:20 / ਸਿਹ ਹਕੀਮ ਮੁਸਤਦਰਕ, 4: 557-558)

15. ਉਹ ਇੱਕ ਿਚੱ ਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ

15. ਉਹ ਇੱਕ ਿਚੱ ਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ

ਰਵ. 15.

ਰਵ. 15.

16. ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ? ਲਈ >?ਤੀ ਸੰ ਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਕੁਝ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤW ਵੱ ਡਾ ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ

ਕੁਝ ਸਾਲI ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤW ਵੱ ਡਾ ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਿਹੰ ਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ

ਿਵ:ਵਿਵਆਪੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਿਵ:ਵਿਵਆਪੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

31.
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11

31.
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11
1. ਿਮਸਰ

2700 ਬੀ.ਸੀ.

>

833 ਬੀ.ਸੀ.

1. ਿਮਸਰ

2700 ਬੀ.ਸੀ.

>

833 ਬੀ.ਸੀ.

833 ਬੀ.ਸੀ.

>

612 ਬੀ.ਸੀ.

2. ਅੱ >ੂਰੀ

833 ਬੀ.ਸੀ.

>

612 ਬੀ.ਸੀ.

2. ਅੱ >ੂਰੀ

3. ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਆ

612 ਬੀ.ਸੀ

>

536 ਬੀ.ਸੀ.

3. ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਆ

612 ਬੀ.ਸੀ

>

536 ਬੀ.ਸੀ.

4. ਮੈਡ-ੋ ਪਰਸੀਆ

536 ਬੀ.ਸੀ.

>

333 ਬੀ.ਸੀ.

4. ਮੈਡ-ੋ ਪਰਸੀਆ

536 ਬੀ.ਸੀ.

>

333 ਬੀ.ਸੀ.

5. ਯੂਨਾਨੀ

323 ਬੀ.ਸੀ

>

63 ਬੀ.ਸੀ.

5. ਯੂਨਾਨੀ

323 ਬੀ.ਸੀ

>

63 ਬੀ.ਸੀ.

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ

63 ਬੀ.ਸੀ

>

1453 ਏ.ਡੀ.

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ

63 ਬੀ.ਸੀ

>

1453 ਏ.ਡੀ.

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ

1453 ਏ.ਡੀ.

>

1923 ਏ.ਡੀ.

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ

1453 ਏ.ਡੀ.

>

1923 ਏ.ਡੀ.

(2023?)

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?

(2023?)

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ
v

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

v

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

v

ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱ ਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ

v

ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱ ਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ
ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ) ਜI ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏ:ੀਆ ਦੇ hਤਰੀ ਦੇ:, ਜI ਕਾਕੇਸਸ ਦੇ hਤਰ ਿਜ਼ਲRੇ

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

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

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ

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

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

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

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

v

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ
v

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

v

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

v

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

v

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

v

ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱ ਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱ ਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌ ਮ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌ ਮ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

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

v

ਗੋਮਰ = ਵੀ .6 (ਅੰ ਕਾਰਾ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਿਸਮਰੀਅਨ - 7 ਵP ਸਦੀ ਤW>
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ
v

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

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

v

ਹਨ: ਏਰਿਜੰ ਕਨ, ਏਰਜ਼ੁਰਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ

ਹਨ: ਏਰਿਜੰ ਕਨ, ਏਰਜ਼ੁਰਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ

ਿਹੱ ਸੇ ਸੀ.ਐpਫ.

ਿਹੱ ਸੇ ਸੀ.ਐpਫ.

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

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

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ.

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹਾਰਾਨ.

31.
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11

31.
ਪਰਕਾE ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ: 9-11
1. ਿਮਸਰ

2700 ਬੀ.ਸੀ.

>

833 ਬੀ.ਸੀ.

1. ਿਮਸਰ

2700 ਬੀ.ਸੀ.

>

833 ਬੀ.ਸੀ.

2. ਅੱ >ੂਰੀ

833 ਬੀ.ਸੀ.

>

612 ਬੀ.ਸੀ.

2. ਅੱ >ੂਰੀ

833 ਬੀ.ਸੀ.

>

612 ਬੀ.ਸੀ.

3. ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਆ

612 ਬੀ.ਸੀ

>

536 ਬੀ.ਸੀ.

3. ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਆ

612 ਬੀ.ਸੀ

>

536 ਬੀ.ਸੀ.

333 ਬੀ.ਸੀ.

4. ਮੈਡ-ੋ ਪਰਸੀਆ

536 ਬੀ.ਸੀ.

>

333 ਬੀ.ਸੀ.

63 ਬੀ.ਸੀ.

5. ਯੂਨਾਨੀ

323 ਬੀ.ਸੀ

>

63 ਬੀ.ਸੀ.

1453 ਏ.ਡੀ.

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ

63 ਬੀ.ਸੀ

>

1453 ਏ.ਡੀ.

1923 ਏ.ਡੀ.

7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ

1453 ਏ.ਡੀ.

>

1923 ਏ.ਡੀ.

(2023?)

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?

4. ਮੈਡ-ੋ ਪਰਸੀਆ
5. ਯੂਨਾਨੀ

536 ਬੀ.ਸੀ.
323 ਬੀ.ਸੀ

6. ਰੋਮਨ - ਬੀਜYਟਾਈਨ
7. ਓਟੋਮੈਨ ਖਲੀਫਾ

63 ਬੀ.ਸੀ
1453 ਏ.ਡੀ.

>
>
>
>

8. ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਆਟੋਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ?

(2023?)

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>

ਪHਾਚੀਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ>

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 38: 1-7 ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਰਾLਟਰ> ਦਾ
v

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

v

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

v

ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱ ਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ

v

ਮੈਗੋਗ = ਵੀ. 2 ਮੈਗੋਗ ਦੇ: ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ = ਆਮ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨ ਮੱ ਧ ਏ:ੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ
ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ) ਜI ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏ:ੀਆ ਦੇ hਤਰੀ ਦੇ:, ਜI ਕਾਕੇਸਸ ਦੇ hਤਰ ਿਜ਼ਲRੇ

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

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

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ

ਦੱ ਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡੋਸ ਤW ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜIਦੀ ਹੈ, ਤW ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਈਰੀਿਦਰ ਝੀਲ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ

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

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

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

v

ਮੇ>ੇਕ = ਵੀ. 3 (ਅੰ ਕਾਰਾ, ਗੋਰਿਡਅਨ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਿਸਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਪNਾਚੀਨ
ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ

ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਪੇਡੋਸੀਆ
v

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

v

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

v

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

v

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

v

ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱ ਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਕੁ> ਕੁ> = ਵੀ. 5 ਈਥੋਪੀਆ (ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੱ ਖਣੀ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌ ਮ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

ਪਾਟ = ਵੀ. 5 ਲੀਬੀਆ (ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌ ਮ) (ਇਸਲਾਮੀ)

v

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

v

ਗੋਮਰ = ਵੀ .6 (ਅੰ ਕਾਰਾ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) ਪNਾਚੀਨ ਿਸਮਰੀਅਨ - 7 ਵP ਸਦੀ ਤW>
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਿਵਚ ਐਨਾਟੋਿਲਆ
v

ਤੋਗਰਮਾਹ = ਵੀ. 6 ਜI ਬੈਥ-ਤੋਗਰਮਾਹ (hਤਰ ਕੁਆਰਟਰI ਿਵਚW) ਦੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ :ਾਮਲ
ਹਨ: ਏਰਿਜੰ ਕਨ, ਏਰਜ਼ੁਰਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ
ਿਹੱ ਸੇ ਸੀ.ਐpਫ.
ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ

v

ਤੋਗਰਮਾਹ = ਵੀ. 6 ਜI ਬੈਥ-ਤੋਗਰਮਾਹ (hਤਰ ਕੁਆਰਟਰI ਿਵਚW) ਦੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ :ਾਮਲ
ਹਨ: ਏਰਿਜੰ ਕਨ, ਏਰਜ਼ੁਰਮ,ਮਾਲਾਟੀਆ, ਏਲਾਜ਼ਾ, ਤੁਨਸਲੀ) (ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਕ:ਾ) hਤਰੀ
ਿਹੱ ਸੇ ਸੀ.ਐpਫ.
ਿਹਜ਼ਕ. 38:15 ਿਤਲ-ਗੈਿਰਮਮੁ ਪNਾਚੀਨ ਕਾਰਕਮੀ: ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ

32.

32.

ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ
v

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰ ਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ:

v

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

ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ

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

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰ ਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ:

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

ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ “ਸੰ ਸਾਰ 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:

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

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.

10:37; ਨਾਹਲ 114: 1-6.

v

ਕੁਰਾਨ ਨ& ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ

v

ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ:

ਕੁਰਾਨ ਨ& ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ
ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ:

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

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; ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43: 57-59 ਅਤੇ 81.

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

v

ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਮਨੁੱਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੂੰ ਕਠcਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW# ਨੂੰ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ# ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾVਦਾ ਹੈ:

v

ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਮਨੁੱਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੂੰ ਕਠcਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW# ਨੂੰ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ 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.

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;

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

v

ਅੱ ਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:

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& ਯੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱ ਧ# ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਉਸਨ& .ੁਰੂ

v
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

ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨ& ਯੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱ ਧ# ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਉਸਨ& .ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਸੀ.

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

ਅੱ ਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:

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

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

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 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ)

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

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

ਕੈਲੇਮ 68: 4.

ਕੈਲੇਮ 68: 4.

v

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

v

ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨ& ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪLਗਟ ਹੈ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ .ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ.

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

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

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29.

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29.

v

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

v

ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਹX.

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.

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.

32.

ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ
v

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰ ਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ:

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

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

ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ
v

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰ ਦੇ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ:

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

ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ “ਸੰ ਸਾਰ 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:

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

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.

10:37; ਨਾਹਲ 114: 1-6.

v

ਕੁਰਾਨ ਨ& ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ

v

ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ:

ਕੁਰਾਨ ਨ& ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ#ਗ
ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ:

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

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; ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43: 57-59 ਅਤੇ 81.

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

v

ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਮਨੁੱਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੂੰ ਕਠcਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW# ਨੂੰ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ# ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾVਦਾ ਹੈ:

v

ਕੁਰਾਨ ਭੂਤ# ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਮਨੁੱਖ# ਦੇ ਿਦਲ# ਨੂੰ ਕਠcਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨW# ਨੂੰ ਭਰਮਾVਦਾ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ:

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

ਅੱ ਲWਾ 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.

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;

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

v

ਅੱ ਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:

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& ਯੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱ ਧ# ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਉਸਨ& .ੁਰੂ

v
v

v

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

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

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

ਅੱ ਲWਾ ਦੇ ਿਦਲ# ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾVਦਾ ਹੈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:

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

ਮੁਹੰਮਦ ਨ& ਯੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ# ਦਾ 20% ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱ ਧ# ਿਵੱ ਚ 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 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ)

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

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

ਕੈਲੇਮ 68: 4.

ਕੈਲੇਮ 68: 4.

v

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

v

ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਨ& ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤB ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪLਗਟ ਹੈ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ .ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ.

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

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

ਟੇਕਵੀਰ; 81:22, 25 ਅਤੇ 29.

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.

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.

33.
Eੈਤਾਨ

33.
Eੈਤਾਨ

ਭੈੜਾ ਮੁੰ ਡਾ

ਭੈੜਾ ਮੁੰ ਡਾ

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

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

ਯੂਹੰਨਾ 14:30, 2 ਕੁਿਰੰ . 4: 3, ਅਫ਼. 2: 2

ਯੂਹੰਨਾ 14:30, 2 ਕੁਿਰੰ . 4: 3, ਅਫ਼. 2: 2

ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਦੁ>ਟ

ਦੂਤ ਦਾ

1 ਕੋਰ 2:14

ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ

ਮੈਟ. 12:28

ਸਰਾਪ

ਡੀਯੂਟ. 28: 15-68.

3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11

ਸਵੈ - ਹੰ ਕਾਰ

ਰੋਮ 7: 17-19

ਦੁ>ਟ

ਦੂਤ ਦਾ

1 ਕੋਰ 2:14

ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ

ਮੈਟ. 12:28

ਮਨੁੱਖ ਕNਦਰੀ ਹੈ

1 ਯੂਹੰਨਾ 2:25

ਡਰ

ਐsਫ. 6:12, ਕੁਲ.ੁ 1:13

ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ
1 ਕੁਿਰੰ . 15:40

ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਗਾਲ. 2: 2-3

ਸਵੈ

ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਨ

ਿਫਲ. 2:21

ਸੁਆਰਥੀ

ਿਯਰ. 13:23 ਅਤੇ 17: 9

2 ਿਟੰ ਮ. 3: 2

ਸੁਆਰਥ

ਲਈ ਪ9ੋ .20: 9,

3 ਯੂਹੰਨਾ 1:11

ਸਵੈ - ਹੰ ਕਾਰ

ਰੋਮ 7: 17-19

ਮਨੁੱਖ ਕNਦਰੀ ਹੈ
ਹਨcਰਾ

ਸਰਾਪ

ਡੀਯੂਟ. 28: 15-68.

ਜ਼ਬੂਰ 40:12 ਅਤੇ 130: 3
ਈਸੀਸੀ 7: 20, ਰੋਮ 3: 10 ਅਤੇ 23

1 ਯੂਹੰਨਾ 2:25

ਹਨcਰਾ

ਡਰ

ਐsਫ. 6:12, ਕੁਲ.ੁ 1:13

ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ
1 ਕੁਿਰੰ . 15:40

ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਗਾਲ. 2: 2-3

ਸਵੈ

ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਨ

ਿਫਲ. 2:21

ਸੁਆਰਥੀ

ਿਯਰ. 13:23 ਅਤੇ 17: 9

2 ਿਟੰ ਮ. 3: 2

ਸੁਆਰਥ

ਲਈ ਪ9ੋ .20: 9,

ਜ਼ਬੂਰ 40:12 ਅਤੇ 130: 3
ਈਸੀਸੀ 7: 20, ਰੋਮ 3: 10 ਅਤੇ 23

ਮਾਸ ਦੇ ਫਲ

ਮਾਸ ਦੇ ਫਲ

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21

ਿਜਨਸੀ ਅਨqਿਤਕਤਾ, ਅਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ,

ਿਜਨਸੀ ਅਨqਿਤਕਤਾ, ਅਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ,

ਜਾਦੂ, ਨਫ਼ਰਤ, ਿਤਆਗ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸਾ, ਿਵਰੋਧੀ, ਭਾਗ, ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, :ਰਾਬੀ

ਜਾਦੂ, ਨਫ਼ਰਤ, ਿਤਆਗ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸਾ, ਿਵਰੋਧੀ, ਭਾਗ, ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, :ਰਾਬੀ
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ਿਸਰਫ ਇਕ ਰਸਤਾ
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ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
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1. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ! ਲੇ ਵੀਿਟਕਸ 11: 44-45; 19:

1. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ! ਲੇ ਵੀਿਟਕਸ 11: 44-45; 19:

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

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

2. ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾ.ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਰੋਮੀਆਂ 14:23; ਗਲਾਤੀਆਂ

2. ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ 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

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

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

3. ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪLਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱ ਖ 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

17: 9; ਜ਼ਬੂਰ 40:12; 130: 3; ਕਹਾਉਤD 20: 9;ਉਪਦੇQਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20; ਰੋਮੀਆਂ 3:10 ਅਤੇ 23
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30; ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯਾਕੂਬ 1: 14-15
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ਮੱ ਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34;ਰੋਮੀਆਂ 5: 8; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10

ਮੱ ਤੀ 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;

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

ਕਰਤੱ ਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

ਕਰਤੱ ਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ& ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ

8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ& ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ

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

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

1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10

1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10

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

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

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

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

ਪਤਰਸ 1: 23-25; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 7 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 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਨhਜੀ ਪLਭੂ

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

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱ ਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12:13;

ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱ ਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12:13;

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16

12. ਅਸX ਰੱ ਬ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣ ਜ#ਦੇ ਹ# ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪLਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ# ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ

12. ਅਸX ਰੱ ਬ ਦੇ ਬੱ ਚੇ 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:

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

6-7; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:20

13. ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੁੱ ਲWੇ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

13. ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੁੱ ਲWੇ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

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

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

14. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ

14. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ

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

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

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

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

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

15. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਉਨW# ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ 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 ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ!

ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪLਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ!

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

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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36.
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੱ ਚਾਈਆਂ

1. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ! ਲੇ ਵੀਿਟਕਸ 11: 44-45; 19:
2; 20: 7 & 26; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 1 ਪਤਰਸ 1: 15-16
2. ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ 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 ਸਾਨੂੰ ਪLਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱ ਖ 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 ਅੰ ਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਨਾਲB ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4;
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30; ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯਾਕੂਬ 1: 14-15
5. ਰੱ ਬ ਨਹX ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿ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 ਪੁੱ ਤਰ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਪLਾਸਿਚਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ# ਲਈ!
ਮੱ ਤੀ 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;
ਕਰਤੱ ਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5
8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ& ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ! ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6; ਮੱ ਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34; ਰੋਮੀਆਂ 5: 8;
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10
9. ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ# ਦੁਆਰਾ! ਗਲਾਤੀਆਂ 2:16, 5: 4-6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9; ਤੀਤੁਸ
3: 4-6
10. ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਏ ਿਬਨ# ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ 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 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਨhਜੀ ਪLਭੂ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱ ਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12:13;
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16
12. ਅਸX ਰੱ ਬ ਦੇ ਬੱ ਚੇ 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 ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੁੱ ਲWੇ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ! ਮੱ ਤੀ 10: 32-33;ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10, 13 ਅਤੇ 17; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 2; 1 ਪਤਰਸ 3:21
14. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱ ਖ ਹੋਏ ਅਿਵ.ਵਾਸ ਦੇ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ# ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ! ਯੂਹੰਨਾ 3:18 & 36;
8: 24-25; 12:48; 2 ਥੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-10; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 1-4; 12:25
15. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਉਨW# ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ 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 ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ!
ਯੂਹੰਨਾ 5:24; 6:37 & 39; 10: 27-28; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 10-13; ਯਹੂਦਾਹ 24-25; ਪਰਕਾQ ਦੀ ਪੋਥੀ
3:20

1. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ# ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ! ਲੇ ਵੀਿਟਕਸ 11: 44-45; 19:
2; 20: 7 & 26; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 1 ਪਤਰਸ 1: 15-16
2. ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ 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 ਸਾਨੂੰ ਪLਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱ ਖ 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 ਅੰ ਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਨਾਲB ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4;
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30; ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯਾਕੂਬ 1: 14-15
5. ਰੱ ਬ ਨਹX ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿ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 ਪੁੱ ਤਰ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਪLਾਸਿਚਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ# ਲਈ!
ਮੱ ਤੀ 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;
ਕਰਤੱ ਬ 4: 10-12; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5
8. ਪਰਮੇ.ੁਰ ਨ& ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜB ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ; ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ! ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6; ਮੱ ਤੀ 20:28; ਯੂਹੰਨਾ 1:29 & 34; ਰੋਮੀਆਂ 5: 8;
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1-2, 4: 8-10
9. ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇ.ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵ.ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆVਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ# ਦੁਆਰਾ! ਗਲਾਤੀਆਂ 2:16, 5: 4-6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9; ਤੀਤੁਸ
3: 4-6
10. ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਏ ਿਬਨ# ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ 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 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਨhਜੀ ਪLਭੂ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦਓ! ਮਰਕੁਸ 1: 4; ਯੂਹੰਨਾ 20: 21-23; ਕਰਤੱ ਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8: 5; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12:13;
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16
12. ਅਸX ਰੱ ਬ ਦੇ ਬੱ ਚੇ 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 ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖੁੱ ਲWੇ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤB ਪਿਹਲ# ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ! ਮੱ ਤੀ 10: 32-33;ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10, 13 ਅਤੇ 17; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 2; 1 ਪਤਰਸ 3:21
14. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪLਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤB ਵੱ ਖ ਹੋਏ ਅਿਵ.ਵਾਸ ਦੇ ਉਨW# ਦੇ ਪਾਪ# ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ! ਯੂਹੰਨਾ 3:18 & 36;
8: 24-25; 12:48; 2 ਥੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-10; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 1-4; 12:25
15. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਉਨW# ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ 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 ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ 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.

37.

ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ

ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ

ਮੱ ਤੀ 18: 18-19

ਮੱ ਤੀ 18: 18-19

ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ

ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ. ਮf ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ. ਮf ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਅਿਜਹੇ ਹੈ,

ਜੋ

ਿਕ ਸਾਨੂੰ

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਹੈ

ਕੋਲ

, ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਪSਾਪਤ

ਹੈ ਇਸ

ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ

ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਨੂੰ ਕਰਨ

ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਅਿਜਹੇ ਹੈ,

ਜੋ

ਿਕ ਸਾਨੂੰ

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਹੈ

ਕੋਲ

, ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਪSਾਪਤ

ਹੈ ਇਸ

ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ

ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਨੂੰ ਕਰਨ

ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੂੰ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱ ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ

ਹਾਨੂੰ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱ ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ

ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. )

ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. )

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

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

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ

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

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

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

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

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੂੰ ... ਰੱ ਬ ਦੀ ਇੱ ਛਾ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੂੰ ... ਰੱ ਬ ਦੀ ਇੱ ਛਾ

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI .ਅਸP ................... ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI .ਅਸP ................... ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨRI ਿਵਚਾਰI,

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨRI ਿਵਚਾਰI,

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੂੰ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੂੰ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਅਸP .................. ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ

ਅਸP .................. ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ

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

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

ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP ................. ਅੰ ਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ

ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP ................. ਅੰ ਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ

:ੈਲੀ ਖੁੱ ਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਇੱ ਛਾ, ਪNਰ
ੇ ਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

:ੈਲੀ ਖੁੱ ਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਇੱ ਛਾ, ਪNਰ
ੇ ਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰ ਗ ਬੰ ਨRਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨRI ਰਵੱ ਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰ ਗ ਬੰ ਨRਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨRI ਰਵੱ ਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ .ਅਸP ...................... ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨRਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW

ਹੈ .ਅਸP ...................... ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨRਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ... ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰੀ

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ... ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰੀ

ਨੂੰ ਵੀ ਬੰ ਨRਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਨੂੰ ਵੀ ਬੰ ਨRਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

37.

37.

ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ

ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪHਾਰਥਨਾ
ਮੱ ਤੀ 18: 18-19

ਮੱ ਤੀ 18: 18-19
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ

ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਟਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ. ਮf ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾ: ਨੂੰ ਖੋਲਣ
% ਜਾਵੇਗਾ. ਮf ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹI ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚW ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ hਤੇ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤI ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਅਿਜਹੇ ਹੈ,

ਜੋ

ਿਕ ਸਾਨੂੰ

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ

ਹੈ

, ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਪSਾਪਤ

ਹੈ ਇਸ

ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ

ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਨੂੰ ਕਰਨ

ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਅਿਜਹੇ ਹੈ,

ਜੋ

ਿਕ ਸਾਨੂੰ

ਪSਾਰਥਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ

ਹੈ

, ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਪSਾਪਤ

ਹੈ ਇਸ

ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ

ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਨੂੰ ਕਰਨ

ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ , ਸਾਡੇਕੋਲ ਦੋ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ " ਆਮੀਨ " ,ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੁ

ਹਾਨੂੰ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱ ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ

ਹਾਨੂੰ ਹਨ. ( ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱ ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ C ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ

ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. )

ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ. )

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

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

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ .ਅਸP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ

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

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

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

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

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੂੰ ... ਰੱ ਬ ਦੀ ਇੱ ਛਾ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸP ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵI ਨੂੰ ... ਰੱ ਬ ਦੀ ਇੱ ਛਾ

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI .ਅਸP ................... ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ

ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI .ਅਸP ................... ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ:ੁਰ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨRI ਿਵਚਾਰI,

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ .ਅਸP ਇਸਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹI ਤI ਜੋ ਇਹ ਉਨRI ਿਵਚਾਰI,

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੂੰ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਭਾਵਨਾਵI ਅਤੇ ਉਦੇ:I ਨੂੰ ਸIਝਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਅਸP .................. ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ

ਅਸP .................. ਅਸP ਉਸ ਦੇ ਪੈਰI ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਤI ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ

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

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

ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP ................. ਅੰ ਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ

ਨਾਲ ਬੰ ਨRਦੇ ਹI ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ .ਅਸP ................. ਅੰ ਦਰW, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ

:ੈਲੀ ਖੁੱ ਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਇੱ ਛਾ, ਪNਰ
ੇ ਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

:ੈਲੀ ਖੁੱ ਲR ਜIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ[ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵ:ਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਇੱ ਛਾ, ਪNਰ
ੇ ਣਾ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰ ਗ ਬੰ ਨRਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨRI ਰਵੱ ਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ

ਆ^ਦੇ ਹਨ .ਅਸP ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰ ਗ ਬੰ ਨRਦੇ ਅਤੇ ਿਲਆ^ਦੇ ਹI ਜੋ ਇਨRI ਰਵੱ ਈਏ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ .ਅਸP ...................... ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨRਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW

ਹੈ .ਅਸP ...................... ਮf ਮੁਆਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਿਵ:ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨRਦਾ ਹI .ਇਸ ਤW

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ... ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰੀ

ਇਲਾਵਾ, ਅਸP ... ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵ:ਵਾਸ, ਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ :ੋ:ਣ, ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰੀ

ਨੂੰ ਵੀ ਬੰ ਨRਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

ਨੂੰ ਵੀ ਬੰ ਨRਦੇ ਹਨ .ਆਮੀਨ.

38.

38.

ਬੰ ਨWਣ ਅਤੇ ਿਬਨW# ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਬੰ ਨWਣ ਅਤੇ ਿਬਨW# ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

(ਹੋਰ# ਲਈ)

(ਹੋਰ# ਲਈ)

ਅਸZ ................. ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱ ਚੇ

ਅਸZ ................. ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱ ਚੇ

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨIਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆfਦੀ

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨIਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆfਦੀ

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ... ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੂੰ 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 ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦੇ 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

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ... ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ... ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ... ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ... ਉਹ ਉਨGD ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ... ਉਹ ਉਨGD ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ .................... Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ,

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ .................... Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ,

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲੋ G .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠiਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲੋ G .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠiਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ

ਹੈ .ਆਮੀਨ.

ਹੈ .ਆਮੀਨ.

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨGD

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭ,ੂ ਅਸZ ਉਨGD

ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱ Qਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ .

ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱ Qਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ .

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੂੰ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱ ਬ ... ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੂੰ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱ ਬ ... ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ .

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ .

38.

38.

ਬੰ ਨWਣ ਅਤੇ ਿਬਨW# ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਬੰ ਨWਣ ਅਤੇ ਿਬਨW# ਰਿਹਣ ਲਈ ਪLਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

(ਹੋਰ# ਲਈ)

(ਹੋਰ# ਲਈ)

ਅਸZ ................. ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱ ਚੇ

ਅਸZ ................. ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜD ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੱ ਚੇ

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨIਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆfਦੀ

ਿਵQਵਾਸD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਅਸZ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਨIਰੇ ਲਈ ਖੋਲGਦੇ ਹD ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆfਦੀ

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ... ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲ

ਹੈ ਤD ਜੋ ਇਹ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ]ਕਾQ ਨੂੰ 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 ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ

ਿਵਚ ਪ]ਵੇQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.

ਜਾਵੇ .ਆਮੀਨ.

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ

ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ਹਰੇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ]ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਜੋ ਿਕਹਾ ਜD ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ, ਜD ਇਸ ਬਾਰੇ

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜD ਅਤੇ ਹੋਰD ਦੇ ਪਾਪD ਅਤੇ

ਿਕਹਾ ਜDਦਾ ਹੈ .ਅਸZ ................ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦੇ 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

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸZ ... ਇਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮD ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ... ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD

ਸਰਾਪD ਨਾਲ ਖੁੱ ਲGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸZ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ... ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰD

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.

ਪ]ਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੋ .ਆਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ... ਉਹ ਉਨGD ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸZ Qੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰD ਨਾਲ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD ਤD ਿਕ ... ਉਹ ਉਨGD ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ .................... Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ,

ਅਸੀਸD ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤL ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ .ਅਸZ .................... Qੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ,

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲੋ G .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠiਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ

ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਲੋ G .ਅਸZ ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਠiਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹD ਜੋ Qਤਾਨ ਨI ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਤਿਹ ਕੀਤਾ

ਹੈ .ਆਮੀਨ.

ਹੈ .ਆਮੀਨ.

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ

ਅਸZ ਆਪਣੇ ਪ]ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਖੋਲGਦੇ ਅਤੇ ਬੰ ਨGਦੇ ਹD .ਅਸZ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭੂ, ਅਸZ ਉਨGD

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹD ਿਕ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨI ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ .ਹੇ ਪ]ਭ,ੂ ਅਸZ ਉਨGD

ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱ Qਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ .

ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹD ਜੋ ਤੁਸZ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱ Qਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ .

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੂੰ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱ ਬ ... ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਹੁਣ ਤL, ਸਾਨੂੰ ਪ]ਮਾਤਮਾ ਦੀ Qਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਬਖਿQQ ਹੋਵੇਗੀ .ਤੇ ਘੋQਣਾ ਕਰੋ ਰੱ ਬ ... ਅਸZ ਪ]ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

QਕਤੀQਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀ ਵਾੜ ਵDਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ]ਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ .

ਪ]ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹD .ਆਮੀਨ .

39.

39.

ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ

ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ
ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM

ਮe ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹM
ਯੂਹੰਨਾ 1:12

ਮS ਰੱ ਬ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਹD

ਯੂਹੰਨਾ 1:12

ਮS ਰੱ ਬ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਹD

ਯੂਹੰਨਾ 15:15

ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD

ਯੂਹੰਨਾ 15:15

ਮS ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹD

ਰੋਮ 5: 1

ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਰੋਮ 5: 1

ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ

1 ਕੁਿਰੰ . 6:17

ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਹD

1 ਕੁਿਰੰ . 6:17

ਮS ਪ]ਭੂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਹD

1 ਕੋਰ .6: 19-20

ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ

1 ਕੋਰ .6: 19-20

ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਐcਫ. 1: 1

ਮS ਪਿਵੱ ਤਰ ਹD

ਐcਫ. 1: 5

ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਐcਫ. 2:18

ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਿਪਤਾ

ਕੁਲੱ ਸ
ੁ 1:14

ਮੈਨੰ ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ

ਰੋਮ 11: 11-24

ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆQੀਰਵਾਦ

ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹD

ਕੁਲੱ ਸ
ੁ 2:10

ਮS ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹD

ਰੋਮ 8: 1-2

ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱ ਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ

ਰੋਮ 8:28

ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱ ਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ

ਰੋਮ 8: 33-35

ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਵੱ ਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL

2 ਕੁਿਰੰ . 1: 21-22

ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱ ਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ

ਕੁਲ.ੁ 3: 3

ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ

ਐcਫ. 1: 1

ਮS ਪਿਵੱ ਤਰ ਹD

ਐcਫ. 1: 5

ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮੇQੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਐcਫ. 2:18

ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਿਪਤਾ

ਕੁਲੱ ਸ
ੁ 1:14

ਮੈਨੰ ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਰੋਮ 11: 11-24
ਕੁਲੱ ਸ
ੁ 2:10

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE

ਮB ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹE
ਰੋਮ 8: 1-2

ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੱ ਕ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਮੇQਾ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ

ਰੋਮ 8:28

ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼D ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱ ਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ

ਰੋਮ 8: 33-35

ਮS ਜਾਣਦਾ ਹD ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਵੱ ਖ ਨਹZ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤL

2 ਕੁਿਰੰ . 1: 21-22

ਮS ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰੱ ਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹD ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ

ਕੁਲ.ੁ 3: 3

ਮS ਮਰ ਿਗਆ ਹD ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇQੁਰ ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਫਲ. 1: 6

ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਿਵQਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱ ਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਉਸਨI ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ Qੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਿਫਲ. 1: 6
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