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1
ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ?
(ਸਰੁੱ ਕਿਅਤ)

f

ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

ਯਸਾਯਾਹ 8:40 * .... ਹਾਂ ਘਾਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 * ..... ਸ਼ਰੂ ਕਵਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ.

1 ਪ੍ਤਰਸ 23: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੈ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ਯੂਨਾਹ 64:10 * .. .. ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵਚ ਅਤੇ ਭਕਵੁੱ ਿ ਕਵਚ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ.
ਪ੍ਰਮੇ ਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਬਹਤ ਸਫਲਤਾ ਹੈ.

29:50 ਸ *. ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਅਕਤਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ .

ਨੋਟ: ਇਸਲਾਮੀ ਕਹਸਟਰੀ ਕਵੁੱ ਚ, ਇਸ ਕਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਮਕ ਕਵਰੋਧੀ ਕਵਚਾਰ ਹਨ, ਕਜਨਹਾਂ' ਤੇ

ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱ ਧ ਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਕਵਵਾਦ 'ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ "ਨਾਂਹ" ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਹਾਂ"
ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹਤੇ ਮਸਲਮਾਨ ਅੁੱ ਜ "ਹਾਂ" ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ.
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? (ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਿਬਰੀ)

ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 4:15 * .... ਇਹ ਗੁੱ ਲਾਂ ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਰਕਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਿੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ. ਇਹ ਗੁੱ ਲਾਂ ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 37:14 *.... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਤਮਕ
ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਲਿ ਕਰਹਾ ਹਾਂ[]' ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਕਮਹੈ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ਨਹ 136: 4 * .... ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਤਾਬ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ( ਅੰ ਤ ਕਵੁੱ ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਕ
ਸਭ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ.
ਅੰ ਕਬੂਟ 46:29 .... ਅਤੇ ਆਿੋ, "ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ

ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਕਤਾਬ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਡੁੱ ਗਦੇ ਹਨ,
ਸ਼ੂਰੀ15:42 * .... ਅਤੇ ਕਹੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਰੋਮੀਆਂ

ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

1: 3. 2 .... 1 ਤਾਂ ਕਫਰ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ
*

ਹੈ? 2 ਹਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਹਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ.

f

ਰੋਮੀਆਂ 4: 9 * . ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱ ਕ, ਮਕਹਮਾ, ਦਇਆ,

ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ੂਜਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ 27: 29 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ੍ ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਆਕਣਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਕਤਾਬ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦਨੀਆ ਕਵੁੱ ਚ ਉਤਰਾਕਧਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਕਵੁੱ ਿ ਕਵੁੱ ਚ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚ
ਰਕਹਣਗੇ.

ਅਣ-ਸ਼ਰੇਣੀ 16: 45 * .... ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਸਤਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ , ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਕਸ਼ਆ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਦੁੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਚੰ ਕਗਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਕਸ਼ਆ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

ਕੂਚ 2:10 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਚੰ ਨਹ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਜੋ ਕਕ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚ
ਕਮਸਰ ਕਵੁੱ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 11:14 * .... ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 2 * .... ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਚੰ ਨਹ ਦਆਰਾ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 92: 2 * .... ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਆ

ਇਮਰਾਨ 49: 3 * ... ਅਤੇ ਅੰ ਨਹੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਥਰਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰਕਦਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਹਕਮ ਦਆਰਾ ਮਰਕਦਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਤਸੀਂ ਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਘਰ ਕਵੁੱ ਚ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਵਚ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 183: 3 * .... (ਓ ਨਬੀ!)
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਕਤਾਬਾਂ (ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ
ਸਰੁੱ ਕਿਆ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 6:12. 7 * .... ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ. ਚਾਂਦੀ ਕਜਹੜੀ ਭਠਠੀ ਕਵੁੱ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱ ਤ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. ... ਤਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਚਾਓਗੇ.
ਯਸਾਯਾਹ 24:14f ਅਤੇ 26. 27 * .... 24 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਸਹੰ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਕਝ ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ
ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ. .. 26 ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ. * .... 27
ਕਕਉਂਕਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਕੌ ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਕਕਸ ਨੇ
ਆਪ੍ਣਾ ਹੁੱ ਥ ਰੋਕ ਕਲਆ ਹੈ, ਕੌ ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ? .
ਮੁੱ ਤੀ 35:24 * .... ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੱ ਕਣਗੇ ਨਹੀਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਪ੍ੁੱ ਥਰ 9:15* .... ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ.
ਹਫਤਾ 3:37 ਅਤੇ 7 * .... ਕਫਰ ਪ੍ਾਠਕ (ਕਰਾਨ) ਪ੍ੜਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਰਕਹਮੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕਲਆ. ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਕਹਮੰ ਡ
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ਦੀ ਪ੍ਕਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ "ਸਰੁੱ ਕਿਆ ਦੇ ਯੋਗ" ਹੈ? (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 9:46. 10 * .... ਮੈਂ ਰੁੱ ਬ ਹਾਂ ... ਮੇਰਾ ਅਹਦਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੂਰੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ.
ਮਰਕਸ 24:12 .... ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਕਕ ਕਕਤਾਬ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ?
ਲੂਕਾ 33:21 .... ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੱ ਕਣਗੇ ਨਹੀਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 35:10 * .... (ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਕਤਾਬ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਨਾਮ 115: 6 * .... ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਯੂਨਾਹ 64:10 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਬਹਤ ਸਫਲਤਾ ਹੈ
ਅਲ -26: 72. 28 * .... ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਅਤੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਭੂਤਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਸਲੀ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ? (ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 11:55 * .... ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਨਕਲਣਗੇ ਉਹ ਵਾਪ੍ਸ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹ
f ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਲੂਕਾ 17:16 * .... ਪ੍ਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਹੁੱ ਜ 52:22 .... ਤੇ ਕਫਰ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨਬੀ, ਨਾ ਭੇਕਜਆ ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੰ
ਹਾਲ ਹੀ ਸੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਕਵਚ ਦਿਲ ਸੀ. ਇਸ
ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਕਚੰ ਨਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ. ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹੈ
(3) ਅਤੇ 7 * ਕਫਰ, ਕਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਕਹਮੀ ਨਾਲ ਬਚਾ
ਕਲਆ.
ਅਲ-ਹੁੱ ਜ 44:69. 47 ਅਤੇ 51 * .... ਜੇ ਇਹ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ... ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸੁੱ ਜਾ ਹੁੱ ਥ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ... ਕਫਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਦੇਵੇਗੀ ...
ਤਦ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਝ (ਸਾਡੇ) ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ... 51 : ਅਤੇ ਇਸ
ਕਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ.
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ਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਆਰਾ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਕਿਕ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਤੀਤਸ 10: 1. 11 * .... 10 ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. 11
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋ ਕ ਮਸੀਬਤ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸਿਾ
ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ.
...................................................................................................................................
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 78: 3 * . ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਝ ਅਕਜਹੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਵੁੱ ਿੋ-ਵੁੱ ਿਰੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਚ ਕਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਕ ਉਹ ਕਕਤਾਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ
ਉਹ ਕਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
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ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਗਾੜ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ,
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਅਲ-ਆਲਮ, ਅ-ਰਕਹਮਾਨ, ਕਅਰ-ਰਕਹਮਾਨ, ਅਲ-ਕਾਕਦਰ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 24:14 ਅਤੇ 27 .... 24 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਸਹੰ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਕਝ ਮੈਂ fਚਾਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ. 27 ਕਕਉਂਕਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਕੌ ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰੇਗਾ?
ਅਤੇ ਕਕਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਹੁੱ ਥ ਰੋਕ ਕਲਆ ਹੈ, ਕੌ ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ? .
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 4. 13 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਵੰ ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ
ਹੈ,...................................................................................................................................
ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 20: 2, 255 * .... ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਅੁੱ ਲਹਾ ਸਭ ਕਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ : ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਪ੍ੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਕਹੰ ਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਜ (ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਕਗਆਨ) ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ
ਇੁੱ ਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.
ਅੰ ਨਾਸ 158: 4 * .... ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਾ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ.
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10. ਕੀ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਗਾੜ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱ ਧ ਕਜੁੱ ਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ੈ ਕਰਹਾ ਹੈ? (ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਲ-ਮਲਕਹ, ਅਲ
ਜਬਦਰ, ਅਲ-ਮਤਾਕਦਰ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 7:94. 9 .... 8 ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ! ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਹੇ ਮੂਰਿ! ਤਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗ?ੇ 9 ਕੀ
ਉਹ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਣਦਾ ਕਜਸ ਨੇ ਦਾਨ ਕਦੁੱ ਤਾ? ਅੁੱ ਿ ਦੇਿ ਰਹੇ ਕਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦਾ?
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 4. 13 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦੋ-ਕਤੁੱ ਿੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲੋਂ ਕਜੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਝ ਵੀ
ਲਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਯੂਨਾਹ 21:10 * .... ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ... ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੂਤ ਕਲਿਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ.
ਅਲ-ਹਜ 9:15 * .... ਵਾਕਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ.
ਕੂਚ 5: 20 ਅਤੇ 51. 52 * .... (ਅਰਥਾਤ ਵਾਕਹਗਰੂ), ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਕਸੰ ਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਪ੍ਕਹਲੇ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਕਗਆਨ ਹੈ (ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ)? ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਮਆਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਝ
ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ? (ਅਲ-ਅਦਾਲ, ਅਲ-ਹੈਡੀ, ਅਲ-ਊਕਮਮ, ਅਲਮਾਇਆਤ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 6:12. 7 * .... 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ. ਚਾਂਦੀ ਕਜਹੜੀ ਭਠਠੀ ਕਵੁੱ ਚ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸf ਨੂੰ ਸੁੱ ਤ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. 7 ਤਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਬਚਾਓਗੇ.
ਲੂਕਾ 33:21 .... ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੱ ਕਣਗੇ ਨਹੀਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨਕਾਰਾ 111: 9 * .... ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰ ਜੀਲ ਅਤੇ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਕੌ ਣ
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਹੁੱ ਡ 57:11 * .... ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਕਨਗਾਹ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ.
ਅਬਰਾਹਾਮ 47:14 * .... ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ.
ਅਲ-ਹੁੱ ਜ 47:22 .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਵ ਕਵਆਪ੍ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕਨਆਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ? (ਅਲ-ਹਕੀਮ, ਅਲ-ਹੁੱ ਕ, ਅਲ-ਹਾਕਫਜ਼,
ਅਲ-ਹੈਸਬ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 48:12*..ਉਹਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਜਸ ਨੇ ਆਿਰੀ ਕਦਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕਲਆ ਹੈ,ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 12:20 .... ਕਫਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੁੱ ਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸੰ ਘਾਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਲੋ ਤਾ ਦੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ ਿੁੱ ਲਹ ਗਈ. ਕਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਕਤਾਬ ਿੋਲਹੀ ਗਈ,
ਕਜਸ ਕਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਸਤਕ ਅਤੇ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਕਲਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਹਜ 9:15. 10 * .... ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ.
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜ.ੇ
ਏਲ ਜ਼ੀਮੇਰ 69: 39. 70 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਸਤਕ ਰੁੱ ਿੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹ
ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਕਜਹੜਾ ਕਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਕਹੁੱ ਸੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਹੁੱ ਸੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
*
27:20 ਕਰਤੁੱ ਬ. ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਕਝਜਕਕਆ ਨਹੀਂ.
2 ਤੀਤਸ 16: 3 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ੋਥੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਸਧਾਂਤ ਅਤੇ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਵੁੱf ਈਏ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਕਸਿਲਾਈ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 85: 2 * .... ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀਆਂ ਕਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਕਵਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਲ-ਬੈਕਰਾ 136: 2 ਅਤੇ 285 * .... ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਜੋ ਕਕਤਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ (ਪ੍ੋਥੀ ਕਵੁੱ ਚ) ) ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ
ਇਸਮਾਏਲ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਕਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ
ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵੁੱ ਚ) ਕਲਆਇਆ) .. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਦੂਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰੁੱ ਿਦੇ
ਹਨ (ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ), ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ Messenger ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ.
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 84: 3 ਅਤੇ 119 * .... ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਅਲੌ ਕਕਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਭੇਕਜਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 15: 4. 16 .... ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਚਤ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਸਾਕਰਆਂ ਤੇ ਵੇਿੀ ਜਾ ਸਕੇ. 16 ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸੁੱ ਕਿਆ
ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ. ਇਨਹਾਂ ਗੁੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱ ਲੋ ਕਕਉਂਕਕ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੇ ਸਣਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.
2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 15: 2. ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਸ਼
ੇ ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਕਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੱ ਚ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 79: 3ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ (ਬੁੱ ਝੋ ਵੇਿ) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ, "ਹੇ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ!" ਇਕ
ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਸੀਂ (ਓ-ਮਹੰ ਮਦ ਸਾਕਹਬ) ਬਣੋ, ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹੋ.
ਨੋਟ੍: ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਜਹੜੇ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਯਕੀਨ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿਰਾਂ ਦੀ
ਕਗਣਤੀ ਤੋਂ ਸੰ ਕੇਤ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ, ਇੰ ਜੀਲ, 90% ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਕ ਕਰਾਨ
ਕਸਰਫ 10% ਹੈ .ਕਬਕਲ: 783,137 ਅੁੱ ਿਰ 3, 566,480
ਕਰਾਨ: 77,934 ਅੁੱ ਿਰ 326,048 ਸ਼ਬਦ
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਕਸੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਕਵਚ "ਬਰਕਤ"
ਦੀ ਬਕਨਆਦੀ ਸਕਥਤੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 26:11. 27 * .... 26 ਦੇਿੋ, ਮੈਂ ਅੁੱ ਜ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਬਿਕਸ਼ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਿਾਂਗਾ. 27 ਦੇਿੋ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ
ਕਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੁੱ ਜ ਤਹਾਨੂੰ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ.
ਕੂਚ 13:28 * .... fਜੇ ਤਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨੋਗੇ ਕਜਹੜੇ ਮੈਂ
ਅੁੱ ਜ ਤਹਾਨੂੰ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਰੁੱ ਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗੇਗੇ ਪ੍ਰ ਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ.
Excl. 19:30 * .... ਅੁੱ ਜ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਕਵਰੁੱ ਧ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਗਵਾਹੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ
ਕਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ੍ ਬਿਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਦੇ ਹੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 2: 2. 4 * .... 2 : ਇਸ ਕਕਤਾਬ (ਕਰਾਨ) ਕਵੁੱ ਚ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
(ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ) ਡਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ. 3 : ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਅਣਦੇਵ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰੁੱ ਿਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਆਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਿਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 4 : ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱ ਕ ਕਜਹੜੀ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ
ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੁੱ ਗੇ ਆਈ ਹੈ ( (ਮੈਕਸਜ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਰਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ. 5 ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਨਰਦੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਫਲ ਹਨ.
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ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਕਝਆ? (ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 3:11 * . ਉਸ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ੍ ਕਦਓ ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਣਦਾ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 25:12. 29 * .... 25 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਇਹ ਕਕਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ . 29
ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਅੁੱ ਗ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 36: 7 ਅਤੇ 40. 49 * .... 36 : ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਯਾਤ (ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ,
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਾਂ, ਪ੍ਾਠਾਂ, ਕਚੰ ਨਹ, ਿਲਾਸੇ ਆਕਦ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਸਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. : ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਾਊ
(ਝੂਕਠਆਂ ), ਸਬੂਤ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪ੍ਾਠ, ਸੰ ਕੇਤ, ਿਲਾਸੇ ਆਕਦ ਦੀ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਵਰਗ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿੋਲੇ ਹ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਫਰਦੌਸ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ : ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ (ਹੇਠਾਂ) ਸ਼ਵਾਨਨਾ (ਅੁੱ ਗ) ਨਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ...
ਕਹਾਵਤ 46:29. 47 * 46 : 47 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਯੁੱ ਧ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ (ਸਬੂਤਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪ੍ਾਠ, ਕਨਸ਼ਾਨੀ, ਿਲਾਸੇ ਆਕਦ)
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਨਬੀ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ ਦਾ ਅੰ ਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ ਅਿੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 18:22. 19 * .... 18 ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਉਸ ਕਵੁੱ ਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜf ਕਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. . 19 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਨੇ
ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱ ਿ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਜਸ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ
ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਕਵੁੱ ਚ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 19: 3. 20 * .... 19 : ਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ
ਕਗਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੁੱ ਲਹਾ ਦੇ ਕਚੰ ਨਹ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਤਾਬ
ਅੁੱ ਲਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਕਾਹਲੀ-ਕਮਾਊਆਂ ਅਤੇ ਕਹਸਾਬ-ਕਕਤਾਬ ਹੈ. ਹਾਂ .0 ਜੇ
ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਸਲਾਮ ਕਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ.
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ਕਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ
ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀ ਇਕਸਰਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਵੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਕਵੁੱ ਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 32:14. 33 * .... 32 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.
33 ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ. ਚਰਚਾਂ ਕਵਚ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ
ਵਾਂਗ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 8: 1 * .... ਪ੍ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਕਵਚ ਕੋਈ ਦੂਤ , ਇਸ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਕਣਆ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋ.
2 ਯੂਹੰਨਾ 9: 1 * .... ਕਜਹੜਾ ਵੀ ਅੁੱ ਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੁੱ ਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਕਸੁੱ ਕਿਆ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ
ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 85: 3 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ
ਅਕਧਐਨ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਅਲ-ਅਹਜ਼ੈਬ 40: 33 * .... ਮਹੰ ਮਦ ਸਾਕਹਬ ਤਹਾਡੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
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ਕੀ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਕੋਈ ਕੁੱ ਟੜਪ੍ੰ ਥੀ ਬਰਹਮ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਸਕ ਅਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕ
ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਮਲੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਕਬਲਕਲ ਉਲਟ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
1 ਯੂਹੰਨਾ 22: 2. 24 * .... 23 ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਜਸਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ. 24 ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਸਕਣਆ ਹੈ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ. ਜੇ ਤਸੀਂ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਣਆ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕਪ੍ਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ.
2 ਯੂਹੰਨਾ 9: 1 * f.... ਕਜਹੜਾ ਅੁੱ ਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿੜਾ
ਰਕਹੰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਸ਼ੂਰ 196: 26 197 * .... 196 : ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਿੀ ਗਈ ਹੈ : ਕੀ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਅਕਧਆਇ 43:41 * .... ਉਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ.
ਅਲ- ਸ਼ਰੀਯਾਹ 15: 42 * .... ਅਤੇ ਇਹ ਕਕਹਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਜਸਨੂੰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ... ਸਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
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ਕੀ ਕਰਾਨ ਕਵਚ "ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ" ਜਾਂ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
2 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 16: 3 * .... ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਆਇਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇ ਸ਼ਰ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਕਸੁੱ ਕਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਵੁੱ ਈਏ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਕਸਿਲਾਈ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ.
2 ਪ੍ਤਰਸ 20: 1. 21 * .... 20 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਦੀ
ਕਕਤਾਬ ਦੀ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵੁੱ ਕਗਆ ਨੇ ਕਕਸੇ ਦਾ ਕਨੈੱਜੀ ਅਕਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਕਲਆ.
21 ਕਕਉਂਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਮਨੁੱ ਿ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਸੀ, ਪ੍ਰ ਲੋ ਕ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਕਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੰ ਦੇ
ਸਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅੁੱ ਲ-ਕਨਸਾ 163: 4 * .... (ਓ-ਮਹਾਏਮਾਨ). ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਕਜਆ
ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਨੂ ਹ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਸਲੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ...
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ
ਅਲ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 19: 6 ਅਤੇ 93 * .... 19: ਆਿੋ: ਰੁੱ ਬ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਗਵਾਹ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸਨੂੰ ਤਸੀਂ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ... 93 : ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਇੁੱ ਕ
ਝੂਠ ਨੂੰ ਿੋਲਹਣ ਨਾਲੋਂ ਕਜਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੁੱ ਸ ਕਦਓ ਕਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
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ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਕਪ੍ਰਨ ਇੁੱ ਕ ਵਕਹਮਾਂ-ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਕਕਤਾਬ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਗੇ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 20:18. 22 * .... 20 ਪ੍ਰ ਨਬੀ, ਜੋ ਕਕ ਕਨਕੰ ਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਅਕਜਹਾ
ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਕਹਣਾ ਜਾਂ
ਕਕਹਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇ. 22 ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਕਕਹੰ ਦਾf ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨਸਾਰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਜਾਂ
ਪ੍ੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ.
ਯਸਾਯਾਹ 20: 8 * .... ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦੇਿੋ. ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨਸਾਰ
ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਬਨਾਮ 82: 4 * .... ਤਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਨ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦੇ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਚ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਅੰ ਤਰ ਹੋਣਗੇ.
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 196: 26 197 * .... 196 : ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਿੀ ਗਈ ਹੈ : ਕੀ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
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22. ਅਲ-ਅਹੀਮਾ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਝ ਆਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ? (ਰੁੱ ਦ ਜਾਂ ਸਹੀ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 34:89 * . ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਕਦਆਂਗਾ. ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮੂੰ ਹ
ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂ ਗੇ.
ਲੂਕਾ 17:16 * .... ਪ੍ਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ
ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 35:10 * .... ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ (ਅਤੇ
ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀ ਹੈ."
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 106: 2 * .... ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਕਵਤਾ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਹਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਆਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਤਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ
ਕਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
ਅਲਰਾਡ 39:13 * . ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱ ਚ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਹੈ
ਬੀਸ16 :101 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਆਇਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ.
ਏਲ, ਇਸਰਾਏਲ 86:17 * . ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਹਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ
ਕਹਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ. ..
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ਜੇ ਕਰਾਨ "ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ" ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ
ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੁੱ ਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 30:14 * .... ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਤੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਕਉਂਕਕ
ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਨਹੀਂ.
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3: 4.
f 4 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... 4.
ਉਨਹਾਂ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰ ਨਹਾ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦੀ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਜੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫਹਾਹ 2: 1 * .... ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਆਮੀ ਹੈ.
ਜੋਨਾਸ 37:10 *.... ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਆਮੀ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਅਲ ਅਹਕਫ਼ 29:46. 30 * .... 29 : ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਨ ਸਣੇ ... 30 : (ਬੁੱ ਕ) ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ (ਸੁੱ ਚਾ) ( ਧਰਮ) ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਧੇ ਮਾਰਗ.
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ਕੀ ਇਕ ਬਰਹਮ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਇਹ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਦਨੀਆਂ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 15: 7. 20 * .... 15. ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ... ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ
ਦਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋਗੇ.
ਯੂਹੰਨਾ 44: 8. 49 * .... 44. ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਹਾਬਲ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਤੇ ਕਾਇਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨਾਹਲ 98:16 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਕਰਾਨ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਨਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ.
ਸੇਬਾ 8:34 ਅਤੇ 46 * .... 8 : ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਕਲਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ
ਕਮਲੀ ਹੈ ... 46. ਤਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਸੀਕਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਕਸਰਫ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
ਤਸਵੀਰ 22:81 ਅਤੇ 25 * .... 22. ਅਤੇ (ਫਲਾਈ ਵਾਲਵ) ਤਹਾਡੇ ਅਨਯਾਈਆਂ ਨਹੀਂ
ਹਨ ... 25. ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਨੋਟ: ਮਹੰ ਮਦ ਅਕਸਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: 6:15 7,
70:23, 36:37, 14:44, 50:51. 52, 51:68. ਰੁੱ ਬ ਅਤੇ

ਰੱ ਬ ਅਤੇ ਅੱ ਲਹਾ
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ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕੇਵਲ ਇੁੱ ਕ ਹੀ
"ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ"
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 4: 6 * .... ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੈ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4. f6 * .... 4. ਇਕ ਹੈ .5. ਕੀ ਕਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ? 6. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਇੁੱ ਕੋ ਹਨ. ਕੀ ਇਹ ਹੈ?
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 5: 2. 6 * .... ਕਕਉਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ...
ਜੇਮਸ 19: 2 * .... ਇਸ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਕਜਹਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 163: 2 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਕਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦਆਲੂ ਹੈ.
ਹੋਰ ਕਕਤੇ 87: 4 ਅਤੇ 171 * 87 ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
(ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ). ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰੁੱ ਬ ਹੈ.
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ 73: 5 * .... ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਇਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਹੋਰ ਕਕਤੇ 22:16 ਅਤੇ 51 * .... 22. ਤੇਰਾ ਰੁੱ ਬ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ... 51. ਦੋ
ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ
ਅਲ ਕਾਸਸ 70:28 * .... ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਹਮੇਸ਼ਾ 1: 112 * .... ਕਹੋ ਕਕ ਇਕ (ਵਾਕਹਗਰੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਅੁੱ ਲਹਾ ਹੈ (ਇਕ).
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26. ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਨ
ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਣਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ? (ਅਸਮਾ ਅਲ-ਹਸਨ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 28:40 * .... ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਕਕ ਸਦਾ
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਥੁੱ ਕ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ?
ਉਸਦੀ ਕਸਆਣਪ੍ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 255: 2 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ
ਜੀ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ
ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਕਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕਦਆਲੂ ਹੈ.
ਅਲਸਾਰ 23:59 * .... ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ. ਰਾਜਾ (ਅਸਲ) ਸ਼ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੁੱ ਕਿਅਕ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਅੁੱ ਤ ਮਹਾਨ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ ਗਤ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ.

27

ਕੀ ਬਾਈਬਲ '' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ '' ਅਤੇ ਕਰਾਨ ਦੇ ' ਅੱ ਲਹਾ ' ਇਕਮਾਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 14: 3 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ." ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿੋ ਕਕ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਕਜਆ ਹੈ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 20: 5 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਕਵਚ ਹਾਂ- ਉਸਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਯਸੂ
ਮਸੀਹ. ਇਹ ਸੁੱ ਚਾf ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੈ.
2 ਯੂਹੰਨਾ 9: 1 * .... ਜੋ ਕੋਈ ਅੁੱ ਗੇ ਚੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਸੁੱ ਕਿਆਵਾਂ ਤੇ ਿੜਾ
ਨਹੀਂ ਰਕਹੰ ਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਸੁੱ ਕਿਆ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਵੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------46:29 Ankabut * . ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਨਾਲ ਕਵਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ ਇੁੱ ਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੈ
ਜੋ ਚੰ ਗਾ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਕਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਿਦੇ ਹਨ: "ਜੋ ਕਕਤਾਬ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਗਆਕਾਰ ਹਾਂ.
Saaffafat 126: 37 * .... (ਭਾਵ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਤਾਕਪ੍ਤਾ ਦਾ ਸਆਮੀ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਕਦੁੱ ਿ ਨਾਮ 'ਯਸਾਯਾਹ' ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 15: 3 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ,
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ੀੜਹੀ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸਾਂਗਾ.
ਯਸਾਯਾਹ 4:26 * .... ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਕਉਂ ਕਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੁੱ ਕ
ਸਦੀਵੀ ਚਟਾਨ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 58: 8 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ. ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਵਰਣਮਾਲਾ 180: 7 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚੰ ਗੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਬਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕਦਉ ਕਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਤੌਰ'
ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਏਲ, ਇਸਰਾਏਲ 110: 17 *. ਤਸੀਂ ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਦਆਰਾ) ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਲਾਭਕਾਰੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕਦਆਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ.
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ਕੀ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ "ਤਰਸ" ਬਾਰੇ ਛਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਅਲ-ਕਦਸ)
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 3: 6 * .... ਕਦਸ ਕਦਸ ਕਡਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ.
ਯਸਾਯਾਹ 25:40 * .... ਉਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਦੁੱ ਸੋਗੇ? ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹੈ
ਯਸਾਯਾਹ 15:57 * .... ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਦਾਦ ਅਬਦ,
ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਕਾਡਸ
f ਹੈ, ਵੁੱ ਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹਾਂ."
ਯੂਹੰਨਾ 11:17 * .... ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ! !
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 8: 4 *. ਕੁੱ ਦੂ ਕੁੱ ਦੂ ਕੁੱ ਦੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਸਾਰ 23:59 * .... ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਾਜਾ
(ਅਸਲ) ਸ਼ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੁੱ ਕਿਅਕ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਅੁੱ ਤ ਮਹਾਨ.
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 1:62* .... ਸਵਰਗ ਕਵਚ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਝ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਿ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹੈ
ਨੋਟ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਰਾਨ 'ਤੇ ਕਸਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਵੁੱ ਚ
450 ਵਾਰ ਪ੍ਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ.
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ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚਕਰੁੱ ਤਰ ਕਵਚ, ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ "ਕਪ੍ਤਾ"
ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 16:63 * .... ਬੇਸ਼ਕ ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਤਾ ਹੋ. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਮਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ.
ਮੁੱ ਤੀ 45: 5 ਅਤੇ 48 * .... 45. ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਵਰਗ ਕਵਚ
ਹੈ ... 48. ਕਜਵੇਂ ਤਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਕਪ੍ਤਾ ਸੰ ਪ੍ੂਰਣ ਹੈ
ਯੂਹੰਨਾ 41: 8 * .... ਸਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਫੂਡ 101: 6 * .... ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਕਕਥੇ
ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ
ਅਲਫਾਕਾਨ 2:25 * .... ਅਤੇ ਕਜਸ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਕੋਲ
ਰਾਜ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਕਹੁੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਸ
ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਹੁੱ ਦ ਤਕ ਹੈ.
ਅਲਜਬਰਾ 3:72 * .... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ
ਪ੍ਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱ ਚੇ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਨਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਕਰੁੱ ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? (ਅਲ-ਮਬਾਰਕ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 5: 101 * . ਮੈਂ ਕਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਕਨਮਰ ਕਦਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਹਾਉਤਾਂ 16: 6 * .... ਕਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਮਰ ਹਨ
ਯਸਾਯਾਹ 15:57f * .... ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਜੋ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲ ਅਦਾਦ
ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਜਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ੈਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਡੁੱ ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹਾਂ."
1 ਯੂਹੰਨਾ 16: 2 * .... ਅਤੇ ਝੋਲੀਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਸਾਰ 23:59 * .... ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ. ਰਾਜਾ (ਅਸਲ) ਸ਼ੁੱ ਧ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੁੱ ਕਿਅਕ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਅੁੱ ਤ ਮਹਾਨ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ ਗਤ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ.
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ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ , ਕੀ
ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ "ਮਕਤੀਦਾਤਾ" ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 3:43 ਅਤੇ 11 * .... 3. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਕਤੀਦਾਤਾ ਹਾਂ.
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਹੋਸ਼ੇਆ 4:13 * .... ਮੈਂ ਕਮਸਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ. ਕਕਉਂਕਕ ਇੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾਓ.
ਲੂਕਾ 11: 2 * .... ਅੁੱ ਜ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ
ਤੀਤਸ 4: 1 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਤਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ.

ਤੀਤਸ 10: 2. 13 * .... .... ਸਾਡਾ ਕਪ੍ਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕਝ ... 13. ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਯਹੂਕਦਯਾ 25: 1 * .... ਕਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ "ਰੁੱ ਬ ਦਾ ਮਕਤੀਦਾਤਾ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 39 ਵਾਰ ਪ੍ਾਇਆ ਕਗਆ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ.

33

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੌ ਕਕਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਦਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ "ਉਸ ਕਵੁੱ ਚ"
ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 26: 1 * .... ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਚੁੱ ਤਰ
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਉਤਪ੍ਤ 6:11. 7 * .... 6. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ... 7.ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੁੱfਚ ਇੁੱ ਕ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਯਸਾਯਾਹ 8: 6 * .... ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਣੀ, ਕਜਸਨੇ ਆਕਿਆ, "ਕੌ ਣ
ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਭੇਜੇਗਾ?" ਕਫਰ ਮੈਂ ਕਕਹਾ ਕਕ ਮੈਂ ਮੈਨੰ ੂ ਭੇਜਣ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹਾਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 11:17 * .... ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ ਵੁੱ ਲ ਆਉਣ ਕਰਹਾ ਹੈ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ! ਤਹਾਡੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹਨ.
------------------------------------------------------------------------------------------------- Excl. 57:56. 59, 64, 69 ਅਤੇ 72 * .... 57. ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ (ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਤਾਂ
ਕਫਰ ਤਸੀਂ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨੂੰ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 58. ਮੈਨੰ ੂ ਦੁੱ ਸੋ, ਤਸੀਂ ਗਰਭ ਕਵਚ ਜੋ ਕੁੱ ਤੇ ਕਦੰ ਦੇ
ਹੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੁੱ ਸੋ. 59. ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?
ਅੁੱ ਲਾਸ 23:76 * .... ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ?
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ਕੀ "ਕਤਰਏਕ" ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ? (ਕਪ੍ਤਾ, ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 6:11. 7 * .... 6. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ... 7. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.
ਮੁੱ ਤੀ 19:28. 20 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਕਹਾ: "ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮ ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਕਦਓ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 4. 6 * .... .... ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰੂਹ ਹੈ ... 5. ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਹੈ 6. ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹੈ ... ਕੀ ਇਹ ਹੈ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 64: 3 * .... ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ.
ਕਨਸਾ 171: 4 * ... ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਕਯਸੂ ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਸੀ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਨ), ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ...
ਅਤੇ (ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ) ਕਕ (ਕਤੰ ਨ) ਕਤੰ ਨ (ਇਸ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ) ਠਕਹਰੋ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰ
ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੈ.
ਅਲ-ਕਾਇਦਾ 72: 5. 73 * .... 72. ਉਹ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਕਕ ਮਕਰਯਮ (ਕਯਸੂ) ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਮਸੀਹਾ ਹਨ ... 73. ਰੁੱ ਬ ਕਤੰ ਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਯਸੂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਯਸੂ
ਕਝ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਛਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 46: 8 * .... ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ?
ਤੀਤਸ 2: 1 * ....f ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.
1 ਪ੍ਤਰਸ 21: 2. 23 * .... 21. ਕਕਉਂਕਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ... 22. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ- Ma'ida 116: 5 * .... ਅਤੇ (ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ ਵੀ) ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ, "ਹੇ ਕਯਸੂ!
ਮਕਰਯਮ!" ਕੀ ਤਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਨਯਕਤੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਕਹਣਗੇ ਕਕ ਤਸੀਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਮੈਂ
ਅਕਜਹਾ ਕਝ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ ( ਕਕਉਂਕਕ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਕਕ
ਤਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੈ.
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ਕੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਕਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਛਾਪ੍ ਛੁੱ ਡ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 21:13 * .... ਅਤੇ ਥੰ ਮਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਦਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਥੰ ਮਹ ਕਵੁੱ ਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਤਕਰਆ ਤਾਂ
ਕਕ ਉਹ ਕਦਨ ਰਾਤ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਾਸੇ ਤਰ ਸਕਣ.
ਕੂਚ 9:16. 10 * .... 9. ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਕਸਯਾ ਨੂੰ
ਦੁੱ ਕਸਆ ... 10. ਉਹ ਉਜਾੜ ਵੁੱ ਲ ਦੇਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਦਲਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਕਹਮਾ
ਵੇਿਦੇ ਸਨ.
1 ਸਮੂਏਲ 16:12 * .... ਇਸ ਲਈ ਹਣ ਤਸੀਂ ਠਕਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰ ਮ ਵੁੱ ਲ ਦੇਿੋ
ਕਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਹਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਕਰੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਨਮ 37: 6. 38 * . 37.aur ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਹੈ, 'ਕਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਨਹੀ ਹੈ. ਕਹੋ: ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਚੰ ਨਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ. 38 ਅਸੀਂ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗੀ.
ਕੂਚ 30: 9. 31 * .... 30. ਰੁੱ ਿੇ .31. ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ
ਹੈ? (ਮਾਕਹਰ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱ ਲਹਾ )
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 11:33 ਅਤੇ 18. 23 * .... 11. ਅਤੇ ਕਜਵੇਂ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ
ਗੁੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. 18 ਕਫਰ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ
ਤੈਨੰ ੂ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਕਰਾਂਗਾ."
23. ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਿੋਗੇ ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਕਦਿਾਵੇਗਾ.
f
ਕਗਣਤੀ 7:12 .8 * .... 7. ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ. 8 ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰ ਗਪ੍ਤ ਅਤੇ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਬੇਨਾਮ 103: 6 * .... (ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ.
Al-Baqara 143: 7 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਹੰ ਕਚਆ, ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਨੰ ੂ ਕਦਿਾਵੋ ਕਕ ਮੈਂ
ਤਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ." ਵੇਿੋ ਤੇਰੇ ਸਆਮੀ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ, "ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕੇਂਗਾ."
ਹਜ 63:22 * ........ ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਅੁੱ ਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਰਬ-ਕਸਆਣਾ ਹੈ.
Luqman 16:31 * .... ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇੁੱ ਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ (ਅਤੇ).
ਕਧਆਨ ਕਦਓ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਹੋਰ ਕਲਿਤਾਂ: ਉਤਪ੍ਤ 7:12. 9; 1:18. 33; 22:32.
30; ਕੂਚ 2: 3. 17: 4; ਕੂਚ 9:24. 11; ਕੂਚ 14:31. 15; ਅੁੱ ਯੂਬ 38. 42.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਿਤੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਦੌਰ ਕਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੁੱ ਧੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਕਲਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ
ਯੋਏਲ, 28: 2 * ... ਅਤੇ ਕਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਆਯੋਜਨ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਨਦਾਨ gy.tmhary ਪ੍ਰਾਣੇ ਸਪ੍ਨੇ ਅਗੰ ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਣਗੇ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 1:14. 4, 24. 31 *.... 1. ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਇੁੱ ਛਾ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ.
ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ .4 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ... 24. ਪ੍ਰ ਜੇ ਸਾਰੇ
ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ
ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ. ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ 31 ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਇਕ ਕਰਕੇ ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਸੁੱ ਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 31: 9 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ.
Shoora 51:42 *... ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਣਾ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ
ਹੈ, ਪ੍ਰ () ਕਕਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਉਹ ਸਰਬ-ਕਸਆਣੇ, ਸਰਬ-ਕਸਆਣੇ,
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ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਮਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਸ਼ਤੇ ਰੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ" ਸੁੱ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਹੋਸ਼ੇਆ 10: 1 * .... ਅਤੇ ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ,
ਤਹਾਨੂੰ ਜੀਕਵਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 4 f* .... ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕ ਤਸੀਂ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਕਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਦਲਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 3. 2 * .... 1. ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਕੰ ਨਾ ਕਪ੍ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .... ਅਜੀਜ਼! ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਵਿਾਈ ਕਦੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਸੰ ਦ ਆਵੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਮਾਕਯਦ 18: 5 * ... .... ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਪ੍ਆਰਾ.
ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਕਰਾਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਨਸਾਨ ਰੁੱ ਬ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਕਿਆ ਹੈ ਕਕ ਆਦਮੀ ਬਹਤ ਨੇੜੇ ਹੈ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਕਹੰ ਗਾਈ
24: 8; ਰੇਂਜ 90:11 ਅਤੇ 92;
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਪ੍ਆਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ? (ਦੋਸਤਾਨਾ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਰੋਮੀਆਂ 8: 5 * .... ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਆਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਸਾਂ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 8: 4. 10 * .... 8. ਕਪ੍ਆਰ 9.9 ਹੈ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਦਨੀਆਂ ਕਵਚ
ਘੁੱ ਕਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਕਹ ਸਕੀਏ .10.10 ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਕਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 195: 2 ਅਤੇ 276 * .... 195. ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਅੁੱ ਲਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 276. ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਕਕਸੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 57: 3 ਅਤੇ 159 * ... 57. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ... 159. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਨਾਹਸ 107: 4 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਿੈਨ ਅਤੇ ਗਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਹਮੇਸ਼ਾ 45:30 * .... ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ ਉਹ infidels ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 15:15 * .... ਹਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਇੁੱ ਕ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਾਵਾਂਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਨੌਕਰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਕ ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਇੁੱ ਕ ਕਮੁੱ ਤਰ ਆਕਿਆ ਹੈ.
1 ਪ੍ਤਰਸ 5: 2 ਅਤੇ 9. 10 * .... 5. ਤਸੀਂ ਜੀਕਵਤ ਪ੍ੁੱ ਥਰ ਵਰਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਘਰ ਬਣਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕ ਜਾਜਕਾਂf ਦਾ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ੰ ਕਡਆਂ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਬਲੀਆਂ ਕਲਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ. ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ੀੜਹੀ ਹੋ. ਸੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪ੍ਜਾਰੀਆਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌ ਮ ਕਜਸ
ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ... 10. ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਉਮਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਹਣ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌ ਮ ਹਣ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------83:38 AM * . ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਗਲਾਮ ਹਨ.
Zumar 16:39 * . ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. ਕੀ ਤਸੀਂ
ਸੁੱ ਚੇ ਕਦਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?
ਸ਼ੇਿੋ 19:42 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਕਮਹਰਬਾਨ ਹੈ.

42

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨੂੰ ਕਝ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮਰਕਸ 14:12 * .... ਹੇ ਗਰੂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤਸੀਂ ਸੁੱ ਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਦੀ ਵੀ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁੱ ਕ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 28: 3 * .... ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਗਲਾਮ ਮਫ਼ਤ ਨਹੀਂ. ਇੁੱ ਕ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਹੋ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 9: 6 * .... ਕਕ ਤਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਦੋਨੋ ਸਵਰਗ ਕਵਚ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------165: 6 * .... ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਹਾਡਾ ਉਪ੍-ਕਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ
ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਉਭਾਕਰਆ.
71:16 ਅਤੇ 75 * .... 71. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਹਤ
ਬਖ਼ਸ਼ ... 75. ਤਾਂ ਕਫਰ ਇਹ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?
ਅਲ ਅਹਜ਼ੈਬ 50:33 * .... ਹੇ ਨਬੀ! ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਪ੍ੂਰਵ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਂ ਮੋਹਰ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਮਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਕਝ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਕਝ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਵਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 23:18 ਅਤੇ 32 * .... 23. ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ ਿਸ਼ਹਾਲ ਮੌਤ ਹੈ? 32. ਮਰੇ
ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਓ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰੋ.
2 ਪ੍ਤਰਸ 9: 3 * .... ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਜੰ ਨਾ ਕਚਰ ਕਝ
ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,f ਪ੍ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕਦਲਾਸਾ ਵੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੰ ਦਾ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡਾ 41: 5 * .... ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱ ਬ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੰ ਦਾ.
ਅਨਵਾਦ 179: 7 * .... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ... ਉਹ ਪ੍ਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ.
ਕਬਲਕਲ 55: 9 * .... ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵੁੱ ਚ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਉਹ
ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ "ਭਲਾਈ" ਅਤੇ "ਬਦੀ" ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਲਈ
ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ? (ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 11:29 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੁੱ ਿਦਾ
ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਿਦਾ ਹੈ, ਸਰੁੱ ਕਿਆ ਦੇ ਕਵਚਾਰ.
ਯਾਕੂਬ 13: 1 * .... ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਿੋ ਕਕ
ਇਹ ਸਣੋ ਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗੁੱ ਲਾਂ ਵਾਪ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ
ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 26: 2 * .... ਉਹ (ਅੁੱ ਲਾਹ) ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈ ਗਏ
ਕਨਸਾ 7: 4 * .... ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤਦ .... ਕਹੋ: "ਸਭ ਅੁੱ ਲਹਾ ਹੈ."
ਅਲੀਡੇ 14: 5 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਪ੍ਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੁੱ ਕ ਈਰਿਾ ਅਤੇ ਦੁੱ ਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ .
ਅਲਬਾਨੀਆ 35:21 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕਜੁੱ ਥੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਨੈਕਤਕ ਬਰਾਈਆਂ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ: ਯਸਾਯਾਹ 7:45,
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 6: 4 ਅਤੇ ਆਮੋਸ 6: 3. ਪ੍ਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਈ ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਮੰ ਕਨਆ
ਕਗਆ ਹੈ: ਯੂਹੰਨਾ 44: 8, 1 ਯੂਹੰਨਾ 8: 3.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ "ਠੁੱਗ" ਜਾਂ "ਸਾਕਜ਼ਸ਼" (ਮਕਾਰਹ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
Habibaqq 13: 1 * .... ਤਹਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ
ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਕਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ.
ਮੈਕ 1: 2 * .... ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤ ਬਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 17: 8f * .... ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਰਾ ਕਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰ
ਤਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੋ. ਮੈਂ ਇਹ ਗੁੱ ਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਇਮਰਾਨ 54: 3 * .... ਅਤੇ ਉਹ (ਇੁੱ ਕ ਯਹੂਦੀ ਯਹੂਦੀ ਹਕਤਆ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਯਹੂਦੀ) ਕਰਾਹੇ
ਪ੍ੈ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਾਧ (ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ) ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇੁੱ ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
ਅਲਾਉਂਸ 42:13 * .... ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਕਣਆ-ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਹੈ.
Naml 50:27 * . ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਚਾਲ ਚਲਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਝ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਨਾ ਸੀ.
ਸੂਚਨਾ: ਬਾਈਬਲ ਧੋਿਾਧੜੀ 'ਅਤੇ' ਬਦੀ 'ਬਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਕਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਸਹਰਾ ਹੈ: ਹਵਾਲਾ ਉਤਪ੍ਤ 1: 3, ਅਸਤਰ 25:
9, ਜ਼ਬੂਰ 11:21, ਜ਼ਬੂਰ 4:36, ਕਹਾਉਤਾਂ 30: 1, 2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 13:11. 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ
11: 6, 1 ਪ੍ਤਰਸ 8: 5. 9, 2 ਯੂਹੰਨਾ 7: 1.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 11:29 * ....
Habibaqq 13: 1 * .... ਤਹਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ
ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਕਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 10: 2 * .... ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚ (ਬੇਵਫ਼ਾਈ) ਰੋਗ ਸੀ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ.
ਕਨਸਾ 88: 4 * .... ਕੀ ਤਸੀਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਕਜਸਨੂੰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੇ ਕਰਾਹੇ
ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੁੱ ਲਹਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਹੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਲੁੱਭੇਗਾ.
ਅਲੀਡੇ 14: 5 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਅੰ ਕਤਰਮ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਈਰਿਾ ਅਤੇ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅਲੀਡੇ 64: 5 * .... ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਕਨਰਦਈ ਕਦਨ
ਲਈ ਅਲੁੱਗ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਕਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਾਹੇ ਪ੍ਾਉਣਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 11:18. 14 * .... [ ਕਕਉਂਕਕ ਮਨੁੱ ਿ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਗਆਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਲੁੱਭ ਕਲਆ . ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਤਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਕਪ੍ਤਾ ਇਨਹਾਂ
ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂf ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦਾ.
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3: 2. 4 * .... 3. ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 4. ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹਰ
ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਜਾਵੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 7: 2, 15 ਅਤੇ 26 * .... 7. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ . ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱ ਸਦਾ ਹੈ (ਕਪ੍ਟੀ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਕਤਕਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬਰਾਈਆਂ ਅੁੱ ਗ ਕਵਚ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ . 26 ਇਹ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ .
ਨੀਸਾ 119: 4 * .... ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੰ ਨਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ .
186: 7 * ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਵਚ .... ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ
ਅੁੱ ਲਹਾ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ
ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਵਚ ਕਜ਼ੁੱ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਅਤੇ ਰਵੁੱ ਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨਕਚਤ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਗਣਤੀ 19:23 * .... ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਝ ਕਕਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਦਓ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ
ਕਝ ਨਹੀਂ ਕਕਹੰ ਦਾ?
ਜ਼ਬੂਰ 90: 119 * . ਤਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਪ੍ਸ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਹੈ
ਮਲਾਕੀ 6: 3 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਹਾ ਹਾਂ.
2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 13: 2 * .... ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਿਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.
ਟਾਈਟਸ 2: 1 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਹੂਡ 106: 11. 107 * .... 106. ਇਸ ਲਈ, ਕਜਹੜੇ ਦਿੀ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਵਚ ਰੁੱ ਕਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ (107) ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਸਆਮੀ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਅਨਸਾਰ ਕਜੰ ਨੇ
ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਹਣਗੇ. ਦਰਅਸਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ .
ਹਾਜ 14:22 * .... ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ.
8:35 fater * . ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ, ਅੁੱ ਲਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਅਤੇ ਰਵੁੱ ਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨਕਚਤ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 2:20. 5 * .... 2. ਯਹੋਵਾਹ, ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ . ਮੈਂ ਹਾਂ 3. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾ ਮੰ ਨੋ. 5. ਉਨਹਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਮੁੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ
ਕਰੋ, ਕਕਉਂ ਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ .
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ੋਥf ੀ 7: 5. 9 * .... 7. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨਾ
ਕਰੋ. 9.9 ਉਨਹਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਮੁੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕਕਉਂ ਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਡਾ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ .
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 8:22. 9 * .... 8. ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦਿਾਇਆ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ
ਉਸਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਕਆ. 9. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਕਹਾ, ਕਧਆਨ ਰੁੱ ਿੋ! ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ
ਤਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਇਸ ਕਕਤਾਬ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਕਚਤ ਕਰੋ
-------------------------------------------------------------------------------------------------17:23
51:56
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਹਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ
"ਆਦਮ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਝਕ" ਜਾਣਗੇ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 12:14. 14 * .... 12. ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਕਕਵੇਂ ਕਡੁੱ ਗ ਪ੍ਏ
ਸਨ? ! 13. ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈਂ ਕਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਤਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਕਰਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ . ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ.
ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 11:28. 19 * .... 15. ਤਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸੀ.
ਕਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਸੀ. 17. ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਦਲ ਜ ਰੇ ਸੰ ਦਰਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਆਣਪ੍ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 31: 2. 34 * .... 34 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਅੁੱ ਗੇ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਣ
ਲਈ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਡੁੱ ਗ ਪ੍ਏ, ਪ੍ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ .
ਅਲਾਸਰਾ 61:17 65 * .... 61. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਆਦਮ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਓ," ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਕਆ, ਪ੍ਰ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮੁੱ ਟੀ ਤੋਂ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ."

ਪਟਵੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਤ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਅਬੇਟਲਸ
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ਕੀ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਜ਼ਬੂਰ 7: 139 * . ਮੈਂ ਕਕੁੱ ਥੇ ਛੁੱ ਡਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਭੁੱ ਜਦੇ ਹੋ?
ਯੂਹੰਨਾ 23: 4 * . ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁੱ ਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ
f
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 3: 5. 4 * .... 3. ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਕੀ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ ਕਕ
ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ... 4. ਤਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਕਲਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 87: 2 ਅਤੇ 253 * . ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਸੂ ਦੇ ਕਚੰ ਨਹ ਨੂੰ ਿੋਕਲਹਆ, ਅਤੇ
ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (ਜਬਰਾਏਲ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.
ਅਲੀਡੇਏ 110: 5 * .... ਹੇ ਕਯਸੂ! ਮਕਰਯਮ! ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (ਗੈਬਰੀਲ)
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ 113 ਸਥਾਨ ਹਨ ਕਜੁੱ ਥੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੁੱ ਬ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ.
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ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 1: 1. 2 * .... 1. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂ ਕਵੁੱ ਚ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਕੀਤਾ
... 2. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
ਅੁੱ ਯੂਬ 13:26 * .... ਅਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਜੌਬ 4:33 * . ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ.

ਜ਼ਬੂਰ 30: 104 * .... ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 110: 5, 116 ਅਤੇ 118 * 110. ਹੇ ਕਯਸੂ! ਮਕਰਯਮ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
(ਜਬਰਾਏਲ) ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ. ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ, ਤਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਤੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਂ.
ਮਕਰਯਮ 17:19. 19 * .... (ਇਸ ਸਮੇਂ) ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜ.ੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ,
"ਮੈਨੰ ੂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਕਜਆ ਹੈ."
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ਕੀ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਅਤੇ "ਜਬਰਾਏਲ" ਦੂਤ ਉਹੀ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਲੂਕਾ 11: 1. 35 * .... 11, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਅਤਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸੁੱ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੜਹਾ ਸੀ.
ਜ਼ਕਰਯਾਹ! ਡਰ ਨਾ, ਕਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ

ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜੌਨ ਰੁੱ ਿੋ .15. ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ-ਅੁੱ ਗੇ
f ਤਾਂ ਮੈਅ ਨਾ ਪ੍ੀਓ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਪ੍ੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਿ
ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ
ਨਾਲ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕਦਆਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 24: 4 * .... ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 87: 2 ਅਤੇ 98 * .... ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਸੂ ਦੇ ਕਚੰ ਨਹ ਨੂੰ ਿੋਲਹ ਕਦਓ ਅਤੇ

ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (ਜਬਰਾਏਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਅਕਜਹੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ
ਦਾ ਰੁੱ ਬ ਦਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਬੀਆਂ,
ਅਤੇ ਜਬਰਾਏਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ.

ਂ ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਨੋਟ: ਇਸਲਾਮ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜਕਬਰਏਲ ਐਜ
ਕਦਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
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ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ "ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ" ਕਵਰੁੱ ਧ ਇੁੱ ਕ ਅਣਕਚਤਵੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 31:12. 32 * .... 31. ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਮਨੁੱ ਿ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣੁੱ ਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰ ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
32 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱ ਿ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਕਝ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਗੁੱ ਲ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪ੍ਰ ਉਹ ਮਨੁੱ ਿ ਅਕਜਹਾ ਕਰੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 48: 4, 116 ਅਤੇ 168 * .... 48. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਾਪ੍ ਨੂੰ ਮਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 116. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨੂੰ

ਮਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਮਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਕਗਆ . ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ,
ਅੁੱ ਲਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ .
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55. ਕੀ ਅਲੌ ਕਕਕ ਕਕਤਾਬਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਆਲੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਰੋਮੀਆਂ 11: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਝ
ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ.
ਰੋਮੀਆਂ 9: 8 * ....
f ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਆਤਕਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰ ਆਤਕਮਕ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਤਹਾਡੇ ਕਵਚ ਹੈ. ਪ੍ਰ ਕਜਸ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 13: 2. 16 * .... .... 13. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱ ਿੀ ਕਗਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਜੋ
ਆਤਮਾ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ. 15. ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਕ ਬਲਾਓ ਸਭ ਕਝ ਹੈ .
ਯਹੂਦਾਹ 18. 19 * .... 18. ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਿਦੇ ਸਨ ਕਕ ਅੰ ਤ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਣਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਜਹੜੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਅਨਸਾਰ ਚੁੱ ਲਣਗੇ. 19. ਇਹ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ
ਬਰਾਈਆਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਸਰਾ 85:17 * .... ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛਦੇ ਹੋ. ਆਿੋ, ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵੁੱ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 21:20. 22 * .... 21. ਤਦ ਕਯਸੂ ਨੇ ਮੜ ਕਕਹਾ, "ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮਲੇ !" ਕਜਵੇਂ
ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਘੁੱ ਕਲਆ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੰ ੂ ਭੇਜਾਂ. 22. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ,
"ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਸੂਦ ਕਰੋ."
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 8: 1 * .... ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ
ਤਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਮਕਰਯਾ ਕਵੁੱ ਚ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਤੀਕ, ਦੇਿ ਸਕੋਗੇ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 1:12, 4. 11 ਅਤੇ 13 * .... 1. ਹੇ ਭਰਾ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਕਕ ਤਸੀਂ
ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵ.ੋ 7. ਪ੍ਰ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ
ਕਦੁੱ ਿ ਦਾ ਲਾਭ ਹੰ ਦਾ ਹੈ. 13. ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਇੁੱ ਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਆਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕੋ ਆਤਮਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਬਿਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ.
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ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਇੁੱ ਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਆਰਾ ਕਦੁੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 14: 4. 15 * .... 14. ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਕਤ ਤੋਂ
ਨਾਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਜਹੜੀ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 15. ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ

ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਚਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਸਾਕਰਆਂ ਤੇ ਵੇਿੀ ਜਾ
ਸਕੇ.

f

2 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 6: 1 * .... ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 6 * .... ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪ੍ਾਂ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨਤਾ ਤੇ ਚੁੱ ਲੀਏ, ਮਸੀਹ ਦੀ

ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ.

ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਬਿਕਸ਼ਸਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ

ਕਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ. ਰੋਮੀਆਂ 11: 1, 2 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 8: 2 ਅਤੇ 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 14: 4
ਪ੍ੜਹੋ. 16.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਯਸੂ ਦੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ

ਲੂਕਾ 17:10 .... ਉਹ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਏ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸ਼ਟ ਆਤਮੇ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਯੂਹੰਨਾ 12:14 * .... ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, ਜੋ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ, ਮੇਰੇ ਕਜਹੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਅ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁੱ ਡੇ-ਵੁੱ ਡੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ.

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 8: 6 * .... ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸੀ, ਵੁੱ ਡੇ ਅਚੰ ਭੇ ਕੀਤੇ.

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 6: 8 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਵਿਾਏ ਉਹ

ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ.
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਯਸੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਕਝ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 2:14 ਅਤੇ 5 * .... 2. ਕਕਉਂਕਕ ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ

f

ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਆਤਮਾ ਦਆਰਾ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ. 5. ਹਾਲਾਂਕਕ ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਤਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ .
ਰੋਮੀਆਂ 26: 8. 27 * .... 26. ਇਸ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਵਚ ਵੀ ਸਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਆਤਮਾ ਿਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਵਘਨ ਪ੍ਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਵਆਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. 27. ਅਤੇ ਕਦਲ ਦਾ ਗਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ

ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਸਾਰ ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਗੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਚ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
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ਕੀ ਦੂਤਾਂ (ਦੂਤਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਕਵਚ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ

*

ਮੁੱ ਤੀ 41:25. ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿੁੱ ਬੇ ਪ੍ਾਸੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣਗੇ, "ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕੋ,

ਇਬਕਲਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਅੁੱ ਗ ਕਵੁੱ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੋ."

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 9:12 .... ਅਤੇ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱ ਪ੍ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਜਬਰਾ 1:72. 16 * .... 1. ( ਨਬੀ ਦੇ ਓ ਲੋ ਕ), ਆਿੋ, "ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਹੈ ਕਕ

ਕਜੰ ਨ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਣਆ ਹੈ," ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਜੀਬ ਕਰਾਨ ਸਕਣਆ ਹੈ .
" ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਕਗਆਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ .11 ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਇਹ
ਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਝ ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ ਕਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਨ
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61 ਕੀ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣੇ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 9:12. 10 * .... 9. ਅਤੇ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱ ਪ੍ ਜੋ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਹਾ
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. 10.
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਕਵੁੱf ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਕਦਆਂ ਸਕਣਆ, 'ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੀ ਮਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁੱ ਚ ਉੱਪ੍ਰ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੈ. ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ. ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 208: 2 * . ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਹਾਡਾ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ
ਦਸ਼ਮਣ ਹੈ
ਯੂਸਫ਼ 5:12 * .... ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਕ ਸ਼ਤਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿੁੱ ਲਹਾ
ਦਸ਼ਮਣ ਹੈ .
ਅੁੱ ਧ 36:43. 39 * .... 36. ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਿਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ
ਗਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਕਦਨ ਮਨਾਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਕ ਤਸੀਂ (ਸਾਰੇ) ਸਜ਼ਾ
ਕਵੁੱ ਚ ਕਹੁੱ ਸਾ ਲਵੋ .
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ਕੀ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਕ ਕਝ "ਸ਼ਾਇਯਣ" ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ (ਕਜੁੱ ਨਾਂ)
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਯਹੂਦਾਹ 6. 7 * .... 6. ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰ
ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕਦੁੱ ਤਾ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਵਚ ਸਦੀਵੀ ਜੇਲਹ ਨੂੰ
ਰੁੱ ਕਿਆ. 7. ਅੁੱ ਗ ਦੀ ਅੁੱ ਗ ਕਵਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ 1:72, 11, 13 ਅਤੇ 14 * .... 1. ( ਨਬੀ ਦੇ ਓ ਲੋ ਕ) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੰ ੂ
ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਾ ਹੈ ਕਕ ਕਜੰ ਨ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਣਆ ਹੈ ," ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ
ਅਜੀਬ ਕਰਾਨ ਨੇ ਸਕਣਆ . ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਝ ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ ਕਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਨ . ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਣਆ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਝ ਆਕਗਆਕਾਰ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕਝ (ਅਣਆਕਗਆਕਾਰ) ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ. ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਸੁੱ ਧੇ ਰਾਹ
ਤੇ ਚਲ ਪ੍ਏ ਸਨ .

63

63 ਕੀ ਇੁੱ ਥੇ ਬਰਕਹਮੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਭੂਤ -ਪ੍ਰਤ
ੇ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 33: 9 .... ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜ ਬੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਇਹ ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ.
ਮੁੱ ਤੀ 18:17 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਝੜਕਕਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਕੜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਕਦਨf ਅਚਾਨਕ ਆਣਕੇ ਉਸਦਾ ਚੋਗਾ ਪ੍ਾਇਆ.

ਮਰਕਸ 25: 1. 26 * .... 25. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਕਹਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਚੁੱ ਪ੍ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਨਕਲੋ ." 26 ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਧ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਹਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਕਗਆ
ਲੂਕਾ 35: 4, 33: 8 ਅਤੇ 42: 9 * .... 35. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਕਹਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਬੰ ਦ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਨਕਲੋ ." ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਕਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱ ਧ
ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱ ਟੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵੁੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਬਦੀ ਕੁੱ ਢਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਕ ਬਾਈਬਲ
ਕਵੁੱ ਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੁੱ ਚ 89 ਆਇਤਾਂ ਹਨ.
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ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਧੋਿਾਧੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 6: 4. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ: "ਇਹ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਾਨੇ
ਦੇਵੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ."
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3: 4. 4 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ. 4. ਉਨਹਾਂ
ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰ ਨਹਾ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 76: 4 * .... ( ਅਤੇ ਡਰੋ ਨਾ) ਕਕਉਂਕਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਨਮ ਲੈ ਣੀ ਹੈ .

ਅਬਰਾਹਾਮ 22:14 * .... ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਕਕਹਣਗੇ ..... ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਹਾਡੇ ਉੱਪ੍ਰ
ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੁੱ ਲ ਬਲਾਇਆ ਹੈ ( ਜਲਦੀ
ਅਤੇ ਕਨਰਦੋਸ਼) ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੁੱ ਕਛਆ.
ਨਾਹਲ 98:16 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਕਰਾਨ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਨਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ .
ਸੂਰਾ 210: 26 211 * 210 ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ .211 ਨੂੰ ਥੁੱ ਲੇ ਨਾ. ਇਹ ਕੰ ਮ
ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ .
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ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਦੇ "ਸ਼ਾਸਕ" ਜਾਂ "ਰਾਜਕਮਾਰ" ਨੂੰ ਕਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 6: 4. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ: "ਇਹ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਾਨੇ
ਦੇਵੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ."
ਯੂਹੰਨਾ 31:12 * ....
f ਹਣ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. ਹਣ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮਿੀ ਨੂੰ
ਹਟਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਯੂਹੰਨਾ 30:14 * .... ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਤੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਕਉਂਕਕ
ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਨਹੀਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 11:16 * .... ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਕਉਂਕਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3: 4. 4 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰਾਪ੍ ਲਕਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ. 4. ਉਨਹਾਂ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰ ਨਹਾ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------4:76
26:210-211

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਆਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 14: 7 * .... ਪ੍ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਵੇਿੋ, ਇੁੱ ਕ ਕਆਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰ ਮੋਨੀਅਲ ਰੁੱ ਿੇਂਗਾ.
ਮੁੱ ਤੀ 18: 1 * .... ਹਣ ਕਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਕਰਯਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਰਕਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੁੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ
ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਕਮਲੀ ਸੀ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਮੈਰੀ 16:19 22 * .... 16. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਕਕਤਾਬ (ਕਰਾਨ) ਕਵੁੱ ਚ ਕਬਆਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ... 20. 21. ( ਦੂਤ ਨੇ ਕਕਹਾ), "ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਕਹਾ," ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ
ਹੈ. "(ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਜਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਕਹਾ ਹੈ," ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ . " ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਹਮ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ .
ਅਲਬਾਨੀਆ 91:21 * .... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਫੈਲਾਈਆਂ,
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤੀ .
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ਕੀ ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਪ੍ਾਪ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਮਰਕ 24: 1 * .... ਹੇ ਕਯਸੂ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ .. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਯੂਹੰਨਾ 18: 7 * .... ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਕਲ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ.
ਯੂਹੰਨਾ 46: 8 * ....
f ਕੌਣ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ?
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 21: 5 * .... ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ .
1 ਪ੍ਤਰਸ 21: 2. 22 * .... 21. ਕਕਉਂਕਕ ਮਸੀਹ ... 22. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 3 * .... ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮਸੀਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ. ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 253: 2 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਸੂ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ਮਕਰਯਮ ਨੂੰ ਕਚੰ ਨਹ ਕਦੁੱ ਤੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.
ਮਕਰਯਮ 19:19 * .... ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੰ ਡੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ."
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 4: 9 * . ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਚਾਰ ਰੁੱ ਿੇ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲਾਂ ਅੰ ਦਰ ਬਰੇ
ਕਵਚਾਰ ਕਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?"
ਯੂਹੰਨਾ 45: 7. 46 * .... 45. ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਤਸੀਂ ਇਹ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? 46
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 45: 3 48 * ... 45 ਮਸੀਹ (ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ), ਕਯਸੂ ਮਕਰਯਮ (ਮਕਰਯਮ)
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਨੀਆ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ . ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਿਣਗੇ
(ਪ੍ੜਹਨ) ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧ, ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰ ਜੀਲ ਕਸਿਾਉਣਗੇ .
ਅਲਾਉਂਸ 63:43 * .... ਜਦੋਂ ਕਯਸੂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੁੱ ਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਛਣ ਲੁੱਗੇ, "ਮੈਂ
ਕਸਆਹੀ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਕਉਂਕਕ ਕਝ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਜਸ ਕਵਚ ਤਸੀਂ ਅੰ ਤਰ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਕਹਣਾ
ਮੰ ਨ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਮਰਕਸ 40: 1. 45 * .... 40. ਇੁੱ ਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕੋਢੀ ਨੇ ਕਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਅੁੱ ਗੇ ਮਥਾ
ਟੇਕਕਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰ ਸੁੱ ਕਦਾ ਹੈ. 41. ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਚਹਰੇ
ਉੱਤੇ ਹੁੱ ਥ ਫੇਕਰਆ ਅਤੇ
f ਉਸਨੂੰ ਛੂਕਹਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਬੰ ਦੂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਮਰਕਸ 48: 6 * .... ਉਹ ਝੀਲ ਤੇ ਤਕਰਆ, ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ.
ਯੂਹੰਨਾ 14:11. 44 * .... 14. ਕਫਰ ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਕ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ. 25. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ." 43 ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵਚ
ਕਕਹਾ: "ਲਾਜ਼ਰ! 44 ਕਜਹੜਾ ਮਰ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 45: 3 50 * .... 45. ਕਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ)
ਕਯਸੂ ਨੇ ਇਬਨ ਮਰੀ . ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰ ਨਹਾ ਅਤੇ ਕਪ੍ਆਸ ਨੂੰ ਅੰ ਨਹਾ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਮਰਕਦਆਂ ਨੂੰ ਮਰਕਦਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਅਨਸਾਰ ਰੁੱ ਿ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ .
ਅਲੀਡੇਏ 110: 5 * .... ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅੰ ਨਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਚੁੱ ਟੇ ਚਟਾਕ
ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਤੁੱ ਕ ਬਾਹਰ ਿੜਹਾ (ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਜੰ ਦਾ), ਨਾ ਸੀ.
ਨੋਟ: ਇੰ ਜੀਲ ਕਵਚ 37 ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਕਗਆਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 10:23 * . ਕਕਉਂਕਕ ਤਹਾਡਾ ਵਤਨ ਇੁੱ ਕੋ ਕਜਹਾ ਹੈ- ਮਸੀਹ
ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇ 21. 24 * .... 15. ਜੇ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਹਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ. 21. ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਮੇਰੇ ਹਕਮ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ, 23. ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ . ਕਜਹੜਾ ਕਵਅਕਤੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 50: 3 ਅਤੇ 55 * .... 50. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ
ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਕਮ ਮੰ ਨ . ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦਨੀਆਂ
ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੁੱ ਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤਸੀਂ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ... ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਤਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਨਰਣੇ ਦੇ ਕਦਨ ਤੁੱ ਕ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ .
ਅਲ-ਰਫਾ 61:43 ਅਤੇ 63 * .... 61. ਅਤੇ ਉਹ ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ (ਕਕਹਣਾ),
ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਆਓ. ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ... 63. ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ
ਕਕਤਾਬ ਕਲਆਇਆ ਹੈ. .. ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਕਹਣਾ ਮੰ ਨ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਨੂੰ "ਮਸੀਹਾ" ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ? (ਕਵਸ਼ੇਸ਼)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 63:26. 64 * .... 63. ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸੋ. 64 ਕਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਕਹਾ: "ਤੂੰ ਆਪ੍ੇ ਕਕਹਾ ਸੀ !
ਯੂਹੰਨਾ 41: 1 * .... ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੁੱਭ ਕਲਆ ਹੈ
ਯੂਹੰਨਾ 25: 4. 26
f * .... 25. ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਕਿਆ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਮਸੀਹਾ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ." 26. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਝ ਦੁੱ ਸ ਦੇਵਾਂਗੇ . ਕਯਸੂ ਨੇ
ਉਸਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 45: 3 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਮਸੀਹ (ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ), ਮਕਰਯਮ, ਹੋਵੇਗਾ .
ਅੰ ਨਾਸ 171: 4. 172 * .... 171. ਮਸੀਹਾ (ਕਯਸੂ) ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸੀ (ਨਾ ਕਕ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ), ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ. ਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਸ਼ਬਦ "ਮਸੀਹਾ" ਜਾਂ "ਮਸੀਹ" 558 ਵਾਰ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ "ਮਸੀਹਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਆਨ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ 10 ਗਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜੋਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ?
(ਜੋਸੇਸ / ਕਲੇ ਮਾਨ ਅੁੱ ਲਹਾ )
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 1: 1. 3 ਅਤੇ 14 * .... 1. ਸ਼ਰੂ ਕਵਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ. 2. ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੀ. 3. ਸਭ
ਕਝ ਇਸ ਦਆਰਾ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਝ ਨਹੀਂ ਕਸਰਕਜਆ
ਕਗਆ ਸੀ. 14. ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦਆਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਕਰਪ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਰਹੇ .
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 13:19. 16 * .... .... 13. ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਹੈ. 16. ਕਕੰ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਆਫ ਲਾਰਡਸ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਰਮਾਨ 39: 3 * .... (ਜ਼ਕਰਯਾਹ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ (ਕਯਸੂ ) ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ( ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਧਰਮੀ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਣਗੇ .
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 45: 3 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਕਜਸਦਾ ਨਾਂ ਮਸੀਹ (ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਕਯਸੂ ਮਕਰਯਮ (ਅਤੇ) ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਵੁੱ ਚ
ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਸ਼
ੇ ਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 6: 9 .... ਇਸ ਲਈ, ਇੁੱ ਕ ਮੰ ਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਨਮ ਕਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ
ਜਾਨਵਰ ਕਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ
ਮਕਰਸ਼ਾਦਰ ਅਬਦਾਥ
f ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਹਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੈਕ 2: 5 * .... ਪ੍ਰ ਬੈਤਲਹਮ-ਏ-ਅਮਰਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਕਵਚ
ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਫਰ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹਣੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ.ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਢਾਪ੍ੇ ਤੋਂ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 58: 8 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਕਿਆ, ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਜਨਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:13 * .... ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਦਾ ਲਈ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 1, 8 ਅਤੇ 17. 18 * .... 1. ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ..8 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪ੍ੋਥੀ. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਇਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਿਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ. ..
-------------------------------------------------------------------------------------------------3:59
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨੁੱ ਿੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ
ਮਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਕਲਆ ਹੈ? (ਕੈਨਵਸ ਜਾਂ ਹਾਲਲ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 18: 1. 24 * .... 23. ਦੇਿੋ, ਕਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਂ ਆਲ ਰੁੱ ਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਜਸਦਾ ਅਨਵਾਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. .
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨ
ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14 * .... 1. ਸ਼ਰੂ ਕਵਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ .14. ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦਆਲੂ ਸੀ,
ਅਤੇ ਕਕਰਪ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਰਹੇ .
ਕਫ਼ਕਲੁੱਪ੍ੀਆਂ 5: 2. 8 * .... 5. ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ , 6 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ
ਸੀ . ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਨੌਕਰ
ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣ ਗਏ
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 3: 1 ਅਤੇ 15 * .... 3. ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ... 15. ਅਕਦੁੱ ਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ '.
1 ਤੀਤਸ 16: 3 * .... ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਕਡਨ 17: 5 * .... ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਨੇ ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈ ਕਜਹੜੇ
ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਹਨ ..... ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ" ਜਾਂ "ਬਰਾ" ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 14 * .... 1. ਸ਼ਰੂ ਕਵਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ. 14. ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦਆਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਕਰਪ੍ਾ ਅਤੇ
ਸੁੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਰਹੇ .
ਯੂਹੰਨਾ 17: 5. f18 * .... 17. ਪ੍ਰ ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਹਣ ਤੁੱ ਕ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. 18 ... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ.
ਯੂਹੰਨਾ 25:10. 33 * .... 25. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਦੁੱ ਤਾ . ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ. 30 ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਪ੍ਤਾ ਇੁੱ ਕ ਹਾਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 28:20. 29 * .... 28. ਥੋਮਾ ਨੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, 29. ਕਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱ ਕਸਆ ... ਸ਼ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਬਨਾਂ ਸੋ ਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 8: 2. 9 * .... 8. ਮਸੀਹ ... 9. ਕਕਉਂਕਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ੂਰੇ ਘੁੱ ਟ ਕਗਣਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 17: 5, 72, 75, 116 ਅਤੇ 118 * .... 17. ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਨੇ
ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਹਨ .
ਰੁੱ ਿਰ57:43 . 59 * 57 ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ... 59 ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਮ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ
ਬਣਾਈ . ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ" ਵਜੋਂ 367 ਵਾਰ ਆਇਆ
ਹੈ.
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨ ਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਰਕਚਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 9: 3 * .... ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਆਰਾ ਕਸਰਕਜਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਸਭ ਕਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 13: 1. 20 * .... .... 13. ਤਹਾਡੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਬੇਟੇ ... 15. ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ .
ਉਸ ਕਾਰਣ ਸਭ ਕਝ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ. ਸਕਾਈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵੇਿੋ ਜਾਂ ਅਣਕਡੁੱ ਠ ਕਰੋ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1. 2 ਅਤੇ 10 12 * .... 1. ਰੁੱ ਬ ... 2. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਕਵੁੱ ਚ, ਅਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਗਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕਝ ਕਵਰਾਸਤ
ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਬਰਕਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 75: 5, 116 ਅਤੇ 118 * .... 75. ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਕਰਯਮ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਸਰਫ਼
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ .
ਭੁੱ ਤਾ 59:43 * .... ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਮ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵਚਕਾਰ ਕਸਰਫ ਇਕ ਮੁੱ ਧ
ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 6:14 * .... ਮੈਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਕਪ੍ਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬf 12: 4 * .... ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਜਸ ਦਆਰਾ ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਆਰਾ ਸਾਧਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ.
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 5: 2. 6 *.... 5. ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਕਵੁੱ ਚਕਾਰ, ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੁੱ ਧ ਹੈ. 6. ਕੌ ਣ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 48: 2 * .... ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਕਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ .
ਯੂਨਾਹ 3:10 * .... ਕੋਈ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਦੀ
ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ .
ਏਮਬਰਾਂ44:39 * .... ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਹਨ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 16:16 * . ਸ਼ਮਊਨ ਪ੍ਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਕਜਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਿਵਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ." .. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਤੂੰ ਧੰ ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ."
ਮਰਕਸ 61:14. 62 * .... 61. ਕੀ ਤਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੋ? 62. ਕਯਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਹਾਂ
ਲੂਕਾ 32: 1 ਅਤੇ 35 * .... 32. ਉਹ ਬੁੱ ਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਅਿਵਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ. 35 ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਛਾਈ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ.
ਯੂਹੰਨਾ 2: 1. 34 * .... 29. ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਕਦਆਂ ਵੇਿਣਾ
..34. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਕਿਆ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 30: 9. 31 * .... 30. ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਹੈ. 31 ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਸਰਕਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ, ਜੋ ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਸੀ, ਅੁੱ ਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੁੱ ਬ ਦੀ
ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਗਤ ਰੁੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਹਨ .
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ਜਦੋਂ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੌਕਤਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ , ਕੀ ਇਸਦਾ
ਇੁੱ ਕ ਕਜਨਸੀ ਯੋਨ ਕਵੁੱ ਚ ਜਨਮੇ ਇੁੱ ਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 26: 1. 35 * .... 27. ਅਤੇ ਕਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਰਯਮ ਸੀ. 35 ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਛਾਈ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ.
f
1 ਯੂਹੰਨਾ 20: 5 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਆਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਕ ਜੋ ਕਝ ਸੁੱ ਚ ਹੈ
ਉਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ, ਅਸਲੀ ਸੰ ਸਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ. ਇਹ
ਸੁੱ ਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੈ.
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---101: 6 * ... ( ਉਹ) ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਕਕਥੇ ਹੈ
ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ
ਅਲਜਬਰਾ 3:72 * .... ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਸ਼ੌਨ) ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਤ ਹੀ ਵੁੱ ਡਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱ ਚੇ ਹੈ .
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ਕੀ ਲੋ ਕ ਸੁੱ ਚ-ਮੁੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਕਣਕ
ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 9:28. 10 * .... 9. ਕਯਸੂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, ਸਲਾਮ! ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਕਆ. .10. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਡਰੋ
ਨਹੀਂ." ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸ ਜਾਓ .
ਯੂਹੰਨਾ 35: 9. 38 * .... 35. ਕੀ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 38
ਉਸਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੁੱ ਲੋਂ ਝਕਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ."
ਯੂਹੰਨਾ 28:20. 29 * .... 28. ਥੋਮਾ ਨੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, 29.
ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਤੂੰ ਸੁੱ ਚ ਆਕਿਆ ਹੈ." ਸ਼ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਬਨਾਂ ਸੋਚੇਸਮਝੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਕਫ਼ਕਲੁੱਪ੍ੀਆਂ 10: 2. 11 * .... 10. ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਿੜਕਾਇਆ .11. ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇਏ 116: 5 ਅਤੇ 118 * 116. ਜਦੋਂ ਰੁੱ ਬ ਕਹੇਗਾ, "ਹੇ ਕਯਸੂ ! ਮਕਰਯਮ! ਕੀ ਤਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਨਯਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ? ਉਹ ਕਕਹਣਗੇ
ਕਕ ਤਸੀਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਝ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਅਕਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ... 118. ਤੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਂ
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮਰਕਸ 5: 2. 7 ਅਤੇ 10 11 * .... 5. ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਕਿਆ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, ਪ੍ੁੱ ਤਰ, ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 7. ਇਹ ਕਕਉਂ ਕਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 10. ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮਨੁੱ fਿ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ... 11.
ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਰ ਪ੍ੈਰ ਚੜਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ.
ਲੂਕਾ 20: 5 * .... ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਨਹਚਾ ਵੇਿੀ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਮਨੁੱ ਿ! ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍
ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਲੂਕਾ 48: 7 * .... ਕਫ਼ਰ ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਤੇਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਬਿਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ.
ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 43:10 * . ਇਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ
ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ.
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 38:13 * .... ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇਸ ਦਆਰਾ
ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 12: 2 * .... ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਲਿ ਕਰਹਾ ਹਾਂ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ, 135: 3 *. ਅਤੇ ਰੁੱ ਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਕਹੜਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ?
ਅਲੀਡੇ 75: 5 * .... ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਕਰਯਮ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ .
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੋਕਨਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱ ਕਿਆ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 5:12 * .... ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਜਸ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦਾ ਨਰਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਵਕਲਪ੍ ਹੈ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 1. 18 * .... 1. ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ ... 8. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ
ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਇਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਿਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ. 14. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਅੁੱ ਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਸਨ. 17. ਮੈਂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਅਤੇ ਆਿਰੀ 18. ਅਤੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਮਰ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ! ਮੈਂ ਸਦਾ
ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਸਆਣਪ੍ ਦੀ ਕੰ ਜੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਰਮ 57:43 ਅਤੇ 59 * .... 57. ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ (ਕਯਸੂ ) ... 59 ਉਹ ਸਾਡੇ
ਗਲਾਮ ਸਨ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ
ਲਈ ਇਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ .
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ "ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮਕਤੀਦਾਤਾ" ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 11:43. 13 * .... 11. ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.
13. ਮੈਨੰ ੂ ਅੁੱ ਜ am .
ਲੂਕਾ 11: 2 * . ਅੁੱ ਜ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕਕਰਪ੍ਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ.
ਯੂਹੰਨਾ 42: 4 * ....
f ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਕ ਇਹ ਦਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ
ਤੀਤਸ 4: 1 *.... ਕਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਮਕਲਆ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਤਸ਼ਟੀ
ਤੀਤਸ 4: 3 6 * .... 4. ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿ ਨਾਲ . ਕਜਸਨੂੰ
ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਣਾ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਆਰਾ ਭੇਕਜਆ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 14: 4 * .... ਅਸੀਂ ਵੇਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਹੈ. ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ
ਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਦਨੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਭੇਕਜਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਨਾਸ 171: 4 * .... ਮਕਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ (ਕਯਸੂ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ .
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੁੱ ਿਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 16: 3 ਅਤੇ * 36 .... 16. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ, ਉਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 36. ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਪ੍ਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦਾ ਉਸ
ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਧ
ੋ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ. "
ਯੂਹੰਨਾ 6:14 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਕਿਆ ਸੀ, "ਰਸਤਾ, ਸੁੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 我们 的
comes comes 不 comes comes 我."
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 10: 4. 12 *.... 10. ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ . ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ . ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕਜਸ ਦਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਆਰਾ ਸਾਧਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 19: 3 ਅਤੇ 85 *.... 19. ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ .85. ਅਤੇ ਅਨਭਵੀ ਨੇ
ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ 200 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ
ਮਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.
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ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਯਸਾਯਾਹ 5:53 12 * .... 5. ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱ ਬ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਸਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰੁੱ ਕਿਆ ਲਈ ਕਸਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ

f

ਕਰ ਸਕੇ. 6 ... ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ.

ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 * .... ਦੂਜੇ ਕਦਨ, ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਬਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ,
"ਵੇਿੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ."

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3:15. 4 * .... 3. ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਰੰ ਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਹੈ 4.

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਨ ਕਕਤਾਬ ਅਨਸਾਰ ਉਕਠਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਭੋਜਨ 164: 6 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ .

ਅਲਾਸਰਾ 15:17 * .... ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੁੱ ਕ ਹੋਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.
Najm 38:53 * . ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ (ਪ੍ਾਪ੍) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ .
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ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵਚ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹਾ (ਕਯਸੂ) ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਜ਼ਬੂਰ 10:16 * . ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਨੀਆਂ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਿ ਨੂੰ ਕਡੁੱ ਗਣ ਕਦਓਗੇ.

ਯਸਾਯਾਹ 1:53. 12 * .... 11. ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ
ਚੁੱ ਕੇਗਾ 12. ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਨਡਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨਾਲ

ਕਗਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ
ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ

ਦਾਨੀਏਲ 26: 9 *. ਅਤੇ ਵੀਹ ਕ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਝ ਨਹੀਂ ਬਕਚਆ ਜਾਵੇਗਾ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਰਮਾਨ 55: 3 * .... ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਕਯਸੂ! ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ .

ਮਕਰਯਮ 30:19 ਅਤੇ 33 * .... 30. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਕਕਤਾਬ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ
ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ... 33.
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ਕੀ ਇਹ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ਦ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 21:16 * . ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਕਕ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਵੀ ਨਾਮੰ ਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਕਰਆ ਜਾਵੇ
f ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੁੱ ਲ ਉਭਾਕਰਆ ਜਾਵੇ.
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੀਜੇ ਕਦਨ

ਯੂਹੰਨਾ 11:10 ਅਤੇ 15 * .... 11. ਮੈਂ ਇੁੱ ਕ ਚੰ ਗੇ ਕਾਊਂਬੇ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ ਚੰ ਗੇ ਕਾਊਬੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ. 15. ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਨ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 32:12. 33 * .... 32. ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੜਹਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਵੁੱ ਲ ਕਿੁੱ ਚਾਂਗਾ. 33 ਉਸ ਨੇ ਸੰ ਕੇਤ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਕ ਕਕਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜੁੱ ਥੇ ਕਯਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ.

88

ਕੀ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਕਗਆ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 50:27 * . ਕਯਸੂ ਨੇ ਕਫਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ.

ਮਰਕਸ 37:15 * . ਕਫਰ ਕਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਚੀਕਕਆ
ਲੂਕਾ 44:24 ਅਤੇ 46 * .... 44. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਮੂਸ ਾ ਦੀ ਕਬਵਸਬਾ ਅਤੇ ਕਲਿਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ
ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. 46 ਇਹ ਕਲਕਿਆ ਹੈ ਕਕ

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਕਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਰਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਦਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਯੂਹੰਨਾ 30:19 * . ਇਸ ਲਈ ਸੁੱ ਪ੍ ਨੇ, ਕਯਸੂ ਨੇ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, "ਸਭ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਸਰ
ਝਕਕਆ ਅਤੇ ਮਾਕਰਆ."

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3:15. 4 * .... 3. ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਰੰ ਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਹੈ 4.

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਨ ਕਕਤਾਬ ਅਨਸਾਰ ਉਕਠਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਪ੍ਾਠ 157: 4 * .... ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਕਰਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੁੱ ਕਿਆ,

ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੁੱ ਿਰੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਸ਼ੁੱ ਕ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ
ਕਬਲਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ ਕਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਸਨ .
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 2:14. 3 * .... 2. ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਵੁੱ ਚ ਬਹਤ ਕਮਰੇ ਹਨ . ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹਾਂ. 3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਜਗਹਾ ਕਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਿਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹਾਂ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀf 25: 2 * .... ਹਾਲਾਂਕਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕਵਰਾਮ ਹੈ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 12:22 ਅਤੇ 20 * .... 12. ਦੇਿੋ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਕਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ. 20. ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਆ ਕਰਹਾ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅੰ ਨਾਸ 158: 4 * .... ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਕਰਆ. ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਾ
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ .
ਅਲਾਓਂਸ 61: 43 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ (ਕਕਹਣਾ), ਇਸ
ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਆਓ. ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 73 ਆਇਤਾਂ ਹਨ
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ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ "ਮਹੰ ਮਦ ਦੇ ਆਉਣ" ਬਾਰੇ "ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ" ਜਾਂ
"ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ" ਦੁੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 11:24 ਅਤੇ 26 * 11 .... ਕਈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
26 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸੇ ਕਕ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ
ਕਰੋ ਕਕ ਉਹ ਬੈੈੱਡਰੂਮ ਕਵਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ.
ਯੂਹੰਨਾ 31: 5 * .... ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ.
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 1:13 * .... ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਗਵਾਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------157: 7 * .... ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ (ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਅੁੱ ਲਹਾ ( ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ) ਤੁੱ ਕ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ( ਗਣ ) ਲਈ ਪ੍ਣੇ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੌਰਾਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੰ ਜੀਲ ਕਵਚ ਕਲਕਿਆ ਕਮਲਦਾ ਹੈ.
ਅਕਲਫ਼ 6:61 * .... ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ (ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ) ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ:
"ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ (ਹੇ ਮਹਾਦਮ ਦਆਰਾ) ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੌਰਾਤ (ਤੌਰਾਤ) ਇੁੱ ਕ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਕਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਹਮਦ
ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹੰ ਮਦ ਨੂੰ ਉਹ ਿਸ਼ ਿਬਰੀ ਦੁੱ ਸ ਮੈਨੰ ੂ .
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ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਮਹੰ ਮਦ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 22: 4 * .... ਮਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ
ਰੋਮੀਆਂ 1: 3. 2 * .... 1. ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੈ? 2. ਹਰ
f ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਹਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ.
ਰੋਮੀਆਂ 4: 9 * . ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱ ਕ, ਮਕਹਮਾ, ਦਇਆ,
ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ੂਜਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------157: 7 ਦੇ ਬਾਰੇ 158 * .... 157 ਉਸ ਨੇ (ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਅੁੱ ਲਹਾ ( ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ) ਤੁੱ ਕ ਹੈ
ਕਜਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ( ਗਣ ) ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਨੂੰ ਹੈ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਜੀਲ ਕਵਚ ਹਵਾ ਉਹ ਹਨ . 158 ਇਸ ਲਈ ਅੁੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦੂਤ, ਨਬੀ ਅਮੀ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰੁੱ ਿਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ .
ਸ਼ੂਰ 52:42 * .... ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਤਹਾਨੂੰ (ਓ-ਮਹਾਜਮ ਨੂੰ ) ਭੇਕਜਆ ਹੈ. ਤਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ.
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ਕੀ ਮਹੰ ਮਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਜੌਹਨ 31: 5 ਅਤੇ 36 * .... 31. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ
ਸੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. 36. ਮੈਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਹੈ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 32:14. 33 * .... 32. ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.
33 ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ.
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 1:13 * .... ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਗਵਾਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 7: 4 *.... (ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ਕ ( ਗਾਈਡ ) ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ ਭੇਕਜਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ( ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਈਅੁੱ ਡੇ .
ਕਨਯਮ 43:13 *.... ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਅੁੱ ਲਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਕਹੋ, "ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵਚ ਬੁੱ ਕ ਦਾ ਕਗਆਨ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ."
ਫਕਤਹ 28:48 *. ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦਆਰਾ ਭੇਕਜਆ ਹੈ, ਕਕ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਜੁੱ ਤ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨੂੰ ਕਦਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ .
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ਕੀ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਸਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹੰ ਮਦ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ੂਰਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 20: 8 * .... ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦੇਿੋ. ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨਸਾਰ ਗੁੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 32:14. 33 * .... 32. ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.
f
33 ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ.
*
1 ਯੂਹੰਨਾ 20: 5 .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਕ ਜੋ ਕਝ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ, ਅਸਲੀ ਸੰ ਸਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੁੱ ਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ 192: 26. 197 * 192 ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਨ ਬਰਕਹਮੰ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ . ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ . ਕੀ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਕਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ?
ਅਕਧਆਇ 43:41 * .... ਇਹੀ ਗੁੱ ਲ ਤਹਾਨੂੰ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲਾਂ
ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ.
15:42 * .... ਅਤੇ ਕਹੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਨਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵਰਗੇ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਕਜਆ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 36: 5 * .... ਮੈਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਹੈ.
ਯੂਹੰਨਾ 11:14 * .... ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਕਪ੍ਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਪ੍ਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ
ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਨਮ 37: 6. 38 * .... 37. ਅਤੇ ਉਹ ਆਿਦੇ ਹਨ, "ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਆਮੀ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ
ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ?" ਕਹੋ: 'ਰੁੱ ਬ ਕਚੰ ਨਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ .' 38
ਅਸੀਂ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗੀ .
ਜੋਨਾਸ 20:10 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਸਆਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ?" ਕਹੋ: "ਅੁੱ ਲਹਾ ਅੁੱ ਲਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ
ਕਰੋ!" ਮੈਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 157 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ
ਮਹੰ ਮਦ ਕਰਆਨ ਕਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
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ਕੀ ਮਹੰ ਮਦ ਨੇ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਬੂਚੀ ਗਰੇਸ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਭਕਵੁੱ ਿ
ਦੀ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਨੂੰ "ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਕਵੁੱ ਿ ਤੁੱ ਕ "ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਤੇ ਦੋਸ਼ 22:18 * . ਇਹ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ
ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨਸਾਰ, ਕਝ ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂf ਆਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਨਬੀ ਿਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ, ਡਰੋ ਨਾ.
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 *. ( ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ
ਕਗਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਕਹਾ, "ਆਓ ਆਪ੍ਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਚੁੱ ਲੀਏ, ਕਕਉਂਕਕ ਹਣ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਛਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲੇ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਬਲਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ).
ਯਸਾਯਾਹ 22:41 * .... ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਦਓ ਕਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕੀ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਨਮ 50: 6 * .... ਆਿੋ: ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਣਾ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੁੱ ਲਹਾ ਦੇ
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਦੁੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ .
ਅਲ ਅਹਾਕ 9:46 * .... ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਕਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੇਿ ਕਲਆ ਹੈ), ਮੈਂ ਜੋ ਕਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ .
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ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹੰ ਮਦ ਦੇ ਕਬਾਥ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪ੍ੁੱ ਥਰ ਨੂੰ ਚੰ ਕਮਆ ਜਾਂ
ਅਰਬ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 3:20. 5 * .... 3. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ-ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾ ਮੰ ਨੋ. 5. ਇਸ
ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰੋ .
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 18:19 * .... ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ
ਛੁੱ ਡਾਂਗਾ - ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਅੁੱ ਗੇ ਨਾ ਝਕਕਆ ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੰ ਕਮਆ ਨਹੀਂ ਸੀ.
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 16: 6 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 158: 2 * .... ਯਕੀਨਨ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਕਾਬਾਹ ਤੇ ਹੁੱ ਜ ਜਾਂ 'ਉਮਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਨਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ.
ਅਲ ਨਜਮ 18:53 20 * .... 19. ਤਸੀਂ ਲਾਟੁੱ ਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਕਿਆ .20 ਅਤੇ ਤੀਜੇ
ਮੰ ਤ (ਜੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ).
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ਕੀ ਮਹੰ ਮਦ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਮਆਫ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 20: 7 * .... ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾ ਕਰਨ.
ਮੁੱ ਤੀ 2: 3 ਅਤੇ 8f * .... 2. ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਕਉਂਕਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਕਗਆ ਹੈ.
8. ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਫਲ ਕਲਆਓ.
ਮੁੱ ਤੀ 12: 9. 13 * .... ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ.
1 ਯੂਹੰਨਾ 8: 1 * .... ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍
ਨੂੰ ਧੋਿਾ ਕਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 106: 4 * .... ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਾ ਦੀ ਮਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗੋ, ਯਕੀਨਨ ਅੁੱ ਲਹਾ ਇੁੱ ਕ ਮਆਫੀ-ਮਾਫੀ,
ਕਦਆਲੂ ਹੈ .
ਯੂਸਫ਼ 53:12 * .... ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਕਹੰ ਦਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਵੈਮਾਨ
(ਆਦਮੀ) ਬਰਾਈ ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਮਹੰ ਮਦ 19:47 * .... ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗੋ .
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ਮਹੰ ਮਦ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 1, 8 ਅਤੇ 17 * .... 1. ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 2 ਪ੍ਰਭੂ
ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਇਹ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਆਿਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ. 17. ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਅਤੇ ਆਿਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 13:22, 16 ਅਤੇ 20 * .... 13. ਮੈਂ ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ ਪ੍ਕਹਲਾ
ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕੁੱ ਟੜਵਾਦੀ 16. ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ
ਚਮਕ. 20. ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਕਰਹਾ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਹਜ਼ੈਬ 40:33 * . ਮਹੰ ਮਦ ਨੂੰ ਵੇਕਿਆ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕ ਕਵਚ ਹੋਰ ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਹੈ ,
ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ (ਨਬੀ) (ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੈ ), ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ .
ਫਕਤਹ 28:48 * . ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦਆਰਾ
ਭੇਕਜਆ ਹੈ, ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਜੁੱ ਤ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨੂੰ
ਕਦਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਹੰ ਮਦ.

ਮਨੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਪ
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ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੁੱ ਵਾਹ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵਚਕਾਰ
ਬਕਨਆਦੀ ਕਵਭਾਜਨ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱ ਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਕਨਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
f
ਉਤਪ੍ਤ 16: 2. 17 * .... 16. ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੁੱ ਤਾ

ਅਤੇ ਆਕਿਆ, "ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਬਰਛ ਦਾ ਫਲ ਿਾਧੇ ਜਾ ਸੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ." ਪ੍ਰ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬਰੇ
ਦੇ ਰੁੱ ਿ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਇਸ ਕਦਨ ਨੂੰ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ.
ਰੋਮੀਆਂ 12: 5. 19 * 12 .... ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਬੰ ਦੇ ਨੇ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਕਪ੍ਆਰ

ਕੀਤਾ. ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪ੍ਾਪ੍ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੁੱ ਲ ਉਭਾਕਰਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 35: 2. 38 * .... 35. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਕਹਾ, ਹੇ ਆਦਮ ! ਪ੍ਰ ਇਸ ਰੁੱ ਿ 'ਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਫਰ ਗਲਤ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ( ਕਦਓ) .37 ਤਦ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਝ
ਸ਼ਬਦ ਕਲਿੇ (ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰ ਗੀ), ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤੇ,
ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ .
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ਕੀ "ਪ੍ਾਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ" ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈ? (ਅੰ ਦਰਲੀ
ਪ੍ਾਪ੍)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 6:64 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਕੁੱ ਪ੍ਕੜਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਕਡੁੱ ਗ ਪ੍ੈਂਦੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਦੁੱ ਿ ਵਗਦਾ ਹੈ.
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 23:13 * .... ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ

ਤਸੀਂ ਬਰਾਈ ਕਰਨ ਦਆਰਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 9:17 * .... ਕਦਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹੈ. ਕੌ ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? .
ਰੋਮੀਆਂ 23: 3 * .... ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਮਕਹਮਾ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਤਹਾ 122: 20 * .... ਕਫਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਆਮੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਕਨਤ ਕੀਤਾ, ਕਫਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੁੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਦੁੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੁੱ ਧਾ ਰਾਹ ਕਦੁੱ ਤਾ .
ਲਾਤੀਨੀ 4:95 * .... ਕਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ .
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ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਿ, ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? (ਕਸਵਾਏ ਕਯਸੂ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 46: 8 * .. ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਕਉਂਕਕ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ).
ਜ਼ਬੂਰ 3: 130 * .... ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਕਰਆਈ ਕਵੁੱ ਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈਂ. ਕੌ ਣ ਰਹੇਗਾ?
ਕਹਾ 9:20 * . ਕੌ ਣ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਤੋਂ
f
ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਕਗਆ ਹਾਂ?
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 20: 7 * .... ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾ ਕਰਨ.
ਰੋਮੀਆਂ 10: 3 * .... ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਕ ਇੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੁੱ ਕ ਨਹੀਂ
1 ਯੂਹੰਨਾ 8: 1 *.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਧੋਿਾ
ਕਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਯੂਸਫ਼ 53:12 * .... ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਕਹੰ ਦਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਵੈਮਾਨ (ਆਦਮੀ)
ਬਰਾਈ ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ. ਵੇਿੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਦਆਲੂ ਹੈ .
ਅਬਰਾਹਾਮ 34:14 *.... ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਆਦਮੀ ਬਹਤ ਹੀ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਿਸ਼ ਹੈ .
61:16 * النحل.... ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਜੀਵਣ ਨਾ ਛੁੱ ਡੋ .
ਸ਼ੇਅਰਡ 82:26 *.... ਅਤੇ ਕਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਕਨਰਣਾ ਦੇ ਕਦਨ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ .
ਮਹੰ ਮਦ 19:47 * .... ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗੋ .
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ਕੀ ਕਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਕਰਯਮ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਜੋਂ
ਸਕਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 8:42 * .... ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਮਕਹਮਾ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਿਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਤਾਂ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ.
ਯੂਹੰਨਾ 3: 2. 5 * .... 3. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਕਲਆ , ਤਾਂ ਕਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਸ
ਕਵਚ ਕੋਈ ਮੈ ਨਹੀਂ. 4. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. 5. ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਕਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਿੇ."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਸਰਾ 23:17 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਆਮੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਸਵਾਇ ਹੋਰ
ਕਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ .
ਨੋਟਸ 56:51 * .... ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜੰ ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ .
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ਕੀ ਮਨੁੱ ਿ ਦਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਰਤੀ ਕਸੁੱ ਟੇ
ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਨਰਕ ਕਵਚ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 5:18 ਅਤੇ 20 * .... 5. ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ. 18. ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਬਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ.
ਲੂਕਾ 5:12 * .... fਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਜਸ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦਾ ਨਰਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਵਕਲਪ੍ ਹੈ. ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹਾਂ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 13:20. 15 * .... .... 13. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ
ਅਨਸਾਰ ਕਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ. 14. ਕਫਰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅੁੱ ਗ ਦੀ ਝੀਲ ਕਵਚ ਸੁੱ ਟ
ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ. 15. ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਦਆਰਾ ਝੀਲ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 41: 7 * .... ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ (ਹੇਠਾਂ) ਬਲਦ ਅੁੱ ਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕ
ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ .
ਜੋਨਾਸ 27:10 * .... ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਬਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. .. ਇਹ ਡੁੱ ਬ
ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹਣਗੇ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੁੱ ਥੋਂ ਤਕ ਕਕ ਰੁੱ ਬ, ਵੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਾਪ੍ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 19: 5 * .... ਇਸ ਲਈ ਆਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਅਕਤੀ ਇਨਹਾਂ ਛੋਕਟਆਂ ਹਕਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਬਲਾਏਗਾ .
ਮੁੱ ਤੀ 36:12 * .... ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਕਜਹੜੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 6: 5 * .... ਕੀ ਤਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਿਾਣਾ ਗੰ ਦਾ ਆਟੇ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ?
ਜੇਮਸ 10: 2 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਇੁੱ ਕ ਕਜਹੜਾ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਘਚਾਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਅਹਾਬ 5:33 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਝ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ (ਇੁੱ ਕ ਕਨਰੋਲਾਇਕ
ਹੈ), ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਮਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਹਤ ਕਦਆਲੂ ਹੈ .
ਅਲ ਨਜਮ 31:53. 32 * .... ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਬਰੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ
ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ
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ਕੀ ਚੋਰ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 1:22. 4 * .... 1. ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਲਦ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਬਲਦ ਪ੍ੰ ਜ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਭੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ. 4.
ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਦ, ਗਧੇ ਜਾਂ ਭੇਡ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
f ਹੈ.
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਹਾਉਤਾਂ 30: 6. 31 * .... 30. ਚੋਰਾਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱ ਿ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. 31 ਪ੍ਰ ਜੇ ਉਹ ਫਕੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਸੁੱ ਤ ਵਾਰੀ ਭਰੇਗਾ.
ਲੂਕਾ 35: 6. 36 * 35. ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰ ਦ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ. ਤਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਬਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ. 36.
ਤਸੀਂ ਵੀ ਕਦਆਲੂ ਹੋ ਕਕਉਂਕਕ ਤਹਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਕਮਹਨਤੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇਏ 38: 5 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥ
ਕੁੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਹਾ ਸਰਬਕਸਆਣੇ, ਸਰਬ-ਕਸਆਣੇ .
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ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੂਕਜਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਕਿਆ ਲਈ ਧੋਿਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱ ਚ ਹੰ ਦਾ ਹੈ? (ਕਟਪ੍ ਜਾਂ ਡੌਟ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਹਾਉਤਾਂ 16: 6. 17 * .... 16. ਕਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਮਰ ਹਨ 17. ਇੁੱ ਕ ਝੂਠ ਜੀਭ .
ਸਫ਼ਨਯਾਹ 13: 3 * .... ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਬਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਝੂਠ
ਬੋਲਣਗੇ, ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 25: 4 * .... ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਛੁੱ ਡਣਾ ..
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 8:21 ਅਤੇ 27 * .... ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਅੁੱ ਗ ਅਤੇ ਗੰ ਧਕ ਨਾਲ
ਬਲੌ ਕ ਕਵਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਹੈ. 17. ਅਤੇ ਇਹ ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾਹ 225: 2 *.... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਡੇ ਸਹੰ ਆਂ ਕਵਚ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.
ਹੋਰ ਕਕਤੇ 2:66 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਹੰ ਆਂ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ.
ਨੋਟ: ਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਣ = ਕਝ ਅਕਜਹਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁੱ ਤੇ = ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆ ਹੋਇਆ
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ਕੀ ਗੈਮੀਆਮ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਦੇਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਸਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੰਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਲੇ ਵੀ 22:18 * . ਕਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਔਰਤ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਬਹਤ
ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਹੈ.
ਲੇ ਵੀ 13:20 * . ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਕਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਦਾ
f
ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਕਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ.
ਰੋਮੀਆਂ 26: 1. 27 * .... 26. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ.
27. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਕਪ੍ਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 80: 7 81 * .... 80. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ,
"ਤਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਕਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? 81. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇੁੱ ਛਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਤੋਂ ਵੁੱ ਿਰੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁੱ ਥ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ .
54:27. 55 * .... 54. 55. ਤਸੀਂ ਬਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਿਦੇ ਹੋ . ਕੀ ਤਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਵੁੱ ਲ ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਹੋ?
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ਕੀ ਅਪ੍ਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਵਰਕਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 6: 9. 7 * .... 6. ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਲਹੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 7. ਅਤੇ
ਤਹਾਨੂੰ barurhu ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਣ .
ਕੂਚ 13:20 * .... ਿੂਨ ਨਾ ਲਓ
ਕੂਚ 12:21 * .... ਜੇ ਕੋਈ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ
ਕਵਚ ਮਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
ਕਹਾਉਤਾਂ 16: 6. 17 * .... 16. ਕਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਮਰ ਹਨ 17. ਕਨਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਦੇ ਹੁੱ ਥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਕਾਇਦਾ 32: 5 * .... ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਕੌ ਣ ਸੀ ( ਅਕਨਆਂ ਨਾਲ) ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ (ਭਾਵ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱ ਚ
ਬਰਾਈ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕਰਆ ਸੀ .
ਅਲੀਸ਼ਾ 31:17 * .... ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਗਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਰੋ. (ਕਕਉਂ
ਕਕ) ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹਤ ਗੰ ਭੀਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰ ਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੁੱ ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (ਸਲੀਪ੍)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਰੋਮੀਆਂ 28: 3 * .... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੁੱ ਟਾ ਕੁੱ ਢਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ
ਦਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 11: 3 * .... ਇਹ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜਾ ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾfਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਕਮਤ ਕਜਉਂਦਾ ਹੈ.
ਤੀਤਸ 5: 3 6 * .... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਕ ਇਹ ਉਸਦੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਹੂਡ 114: 11 * .... ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਕ, ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਏਲਕੇਟੇਬ 7:29 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ .
ਨਾਹਲ 32:53 * .... ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਹੜੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਮਾਨਜਨਕ ਗੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਰੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ. ਸੁੱ ਚਮਚ, ਤਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਆਫ ਕਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਹਮੁੱ ਲਾ.
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ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ "ਈਸਾਈ" ਜਾਂ "ਮਸਲਮਾਨ" ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 12: 1. 13 * .... 12. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦਾ
ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ - ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 13. ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਕਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਤੋਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 5: 3 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਚ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੁੱ ਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ."
1 ਪ੍ਤਰਸ 23: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਇਕੂਏਟਰ 1: 109. 6 * .... 1. ( ਕਹੋ ਇਹ ਦੋ mnkran ਇਸਲਾਮ) : 6. ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਧਰਮ ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੁੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਕੇਵਲ
ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ "ਨਵੇਂ ਕਸਰ" ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ. ਪ੍ਰ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਮਾਨ ਕਸੁੱ ਧੇ ਜੰ ਕਮਆ ਹੈ
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ਕੀ ਮਨੁੱ ਿ ਦੀ ਮਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 2: 4 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਧਰਮੀ

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੂੰ ਕਨਮਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰ ਗ ਹੋਵੇ.

f

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2. 9 * .... 8. ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਨਹਚਾ ਦਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਕਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 9. ਅਤੇ ਨਾ ਕਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ,
ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ.

ਤੀਤਸ 5: 3 6 * .... 5. ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵੁੱ ਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨ

ਦਆਰਾ. 6. ਕਜਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਆਰਾ ਭੇਕਜਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਹੂਡ 114: 11 * .... ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਕ, ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਏਲਕੇਟੇਬ 7:29 * ....
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ? (ਨੇਮ)

ਲੇ ਵੀ 11:17 * .

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 9 ਅਤੇ 22 * .... 12. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਪ੍ਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ

ਵਾਰ ਕਫਰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਘਰ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਕਦ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ. 22.
ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢਕਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇੁੱ ਕ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 48: 2 * .... ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਕਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ .

ਹੁੱ ਜ 37:22 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੰ ਚਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਹੂ ਇਸ ਦੀ

ਬਜਾਇ, ਤਹਾਡੀ ਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਹੰ ਚਦੀ ਹੈ. (ਹੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ) ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਸਣਾਈ ਦੇਵੋ
.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਦੀ ਮਕਤੀ ਕਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਾਕਦ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ)

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਯੂਹੰਨਾ 29: 1 * .... ਦੂਜੇ ਕਦਨ, ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਬਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ,
"ਵੇਿੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ."

f

ਰੋਮੀਆਂ 24: 3. 28 * .... 24. ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿੁੱ ਲਹੀ

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੁੱ ਚੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 25. ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਿੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੁੱ ਕ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ . ਇਸ

ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੁੱ ਟਾ ਕੁੱ ਢਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਕਗਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 7: 1 * .... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਉਸਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਦਆਰਾ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦਆਰਾ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਭੋਜਨ 164: 6 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ .

ਅਲਾਸਰਾ 15:17 * .... ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੁੱ ਕ ਹੋਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.
Najm 38:53 * . ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ (ਪ੍ਾਪ੍) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ . \
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ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਕਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸਣੇ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 9:10. 10 ਅਤੇ 17 * .... 9. 10. ਕਕਉਂਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਧਾਰਕਮਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਕਤੀ ਲਈ ਮਕਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. 17. ਇਸ ਲਈ

ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਣਨ ਅਤੇ ਸਣਨ ਦਆਰਾ ਕਨਹਚਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 119: 2. 120 * . 119 ( ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਤਹਾਡੇ ਸੁੱ ਚ ਨੂੰ

ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਸਣਾਉਣ ਹੈ ਡਰ ਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ. 120 ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਯਹੂਦੀ
ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ.
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ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਵਜੋਂ ਇੁੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕੋ ਇੁੱ ਕ
ਰਸਤਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 25:11 * . ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ." ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਵੁੱ ਚ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ fਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ.
ਯੂਹੰਨਾ 6:14 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਕਿਆ ਸੀ, "ਰਸਤਾ, ਸੁੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 我们 的
comes comes 不 comes comes 我."
ਯੂਹੰਨਾ 3:17 * .... ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪ੍ਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਉਹ ਤੈਨੰ ੂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਕਜਆ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 19: 3. 20 * .... 19. 20. ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਸਲਾਮ ਕਲਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ (ਤਹਾਡੀ ਗੁੱ ਲ) ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ .
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ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮੇ ਲਈ ਅੁੱ ਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 18:28. 20 * .... 18. ਕਯਸੂ ... ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ
ਅਕਧਕਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ. 19. ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਕਦਓ. 20. ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਿਾਓ ਭਈ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਨਾ
ਕਰਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਿ ਕਕ ਮੈਂ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਕ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹਾਂ.
ਮਰਕਸ 16:16 * . ਕਜਹੜੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 38: 2 * .... ਪ੍ਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ , ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ
ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਕਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਸਾਕਰਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕਵਚ ਪ੍ਾਓ.
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 16:22 * . ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਕਉਂ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮੇ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ.
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ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਐਨ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 5:15. 11 * .... ਇਸ ਲਈ ਹਣ, ਚੇਕਲਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪ੍ਰ ਅਕਜਹੀ
ਦਲੇ ਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁੱ ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? .
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 18:f 7 ਅਤੇ 20 * .... 18. ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਬਲਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. 20. ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚ ਰਹੋ ਕਜਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 5 * .... ਵੇਿੋ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਨਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 5 *.... ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਸੰ ਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨਾਹਲ 123: 16 * .... ਕਫਰ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਇਬਰਾਕਹਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹ-ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ .
ਨੋਟ: ਇਸਲਾਮ ਕਵੁੱ ਚ, ਸੰ ਨਤ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਮੰ ਕਨਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਫਰ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਹਦੀਸ ਕਵਚ ਵੀ ਦੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਬਿਾਰੀ 1252, ਫ਼ਕਤਹ ਅਲ-ਬਾਰੀ 388: 6; ਅਤੇ ਮਸਲਮਾਨ 2370: 4.
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ਕੀ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਕਜਹੜੀਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ "ਸ਼ੁੱ ਧ" ਹੋਣ ਦਾ ਹਕਮ ਕਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ
"ਸ਼ਧਤਾ" ਸਰਗੀ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਲੇ ਵੀ 44:11 * . ਮੈਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 16: 3. 17 * .... 16. ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਹੋ . ਕਕਉਂਕਕ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਹੀ ਹੋ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 14:12 * .... ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ
ਬਣੋ ਕਜਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ.
1 ਪ੍ਤਰਸ 15: 1. 16 * .... 15. ਪ੍ਰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਤਹਾਡੀ ਕਾੁੱਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾਉ. 16. ਇਹ ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਕਿਆ ਹੈ, "ਉਵੇਂ
ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਬਣੋ ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਹਾਂ."
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 11:22 * . ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਵੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਲੋ ਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਸਾਫ ਸਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
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ਕੀ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 12: 1 * .... ਪ੍ਰ ਜੁੱ ਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ .
ਰੋਮੀਆਂ 14: 8 ਅਤੇ 16 * .... 14. ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹਨ. 16. fਆਤਮਾ ਿਦ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹਾਂ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 26: 3 * .... ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਕਵੁੱ ਚ ਇਸ ਕਨਹਚਾ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੋ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:12. 6 * .... 5. ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ, ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ. 6.
ਕਕਉਂਕਕ ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 18: 5 * .... ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹਾਂ, ਕਕਉਂ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ
(ਨਹੀਂ) ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਮਨੁੱ ਿ ਹੋ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਤੈਅ ਹੈ? (ਕਕਸਮਤ ਜਾਂ ਕਕਸਮਤ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 26:11. 27 * .... 26. ਦੇਿੋ, ਮੈਂ ਅੁੱ ਜ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਬਿਕਸ਼ਸਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਿਾਂਗਾ. 27. ਦੇਿੋ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆ
ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਕਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੁੱ ਜ ਤਹਾਨੂੰ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ.
Excl. 19:30 * .... ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ੍ ਦੀ
ਬਿਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਵੋ.
ਯਹੋਸ਼ਆ 15:24 * .... ਇਸ ਲਈ ਅੁੱ ਜ ਤਸੀਂ ਕਕਸ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ... ਹਣ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਤਾਬਾਹ 51: 9 *. ਕਹੋ, "ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਝ ਕਲਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਕਲ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀ ."
ਕਾਸਸ 68:28 * . ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਅਹਜ਼ੈਬ 38:33 * . ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੁੱ ਠ ਦੇ ਹਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੀ ਸੇਵਾਮ ਕਤ .
ਨੋਟ: ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਮਸੀਹੀ "ਨਹੀਂ" ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਕੈਲਕਵਨਵਾਦੀ "ਹਾਂ" ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਜਾਂ ਬਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ
ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਫਰਦੌਸ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਵ?
ੇ (ਤੈਰਾਕੀ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 8: 2. 9 * .... 8. ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਨਹਚਾ ਦਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਕਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਤੀਤਸ 4: 3 5 * f.... 4. ਪ੍ਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱ ਿ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 5. ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਤੌਬਾ ਬਿਕਸ਼ਆ, ਨਾ ਕਕ ਸਾਡੀ
ਮਕਤੀ ਲਈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 8: 7. * 9 .8 9 ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਭਾਰੀ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ . ਅਤੇ ਜੋ
ਲੋ ਕ ਹਲਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ .
ਬਦਾਮ 102: 23. 103 * .... 102. ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ .103 ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਮਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਰਕ ਕਵਚ ਰਕਹਣਗੇ .

122

ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲਾਂ "ਆਤਮਕ ਜਨਮ" ਅਤੇ
"ਦਬਾਰਾ ਜਨਮ" ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਯੂਹੰਨਾ 12: 1. 13 * .... 12. ਪ੍ਰ ਜੁੱ ਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੁੱ ਿਦੇ ਸਨ. 13. ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਕਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਤੋਂ.
ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 * .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ. ਇੁੱ ਕ ਆਦਮੀ
ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿ ਸਕਦਾ ਕਜੰ ਨਾ ਕਚਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਉਂ ਨਹੀਂ
ਜਨਮਦਾ.
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 17: 5 * .... ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੁੱ ਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਦੇਿੋ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ.
1 ਪ੍ਤਰਸ 23: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ "ਦਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਣ" ਦੀ ਗੁੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ
ਰਕਹਣ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਯੂਹੰਨਾ 36: 3 * .... ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਹੜਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ .

f

ਯੂਹੰਨਾ 24: 5 * .... ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭੇਕਜਆ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 55: 3 ਅਤੇ 113. 115 * .... 55. ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਕਯਸੂ!

ਇਸ ਪ੍ਸਤਕ (ਪ੍ੈਗੰਬਰ ਮਹੁੱ ਮਦ ਸਾਕਹਬ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਵੁੱ ਚ ਕਝ ਲੋ ਕ ਹਨ . ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹਨ . ਅਤੇ ਇਹ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ
ਆਲੋ ਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ .

ਅਲੀਡੇ 47: 5 ਅਤੇ 69 * .... 47. ਇੰ ਜੀਲ ਦੇ ... ਅਨਸਾਰ ਕਰਮ .69. ਜਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ .

ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
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ਕਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ "ਨਬੀਆਂ" ਅਤੇ "ਅਗੰ ਮ ਵਾਕ" ਹਨ, ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ

ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ?
(ਨਬੀ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
1 ਕਸਮਓਲੀ 9: 9 * .... ( ਅਗਲਾ ਕਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ).

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 10:19 * . ਕਕਉਂਕਕ ਕਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫਾ 158: 7 ਅਤੇ 188 * .... 158. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਨਬੀ ਅਮੀ ਕਵਚ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ .188. ਮੈਂ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਿਾਤਰ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ .

ਅਲ ਅਹਾਕ 9:46 * .... ਆਿੋ, ਮੈਂ ਇੁੱ ਕ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.
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ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਤ ਕਵਚ ਭਕਵੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਸਕਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ? (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸ਼ਕਰ / ਲਪ੍ਤ ਕਨਊਜ਼)

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 3:24, 14 ਅਤੇ 25 * .... 3. ਸਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸੋ ਕਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ

ਤਹਾਡਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 14. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
f ਦਨੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤਦ ਇਹ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 25.
ਇਹ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਸਾਰੀ

ਦੇਿੋ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱ ਸ ਚੁੱ ਕਾ ਹਾਂ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 1 * .... ਕਯਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ

ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪ੍ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਨਮ 50: 6 * .... ਆਿੋ: ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਣਾ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੁੱ ਲਹਾ ਦਾ
ਿਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਦਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸਾਂਗਾ ਕਕ ਮੈਂ
ਇੁੱ ਕ ਦੂਤ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ)
ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
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ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ
ਂ ੀ-ਮਸੀਹ / ਮਕਹਦੀ)
ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਪ੍ੇ? (ਐਟ
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 21:24. 25 * .... 23. ਇਸ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ 24 ਕਕਉਂਕਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀਆਂ
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿੜਹੇ ਹੋਣਗੇ .

2 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 7: 2. 9 * .... 8. ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਜਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ
ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ. 9. ਅਤੇ

ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ, ਹਰ ਕਕਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਚੰ ਨਹ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਕਝ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ
ਅਨਸਾਰ. .

1 ਯੂਹੰਨਾ 18: 2 * .... ਹੇ ਮੰ ਡੇ! ਇਹ ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਸਕਣਆ ਹੈ ਕਕ ਦਸ਼ਮਣ
ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਕਈ ਕਵਰੋਧੀ-ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਇਹ ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਹੈ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 6. 2 * .... 2. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਿੀ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਸੀ ਜਾਂ ਮਹੁੱ ਦਰ ਕਵਰੋਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
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ਕੀ ਇੁੱ ਕ "ਕਦਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ
ਨਰਕ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਵੇਗਾ? (ਅਕਹਯਾਤ ਪ੍ਾਪ੍)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 27: 9 * . ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਹ
ਅਦਾਲਤੀ ਹਕਮ fਹੈ.
2 ਪ੍ਤਰਸ 9: 2 * .... ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਦਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਦਸ਼ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਦਨ ਤਕ ਦੰ ਕਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 11:20. 15 * .... 12. ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਨਸਾਰ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ. 15. ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਦਆਰਾ ਝੀਲ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 113: 2 * .... ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੁੱ ਿਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੁੱ ਚ, ਅੁੱ ਲਹਾ ਕਨਰਣਾ ਦੇ ਕਦਨ
'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ .

ਇਮਰਾਨ 185: 3 * .... ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨਰਣੇ ਦੇ ਕਦਨ ਤਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ.
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ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਲਈ ਮਸੀਬਤ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ?
ਯੂਹੰਨਾ 24: 5 * ....

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 1: 8 * .... ਇਸ ਲਈ ਹਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ.

1 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 9: 5 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ

ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏਏ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਇਮਰਾਨ 185: 3 * .... ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੁੱ ਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ

ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਦ ਤਕ ਪ੍ਹੰ ਕਚਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਕਵਚ ਧੋਿੇਬਾਜ਼ ਸੀ .

ਮਕਰਯਮ 70:19. 72 * .... 70. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ

ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹਨ . ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਸਆਮੀ ਉੱਤੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ . ਕਫਰ
ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ .
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ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਨਰਕ ਕਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਕਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 41:25 ਅਤੇ 46 * .... 41. 46 ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰ
ਧਰਮ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ.

f

ਲੂਕਾ 25:16. 26 * .... 25. ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਕਹਾ ... ਪ੍ਰ ਹਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੁੱ ਥੇ ਕਦਲਾਸਾ

ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ. 26 ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਵਚ

ਇਕ ਵੁੱ ਡਾ ਟੋਆ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਦਾਨੀਏਲ 128: 6 * .... ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਿਣਗੇ, "ਤਹਾਡਾ ਕਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਕਹਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਜੋ ਕਛ ਉਸਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਰਬਕਸਆਣਪ੍ ਹੈ ."

ਹੂਡ 106: 11. 107 * .... 106.
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ਕੀ ਸਰੀਰ, ਮਾਸ, ਹੁੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 35:15. 50 * .... 35. ਹਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਮਰਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 44 ਮਨੋਕਵਕਗਆਨਕ ਸਰੀਰ ਬੀਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੁੱ ਕ ਭੌਕਤਕ ਸਰੀਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੁੱ ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੀਰ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ 50 ਮੀਟ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 25: 2 ਅਤੇ 259 * .... 25. ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਤਨੀਆਂ

ਰਕਹਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਫਰਦੌਸ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹਣਗੇ . ਦੇਿੋ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋਕੜਆਂ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਦੇ ਕਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਕਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟ ਲਗਾ ਕਦੁੱ ਤਾ.

ਅਲਜਫ 70:43 * .... ( ਕਕਹਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਕਫਰਦੌਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾਲ (ਵੁੱ ਿਰਾ) .

ਐਕਸਕਲੈ ਸਸੀਸਕਸ 35:56. 38 * .... 35. ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ( 36). ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ . ( ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਆਂ) ਕਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਉਮਰ .
ਐਨਬਾ 'ਤੇ33:78 * .... ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕਹਲਾ .
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ਕੀ ਕਫਰਦੌਸ ਕਵਚ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਕਵਆਹ ਹੋਵੇਗਾ? (ਓ)

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 28:22. 33 * .... 28. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋ ਕ ਪ੍ਨਰ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਸੁੱ ਤ ਦੀ
ਪ੍ਤਨੀ ਕੌ ਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਕਰਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕਲਆ ਸੀ. 29.
ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਤਸੀਂ ਭੁੱ ਲ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋ ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ
f ਹਨ. 30 ਕਕਉਂਕਕ ਕਵਆਹ ਦਾ ਪ੍ਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕਦਨ ਕਵਆਹ
ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਕੀ ਆਿਦੀਆਂ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਲੋ ਕ ਸਵਰਗ ਕਵੁੱ ਚ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 50:15 * .... ਮੀਟ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਜਾਂ ਕਵਰਾਸਤ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Altur 20:52 * . ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱ ਡੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ .
ਰਕਹਮਾਨ 55:55. 56, 70 72 * .... 55. ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਕਹੜੇ ਲਾਭ ਤੈਨੰ ੂ ਨਕਾਰ

ਦੇਵੇਗਾ? 56. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੀ-ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਸਵਰਗੀ ਕਫਰਦੌਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਸੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਕਸੇ ਨੇ .70. ਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਦਰ ਮਕਹਲਾ .72. ( ਉਹ) ਫੇਅਰ (ਜੋ ਕਕ ਡੇਰੇ ਕਵਚ cloistered ).
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ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ "ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ" ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 23: 5, 25 ਅਤੇ 32 * .... 23. ਮਸੀਹ ਕਲੀਕਸਯਾ ਦਾ ਕਸਰ ਹੈ . ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ!
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰੋ ਕਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਕਵੁੱ ਚੋਂ
ਕੁੱ ਕਢਆ, ਆਪ੍ ਲਈ. 32 ਇਹ ਬਹਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਕਸਯਾ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਆਿਦਾ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 7:19 * . ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹਤ ਿਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਲੇ ਲੇ ਦਾ ਕਵਆਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ
ਕਤਆਰ ਕਰ ਕਲਆ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 9:21 * . ਇੁੱ ਥੇ ਆਉ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਕਦਿਾਵਾਂਗਾ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 17:22 * . ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਆਓ ਅਤੇ ਸਣੋ.
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕਤਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ਤ ਕਵੁੱ ਚ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਸਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ" ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦਾ: ਹੁੱ ਜ 40:20

ਟਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਹਣ?
(ਸ਼ਰੀਆ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 14: 6 * ....
f ਕਕਉਂ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ
ਸ਼ਰਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ.

ਰੋਮੀ 4:10 * . ਹਰ Emma ਲਈ ਐਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 11: 3 ਅਤੇ 25 * .... 11. ਇਹ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜਾ

ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਕਮਤ ਕਜਉਂਦਾ ਹੈ. 25.
ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇਏ 48: 5 * .... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ (ਪ੍ੰ ਥ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਢੰ ਗ
ਦੇ ਕਨਯਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ .

ਇਤਾਹਾਸ 18:45 * .... ਕਫਰ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਲਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਕੀਤਾ

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨੋ ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ .

134

ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਂਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਲੂਕਾ 34: 7. 35 * 34 ਮਨੁੱ ਿ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਿਾਂਦਾ-ਪ੍ੀਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਆਿਦੇ ਹਨ

ਕਕ ਤਸੀਂ ਵੇਿੋ: ਕੀ ਿਾਵੇ, ਪ੍ੀਓ ਅਤੇ ਮੈਅ ਪ੍ੀਓ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਯਾ ਹੋਵੇ? "ਪ੍ਰ
ਕਸਆਣਪ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਨਾਕਮਆਂ ਦਆਰਾ ਹੀ ਕਦਿਾਈ ਗਈ ਸੀ.

ਯੂਹੰਨਾ 1: 2 .11 * .... ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋ ਹਣ .... ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ ਕਕ

ਉਹ ਕਮੁੱ ਟੀ ਕਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਭਰਨ. .. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਆਦ ਚੁੱ ਕਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕਗਆ .
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 23: 5 * .... ਕਸਰਫ ਅਗਲੇ ਕਹੁੱ ਸੇ ਕਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ੀਓ, ਸਗੋਂ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ੇਟ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ੀਓ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ- ਬਕਾਰਾਹ 219: 2 * .... ( ਓ ਲੋ ਕ) ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੁੱਭਣ ਲਈ.
ਕਹੋ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਕਵਚ ਘਾਟੇ ਹਨ .

ਅਲੀਡਾ 90: 5 91 * .... 90 ਹੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਵਾਈਨ, ਜੂਏ, ਬੁੱ ਤ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ (ਸਭ
ਕਝ) ਪ੍ੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ . ਤਹਾਨੂੰ (ਨੂੰ ਤੁੱ ਕ) ਦੂਰ
ਰਕਹਣ ਲਈ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ .
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ਕੀ ਕਕਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਰੋਕਕਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 13:10. 15 * .... .... 13. ਹੇ ਪ੍ਤਰਸ! ਕਤਲ ਅਤੇ ਿਾਣਾ. 14. ਪ੍ਰ ਪ੍ਤਰਸ
ਨੇ ਆਕਿਆ, "ਪ੍ਰਭੂ! ਨਾ ਕਕ ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਮਨਹਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਾਧਾ. 15.
ਕਫਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਕਣਆ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋ.
f
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 25:10 * .... ਜੋ ਵੀ ਿੇਤਾਂ ਕਵਚ ਭੁੱ ਿਾ ਹੈ ਿਾਓ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਕ ਪ੍ੁੱ ਿਪ੍ਾਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕਝ ਵੀ ਨਾ ਮੰ ਗੋ.
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 16: 2 * .... ਇਸ ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਣਾ-ਪ੍ੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰ ਦਰਮਾ ਜਾਂ
ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 3: 5 * .... ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ (ਵਗ ਕਰਹਾ) ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ .... ਇਹ
ਸਾਰੇ ਮਨਹਾ ਹਨ ...
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 145: 6 * .... ਆਿੋ, "ਜੋ ਕਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਝ ਵੀ ਜੋ
ਿਾਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਧਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਕਉਕਕ ਇਹ ਨਾਪ੍ਾਕ ਜਾਂ ਿੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਹਨ ."
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ਕੀ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਕਦਨ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱ ਬ ਇਹ ਆਸ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯੁੱ ਏਲ 12: 2 * .... ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਿਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੂਰੇ ਕਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੁੱ ਿਣ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਨੂੰ ਵੇਿਣ ਕਦਉ
ਮੁੱ ਤੀ 17: 6 *.... ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵਰਤ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪ੍ਾਓ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਧੋਵੋ.
ਮਰਕ 20: 2 * .... ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਦਨ ਆਉਣਗੇ ਕਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 5: 7 * .... ਪ੍ਰ ਥੋੜਹੇ ਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋਣਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 183: 2 ਅਤੇ 185 * .... 183 ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਵਰਤ ਰੁੱ ਿਣ ਦਾ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਕਜਹੜੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ . 185 ( ਵਰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਕਰਆਨ (ਮੈਨੰ ੂ)
ਮਨੁੱ ਿਜਾਤੀ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸੇਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੁੱ ਲੇ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ
ਮਹੀਨੇ ਕਵੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤ ਰੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਲ-ਅਹਜ਼ੈਬ 35: 33 * .... ( ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ) ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਕਹਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ .
ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਇਨਾਮ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਦੁੱ ਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਉਪ੍ਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਦੇਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਕ ਤਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਵੇਿ ਸਕੋ.
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 5: 6. 8 * .... 6. ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਕਵਚ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਗਪ੍ਤ ਕਵਚ ਹੈ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡਾ
f ਕਪ੍ਤਾ ਜੋ ਗਪ੍ਤ ਕਵੁੱ ਚ ਵੇਿਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ.
ਮੁੱ ਤੀ 16: 6. 18 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ..18. ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਂਗੇ, ਪ੍ਰ ਤਹਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਗਪ੍ਤ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੋ ਗਪ੍ਤ
ਕਵੁੱ ਚ ਵੇਿਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਏਲਸਾ 103: 4 * .... ਕਫਰ ਜਦ ਤਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਿਲੋ ਕੇ ਿਲੋ ਕੇ
ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ (ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵੁੱ ਚ .
9:62 ਅ * . ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਜਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ
(ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ) ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਚੋ (ਿਰੀਦੋ) ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਕਬਹਤਰ ਹੈ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋ ਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਾਣਾ ਿਾਣ?
(ਰਮਜ਼ਾਨ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ 3:58 7 * .... 6. ਕੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਇਹ ਜਰਮ ਦੀਆਂ
ਜ਼ੰ ਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੂਆ ਿੇਡਣ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੁੱ ਕ
ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਏ.
ਮੁੱ ਤੀ 16: 6. 18 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ..18. ਇਸ ਲਈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਂਗੇ, ਪ੍ਰ ਤਹਾਡਾ ਕਪ੍ਤਾ ਗਪ੍ਤ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 183: 2. 185 * .... 183. ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਵਰਤ ਰੁੱ ਿਣ ਦਾ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਕਜਹੜੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ . 185 ( ਵਰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਕਰਆਨ (ਮੈਨੰ ੂ)
ਮਨੁੱ ਿਜਾਤੀ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸੇਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੁੱ ਲੇ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ . ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੁੱ ਿੇ, ਅਤੇ ਜੋ
ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਦਨ ਕਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਿਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਕਲ ਨਾ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਨ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਆਸ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ? (ਜ਼ਾਕਾਹ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮਲਾਕੀ 8: 3 * .... ਕੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਧੋਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ, 'ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ?' ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਲ ਕਵੁੱ ਚ
ਮੁੱ ਤੀ 3: 6 * .... ਪ੍ਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁੱ ਬੇ ਹੁੱ ਥ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸੁੱ ਜਾ
ਹੁੱ ਥ ਨਾ ਲਗਾਓ. f
ਮੁੱ ਤੀ 21:19 * . ਕਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੁੱ ਤਾ, "ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਜਾਕੇ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦੇ ਅਤੇ ਧਨ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਵੰ ਡ ਦੇ. ਤੂੰ ਸਵਰਗ
ਕਵਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ-ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਾਓ.
ਲੂਕਾ 41:11 * . ਹਾਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਿੋ ਕਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 177: 2 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹ ਅਤੇ ਜ਼ਕਤ ਕਦਉ.
ਕੂਚ 103: 9. 104 * .... 103. ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
.104. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ .
ਅਲਮੋਨ 1:23 ਅਤੇ 4 * .... 1. ਅਸਲ ਕਵਚ, ਕਵਸ਼ਵਾਸਵਾਨ ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈ ਗਏ ਹਨ. ਅਤੇ
ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਾਕਾਹ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਲੌ ਕਕਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਣਦਾ ਹੈ ? (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 7: 6 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਕ
ਕਕਤਾਬ ਨਾ ਬੰ ਨਹੋ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਣਕਦਆਂ
ਸਣਾਈ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਯੂਹੰਨਾ 24: 4 * .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁੱ ਟੜਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚ ਨਾਲ ਪ੍ੂਜਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 45: 2 * .... ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ)
ਸਹਾਇਤਾ .
ਹੂਡ 114: 11 * .... ਅਤੇ ਕਦਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (ਕਜਵੇਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਝ ਘੰ ਕਟਆਂ ਕਵੁੱ ਚ.
ਅਲਾਸਾਰ 78:17 * .... ( ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁੱ ਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, (
Zuhr, ਉਤਰ, Maghrib, ਈਸ਼ਾ ਦੇ) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹੋ. ਇਸੇ
ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਕਰਆਨ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ( ਦੂਤ) .

141

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਸ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ ਇਕ
ਵਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਜਾਣ? (ਹੁੱ ਜ)

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 24:24. 26 * .... 26. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸੇ ਕਕ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕਵਚ ਹੈ ਤਾਂ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ .
f * .... 21. ਕਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਔਰਤ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਯੂਹੰਨਾ 19: 4. 24
ਕਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ੀੜਹੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ.
24 ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁੱ ਟੜਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚ ਨਾਲ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾਹ 196: 2 * .... ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁੱ ਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੋ.
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 97: 3 *. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਹਾ
ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋ ਕ ਸਾਲ ਕਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹਾਉਣ? (ਕਰਬਾਨੀ)

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਜ਼ਬੂਰ 16:51. 17 * .... 16. ਕਕਉਂਕਕ ਤੇਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਵਚ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਤਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕਝ ਗਪ੍ਤ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾ Shi. 18. ਟੁੱ ਟ ਗਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਕ ਟੁੱ ਟੇ ਅਤੇ ਕਦਲ,
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, H ਕੀਰ ਤੂੰ ਨਾ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 9. 12 ਅਤੇ 25 28 * .... 11. ਪ੍ਰ ਜਦ ਮਸੀਹ . ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ,

ਆਪ੍ਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਫਰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਘਰ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਕਦ

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ. .25 ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ..26.
ਪ੍ਰ ਹਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਕਫਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ

ਕਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ. 28 ਇਸੇ, ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਹਾਜ 28:22 ਅਤੇ 34 * .... 28. ਅਤੇ (ਕਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ), ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ

(ਕਤਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਕਵਚ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਕਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ

ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ. ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਿਾਓ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਦਰਮਦਾ ਨੂੰ ਿਾਣਾ ਵੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ . ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਮ੍ਮਾ ਲਈ ਕਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ .
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ਜੇ ਮਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਝ ਪ੍ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਜਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਉਕਚਤ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

1 ਪ੍ਤਰਸ 15: 3 * ... ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲਾਂ ਕਵਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ

ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਜਹੜਾ ਤਹਾਡੀ ਆਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ,

f

ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੀਰਜ ਰੁੱ ਿੋ, ਪ੍ਰ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਜੌਨਾਹ 94:10 * .... ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਘੁੱ ਕਲਆ

ਹੈ, ਕਫਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਜੋ ਕਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹਨ. ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਤੋਂ ਸੁੱ ਚ ਕਵਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ .

Nahl 43:16 * . ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਅੁੱ ਗੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਣਆ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਰੰ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛੋ .
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ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼,

ਜੇਕਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 11:17 * 11.

1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 4 * .... 1. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ! ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ
ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋਵੋ ਕਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਕਉਂਕਕ ਦਨੀਆਂ ਕਵਚ

ਕਈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿੜਹੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 108: 2 * .... ਕੀ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ?
ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਸੁੱ ਧਾ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕਗਆ .

ਅਲੀਡਾ 101: 5 102 * .... 101 ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਕਕ ਜੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਬਰਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਤਸੀਂ ਕਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ

ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ .102 ਅਕਜਹੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਗਏ
ਸਨ (ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
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ਇਲਾਹੀ ਰੀਤੀ ਕਰਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਕਤਾਬਾਂ
ਅਤੇ ਕਵਆਕਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਗਆਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? (ਅਹਦਾਥ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 4: 3 * .... ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱ ਚਾ ਠਕਹਰਾਇਆ ਅਤੇ

ਹਰ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਕਲਆ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਕਿਆ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ

f

ਕਵੁੱ ਚ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਜੁੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਫੇਜ਼33:52 . 34 * .... 33. ਕੀ ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਕਰਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?" ਜੇ ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਆਓ .
ਨੋਟ: ਸਭ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਦੀਸ ਮਸਕਲਮ ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ ਕਵਚ (ਸ 768.),
ਅਬੂ Dawud (ਸ 775.), ਇਬਨ ਹਾਕਸ਼ਮ (ਡੀ 833), ਮਹੰ ਮਦ ਅਲੀ ਬਿਾਰੀ (ਸ 870.),
ਮਸਕਲਮ ( ਅਬੂ ਧਾਬੀ (ਡੀ 923), ਅਬੂ ਬੁੱ ਕਰ ਤਬਰੀ (ਡੀ 923); ਇਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਮਹੰ ਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਹਾ (570-632) .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਮੀਦ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਅੁੱ ਜ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਨਹਚਾ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 19:28 * .... ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਕਦਓ.

2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 20: 5 * .... 20. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ. ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ
ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਕਮ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ

1 ਪ੍ਤਰਸ 15: 3 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਹਾਡੀ ਆਸ ਕਾਰਨ ਿੋਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰ ਕਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 33: 9 * .... ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਭੇਕਜਆ ਹੈ, ਕਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਲ-ਨਾਹਲ 125: 16 * .... ( ਓ ਨਬੀ), ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧ ਨਾਲ ਬਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ

ਸਆਮੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋ ਕ ਵੁੱ ਿੋ-ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਫਰਕਕਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਕਵਚ ਵੰ ਡੇ
ਰਕਹਣ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 10: 1 * .... ਹਣ ਭਰਾ!

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3: 3. 4 * .... 3. ਕਕਉਂਕਕ ਸਰੀਰਕ ਅਜੇ ਤੁੱ ਕ. ਕਕਉਂਕਕ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ

f

ਅਤੇ ਕਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿੀ ਵਤੀਰੇ' ਤੇ

ਨਹੀਂ? 4. ਕਕਉਂਕਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ੌਲਸ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਮੈਂ ਅਪ੍ੁੱ ਲੋ ਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 103: 3 * .... ਅਤੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ
ਫੜੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਭੰ ਨਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਨਾ ਹੋਵੋ .

ਅਲਾਨਾਮ 159: 6 * .... ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ

ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਝ ਦੁੱ ਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ .
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ਕੀ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ ਰਕਹਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਜ਼ਬੂਰ 11: 5 .... ਪ੍ਰ ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
*

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਰੋਮੀਆਂ 17:14 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਾਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ, ਪ੍ਰ
ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ.

Flpyyun 4: 4 . * ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੁੱ ਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਕਫਰ ਕਕਹਣਾ ਕਕ ਿਸ਼ ਰਹੋ

70:43 Alzhruf * .... ( ਕਕਹਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਕਫਰਦੌਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾਲ (ਵੁੱ ਿਰਾ) .

ਅਲੇ ਸਸ 11:76 * .... ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗਾ .

ਨੋਟ: ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਆਇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.
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ਸ਼ੁੱ ਧ ਬੁੱ ਕਾਂ ਕਵਚ ਕਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਚ ਰੁੱ ਬ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 26:15 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ .
ਜ਼ਬੂਰ 2: 103. 3 * .... 2. ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਆਰੇ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਾਰ ਭੁੱ ਲ
f , 3 ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ.
ਮੁੱ ਤੀ 23: 4 * .... ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਦੰ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਿਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ.
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 15: 5. 16 * .... 15. ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਕਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕੂ
ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ' ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਕਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ.
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 28:12 ਅਤੇ 30 * .... 28. ਕਫਰ ਤੰ ਦਰਸਤੀ 30 ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?
ਨੋਟ: ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ, ਕਸਰਫ 26 ਆਇਤਾਂ ਕਯਸੂ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਪ੍ਰ ਮਹੰ ਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਵਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਕਗਆ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਕਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
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ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਜਹਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਜੁੱ ਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗੀਤ, ਨਾਚ
ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 19:31 * . ... ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਕਲਿ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਕਸਿਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੀਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾਫ਼
ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸੁੱ ਕਦਾ ਹੈ.
ਜ਼ਬੂਰ 1: 100. 2 * .... 1. ਹੇ ਬੰ ਦੇ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ 2. ਉਸ ਦੇ
ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 18: 5. 19 * .... 18. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ 19. ਅਤੇ
ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਲਈ ਗਾਓ.
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 16: 3 * .... ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲ ਕਵੁੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦਲੋਂ ਅਤੇ ਅਗੰ ਮੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੰ ਨ ਕੇ ਕਸਿਾਓ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ
ਗੀਤ ਗਾਓ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਗਾਓ.
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ 450 ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਗਾਕਣਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਅਕਜਹੀ ਕੋਈ ਕਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
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ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਅਨਸਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ
ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 17:17 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਤ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਿਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲ ਨੂੰ
ਵਾਪ੍ਸ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
1 ਕਕਰੰ 2: 7 *. ਪ੍ਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,
f
ਕਕਉਂਕਕ ਕਵਆਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੀਸਾ 3: 4 ਅਤੇ 24 * .... 3. ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤਸੀਂ ਅਨਾਥ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਸੰ ਦ ਹਨ ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ. ... 24. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਆਹ ਮਕਹਲਾ (ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਮਨਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਉਹ (ਬੰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਾਮ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਵੁੱ ਚ ਆ .
ਏਲੀਯਾਹ 21:33, 32. 33, 38 ਅਤੇ 50 * .... 21. ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ . ਹੇ ਪ੍ਪ੍ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ... 38. ਨਬੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ
ਕਨਯਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਜਸ 'ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ. 50 ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਨਹਚਾਵਾਨ
ਔਰਤ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ (ਭਾਵ ਹੈ ਕਕ
ਕੀ ਮੋਹਰ ਕਬਨਾ ਕਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ) ਜੇ ਨਬੀ (ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ) ਪ੍ਰਕਮਟ (ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ
PBUH ) ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਹਾਨੂੰ ਹਨ ਤੁੱ ਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਮਾਨ ਹਨ , ਨਾ .
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ਕੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੋ
ਵੇਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ 15:21 * .... ਜੇ ਕਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਪ੍ਆਰੇ ਹਨ
ਨਹਮਯਾਹ 26:13. 27 * .... 26. ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਲੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ? 27. ਕਫਰ ਵੀ, ਅਜਨਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਫਕੜਆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੀਸਾ 3: 4 * .... ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤਸੀਂ ਅਨਾਥ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹਨ ਦੋ
ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ. ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਕ (ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ) ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਵਹਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ (ਜਾਂ ਨੌਕਰ) ਕਜਸ ਦੀ ਤਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ
ਤਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ .
ਨੀਸਾ 3: 4 * .... ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਜੰ ਨਾ ਚਾਹੋ ਔਰਤਾਂ ਕਵਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰ ਦੇ,
ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ .
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ਕੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧਾਰਕਮਕ ਕਵਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? (ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮਲਾਕੀ 16: 2 .... ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 10: 7. 13 * .... 10. ਪ੍ਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਕ ਉਹ ਕਵਧਵਾ ਨਾ ਦੇਣ. 11. ਕੋਈ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਦਾ.

f ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਦੇ .
12. ਇਸ ਲਈ ਉਹ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 24: 4 * ....

ਅਲੀਡਾ 87: 5 * .... ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਹੁੱ ਦ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਾ ਕਰੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੁੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ
ਹਨ .
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ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਕਕਹੜੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਕਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
1 ਪ੍ਤਰਸ 7: 3 .... ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ! ਤਸੀਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
*

ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਕਰਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰਕ ਸਕਣ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 25: 5 * .... ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ! ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰੋ ਕਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਕਲੀਕਸਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪ੍ਆਰ ਕੀਤਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 223: 2 * .... ਤਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਸੀਂ
ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ.
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 14: 3 * .... ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਕਨਆਂ, ਘੋਕੜਆਂ, ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਿੇਤਾਂ ਦੇ ਵੁੱ ਡੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ .
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ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 23: 7 * .... ਤਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿਰੀਕਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਗਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ.
1 ਥੁੱ ਸਲਨੀਕੀਆਂ 3: 4. 7 * .... 3. ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ
ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
f ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੈਕਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 4. ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਤਹਾਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 5.
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 24: 4 * .... ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਆਹ ਮਕਹਲਾ (ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)
ਉਹ (ਬੰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਾਮ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਵੁੱ ਚ ਆ.
ਬਦਾਮ 5:23. 6 * .... 5. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਪ੍ਰ
ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਹਨ .
ਉਮਰ 22:70 ਅਤੇ 2 9. 30 * .... 22. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੀਡਰ ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੇ
ਕਨੈੱਜੀ ਕਹੁੱ ਸੇ ਦੀ ਰਾਿੀ. 30 ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਉਹ (ਜੇਕਰ
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ .
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ਕੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
1 ਕਕਰੰ 15:11 .... ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਪ੍ਆਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਕਕਉਂਕਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 1: 5 * .... ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਬਾਰਾ ਕਫਰ ਗਲਾਮੀ ਕਵੁੱ ਚ ਨਾ ਆਓ.
ਕਲਸੀਆਂ 20: 2 * .... ਇਹ ਕਨਯਮ ਮਨੁੱ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਅਨਸਾਰ ਕਕਉਂ ਹਨ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਚਾਨਣ30:24 . 31 * .... 30. ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਨਗਾਹ ਰੁੱ ਿਣ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ
ਹਨ ... 31. ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਰਮਾਸ਼ੀਲ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾ ਕਦਓ, ਪ੍ਰ ਕਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿੁੱ ਲਹੇ ਹਨ
ਅਲੇ ਪ੍ੋ 59:33 * .... ਹੇ ਦੂਤ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸੋ ( ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ੀਟ ਲਟਕੋ (ਇੁੱ ਕ
ਡਰਾਈਵ ਛੁੱ ਡੋ). ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਹੰ ਚਾਏਗਾ.
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ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ / ਨੰ ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 19:16 * . ਇਸ ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਕਦਉ ..
2 ਇਤਹਾਸ 7:19 * .... ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 11: 2 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 2 f* .... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ.
ਗਲਾਤੀਆਂ 28: 3 * .... ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਗਲਾਮ ਮਫ਼ਤ ਨਹੀਂ. ਇੁੱ ਕ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸੂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਹੋ.
ਜੇਮਸ 9: 2 * .... ਪ੍ਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਤਹਾਨੂੰ ਕਨੰਕਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 228: 2 ਅਤੇ 282 * .... 228. ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ (ਮਰਦਾਂ) ਦਾ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨਸਾਰ (ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੁੱ ਕ) ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੈ 282. ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ (ਐਸਾ ਕੇਸ). ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਇੁੱ ਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੋ
ਮਕਹਲਾ ਨਹੀ ਹਨ.
ਨੀਸਾ 3: 4, 11 ਅਤੇ 176 * .... ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਕਵਆਹ
ਕਰਵਾਓ. 11. ਇਕ ਮੰ ਡੇ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਹੁੱ ਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

158

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 25: 5. 29 * .... 25. ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ! ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰੋ . ਇਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪ੍ਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 29. ਕਕਉਂਕਕ ਕਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਕਲੁੱ ਸੀਆਂ 19: 3 * .... ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ! ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਨਾ ਲਵੋ.
1 ਪ੍ਤਰਸ 7: 3 * .... ਹੇ ਸ਼ੋਰੋ! ਤਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਲ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁੱ ਧ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਤਨ ਦਾ ਆਦਰ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 34: 4 * .... ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤਸੀਂ (ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵੇਕਿਆਂ) ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ, ਕਫਰ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਕਗਆਕਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ਪ੍ਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮੰ ਗੋ .
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ਕੀ ਇਹ ਕਕਸੇ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ

ਕੂਚ 3: 7 * .... ਦਬਾਰਾ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਨਾ ਕਰੋ .

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 28:f 7 ਅਤੇ 39 * .... 28. ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਆਰੀ ਕਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ . ਤਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਜਸਨੂੰ ਤਸੀਂ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੁੱ ਚ ਹੀ.

2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 14: 6 ਅਤੇ 17 * 14. ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਵਚ

ਨਾ ਆਓ, ਕਕਉਂਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਕਕਹੋ ਕਜਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਨਣ ਅਤੇ

ਹਨੇਰੇ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ? 17. ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕਵਛੜ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 5: 5 * .... ਅੁੱ ਜ, ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱ ਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ੁੱ ਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਧ ਕਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ .
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ਜੇ ਕਕਸੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਕਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਰ ਤੋਂ ਕਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 32: 5 * .... ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੁੱ ਤੀ 9:19 * . ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡਦਾ
ਹੈ, ਕਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਵਭਚਾਰਨ ਕਵਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਕਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 231: 2 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ (ਦੋ ਵਾਰ) ਮਕਹਲਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ , ਜਦ
ਕਕ ..... ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਛੁੱ ਡੋ .

ਅੁੱ ਲਹਾ 5:66 * .... ਜੇਕਰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਤਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਹਤਰ ਤਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ. .. ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ੁੱ ਤਰ.
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ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਅਤੇ
ਮਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਹੰ ਮਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰੇ?
ਬਾਈਬਲ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 24:10. 25 * .... 25. ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ .
ਲੂਕਾ 40: 6 * .... ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸੁੱ ਕਿਅਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਯੂਹੰਨਾ 15:14 ਅਤੇf 23. 24 * .... 15. ਜੇ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਕਮਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ. 23. ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਕਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਨਸਰਣ ਕਰੇਗਾ . ਕਜਹੜਾ ਮੈਨੰ ੂ ਕਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 31: 3 * .... ( ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿੋ): "ਜੇ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ
ਹੋ ਜਾਉ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ."
ਕਨਸਾ 80: 4 * .... ਜੋ ਕੋਈ Messenger ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਮੰ ਨਦਾ ਸੀ .
ਅੁੱ ਲਬ 21:33 * .... ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਅੁੱ ਲਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ .
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ 63:43 * .... ਅਤੇ ਜਦ ਕਯਸੂ ਕਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ,
... ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਕਮ ਮੰ ਨੋ .

ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
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ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਇਕ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱ ਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 20:17. 21 * .... 20. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. 21. ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੇ ਕਕ ਇੁੱ ਥੇ ਦੇਿੋ! ਜਾਂ ਉੱਥੇ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤਹਾਡੇ ਦਰਕਮਆਨ ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 17:14 ਅਤੇ 22 * .... 17. ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਾਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ
ਚਾਹੰ ਦਾ, ਪ੍ਰ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ.
22. ਜੋ ਤਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਵਚ ਤਹਾਡੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 33: 9 * .... ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਭੇਕਜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ( ਧਰਮ) ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਜੁੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਕਫਰ ਵੀ ਰੁੱ ਬ ਕਵਚ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹੈ.
ਅਕਲਫ਼ 8:61. 9 * .... 8. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੂ ਰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਕਿਲਾਫ 9 ਹਨ. ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਭੇਕਜਆ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਬਹਕੌ ਮੀ ਬਰਾਈ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ .
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ਧਾਰਕਮਕ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਕਕਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 24: 2. 25 * .... 24. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ.
25. ਅਤੇ ਕਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਕਦਉ.
f ਤੇਰੀ ਇੁੱ ਛਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਕਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਫਲੇ ਮ 14 * .... ਪ੍ਰ
ਤਹਾਡਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰ ਿਸ਼ੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 256: 2 * .... ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ .
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 20: 3 * .... ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਸਲਾਮ ਕਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ (ਤਹਾਡੀ ਗੁੱ ਲ) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ .
45:50 ਸ *. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਉਹ ਜੋ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਕਵਚ ਦੂਸਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ
ਲੜਨ ਲਈ, ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਜੁੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?
(ਅਕਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ)
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ
ਰੋਮੀਆਂ 17:12. 19 * .... 17. ਬਦੀ ਲਈ ਬਕਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ. 18. ਕਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ,
ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰੁੱ ਿੋ. 19. ਓ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ! ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਮੈਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 14:12 * .... ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ
ਬਣੋ ਕਜਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 190: 2. 193 * .... 190. ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਕਵੁੱ ਚ ਲੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਕਜੁੱ ਥੇ ਵੀ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਭ ਲਓ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦਉ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢੋ ਕਜੁੱ ਥੇ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਕਢਆ ਹੈ. ਅਤੇ (ਧਰਮ ਦਆਰਾ
ਕਰਾਹੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲਾ ) ਵਾਿੋਕਨਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਕਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤਕ
ਰਿੋ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਕਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ .
ਕੂਚ 29: 9 * .... ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ... ਉਹ ਲੜਾਈ.
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ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 3. 13 * .... 12. ਹੇ ਭਰਾ! ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੁੱ ਲ
ਮੜਨ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੀ ਬਰਾ ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਕਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
f ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਤਾਂਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੇ
13. ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਕਦਨ

ਧੋਿੇ ਕਵਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 89: 4 * .... ਉਨਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਕਲਵੰ ਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕਦਓ ਕਜੁੱ ਥੇ ਪ੍ਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ
ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾਉ .
ਨੋਟ: ਮਹੰ ਮਦ ਕਬਨ ਕਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਹਵਾਲਾ: ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ
ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟੋ." (ਸਕਹਹੂ ਬਿਾਰੀ: ਿੰ ਡ 9, ਬੁੱ ਕ 84,
ਨੰਬਰ 57, 58, ਮਾਲੀਆ 4, ਬੁੱ ਕ 56, ਨੰਬਰ 808).
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ਕੀ ਕਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ / ਜੀ. ਕੁਰਾਨ

1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 13: 7. 24 * .... .... 13. ਅਤੇ ਕਜਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ. 14. ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਪ੍ਤਨੀ ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਨਾ 16 ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਹੈ. ਕਕਉਂਕਕ ਓ ਔਰਤ ! ਕੀ ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਬੰ ਦੇ! ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ

ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 22:58 * .... ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਰੁੱ ਬ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਕਕਆਮਤ ਦੇ ਕਦਨ ਕਵੁੱ ਚ, ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਦਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ
ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਵੇਿੋਗੇ. ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਹਨ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 14:64 * .... ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਤਹਾਡੀਆਂ ਕਝ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਤਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮਣ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੁੱ ਿੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਮਆਫ਼ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੁੱ ਲਹਾ ਮਆਫ ਕਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਬਾਰਕ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ
ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
*
16:24 ਕਰਤੁੱ ਬ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦਾ
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 5: 1 * .... ਹਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਚੰ ਗੇ ਕਦਲ ਅਤੇ ਕਪ੍ਆਰ ਅਤੇ
f ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕਪ੍ਆਰ ਦਾ ਕਪ੍ਆਰ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾਹ 216: 2 ( .... ਮਸਲਮਾਨ) ਤਹਾਡੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ
(ਰੁੱ ਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ), ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਚੀਜ ਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ
ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਉਹ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਤਸੀਂ ਚੰ ਗਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਕਨਰਬਲ ਹਨ.
Alnfal 17: 8 .... ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਕਰਆ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕਰਆ. (ਹੇ
ਮਹੰ ਮਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤਸੀਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਸੁੱ ਟੋ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱ ਟੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁੱ ਟ ਕਦੁੱ ਤਾ. ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
(ਕਦਆਲਤਾ) ) ਚੰ ਗੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
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ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਕਵਚ
ਚੰ ਗਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਗਲਾਤੀਆਂ 19: 5. 21 * .... 19. ਹਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪ੍ਰਤੁੱਿ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਵਰਕਜਤ
ਹੈ. ਅਣਚਾਕਹਆ ਡਰ 20. ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਜਾਦੂਗਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ. ਗੁੱ ਸਾ
ਨਕਸਾਨ ਹਮਲੇ ਬਦਲਾ 21. ਜਲਣ ਡਰੁੱ ਗ ਡਾਂਸ ਦਾ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ. ਮੈਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱ ਸ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਏਥੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ.
ਯਾਕੂਬ 1: 4 ਅਤੇ 8 * .... 1. ਤਸੀਂ ਕਕੁੱ ਥੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਕਭਰਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 8. ਹੇ ਸਾਗਰਰੋ! ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 41: 9 * .... ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਵੁੱ ਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ (ਜੋ ਕਕ ਥੋੜੇ ਪ੍ੈਸੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ). ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਵਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜੋ. ਇਹ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਤਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ .
ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 6:29 * .... ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੈਫ 11:61 .... ਅੁੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ (ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਹੈ) ਪ੍ਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਨੂੰ ਕਲਆਓ ਅਤੇ
ਰੁੱ ਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ. ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਹੈ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਮਹੰ ਮਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

ਯੂਹੰਨਾ 36:18 .... ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ. ਪ੍ਰ ਹਣ ਮੇਰਾ

ਰਾਜ ਇੁੱ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ.
f 5 * .... 3. ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਇੁੱ ਕ ਸਰੀਰ
2 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 3:10.
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. 4. ਕਕਉਂਕਕ ਜੰ ਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਕਥਆਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------1. ਵਾਰ ਬਦਰ: (ਮਾਰਚ 624) ਇਮਰਾਨ 13: 3 ਅਤੇ 123; ਇਨਫਲ 5: 8. 19 ਅਤੇ
41 44
2. ਯੁੱ ਧ ਅਹਦ: (ਮਾਰਚ 625) ਇਮਰਾਨ 121: 3. 122, 140: 3 ਅਤੇ 165 172
3. ਬੈਟਲ ਿੰ ਡਕ: (ਮਈ 627) ਿੰ ਡਕ ਡੁੱ ਬ ਕਗਆ . ਆਹ 9:33. 12 ਅਤੇ 25 27
4. ਬੈਟਫੈਡ: (ਮਾਰਚ 628) ਫਤਕਹ 1:48. 3 ਅਤੇ 22 27
5. ਜੰ ਗ: (629) ਕਬਹਾਰ 191: 2. 193

6. ਯੁੱ ਧ ਹਊਨਨ: (ਅਗਸਤ 630) ਤੋਬਾ 25: 9 27

7. ਜੰ ਗ ਟਰਬਕ: (630) ਤੋਬਾ 38: 9. 40, 42. 52, 65 66, 81 83, 86 87, 90,
93, 117
8. ਬੈਟਲ ਕਮੁੱ ਕਾ: (630) ਤੋਬਾ 12: 9, ਕਕਸਸ 85:28, ਕਨਯਮ 13:61, ਨਾਕਸਰ, 1:
110. 3.
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ਕੀ ਧਾਰਕਮਕ ਗਰੰ ਥ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ

ਰੋਮੀਆਂ 18:12 * .... ਕਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰੁੱ ਿੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੂਚ 29: 9 * .... ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਕ ਜੋ

ਅੁੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦਆਰਾ ਮਨਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ. ਆਪ੍ਣੇ
ਹੁੱ ਥ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇੁੱਜ਼ਤ ਕਰੋ .
ਰੋਮੀਆਂ 26:33.... ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਕਲਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਕਹਸ਼ਤ ਪ੍ਹੰ ਚਾ ਕਦੁੱ ਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਤਸੀਂ
ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਸੀ .
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ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਕਵੁੱ ਚ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵਰੁੱ ਧ ਜੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੰ ਸਕ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ? (ਜਹਾਦ)
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 12: 6 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਕੌ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਰਗੀ
ਸਥਾਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਰੂਹfਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ.
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 1: 2. 2 * .... 1. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਸਲਾਹ ਕਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ..2 ਸਾਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 7: 4. 77 * .... 76. ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ . ਕਫਰ ਜਦ
ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਝ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
ਕਦੁੱ ਤਾ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ, "ਹੇ ਅੁੱ ਲਾਹ, ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਝੂਠਾ ਕਕਉਂ ਸੀ?" ਇਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ (ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹਤ ਘੁੱ ਟ ਵਰਤਣ) ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ
ਕਕਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਤ ਹੀ ਧਰਮੀ ਲਈ ਚੰ ਗਾ (ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ) ਹੈ .
ਘੁੱ ਟ ਵਰਤਣ 123: 9 *. ਹੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਆਪ੍ਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾਫ
ਲੜੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ .
ਨੋਟ: 'ਜੇਹਾਦ' ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਜੰ ਗ 6236 ਬਾਣੀ ਕਵਚ 139 ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ = ਇੁੱ ਕ ਜੰ ਗ
ਕਵਚ ਕਰਾਨ ਦੇ ਹਰ 45 ਬਾਣੀ! ਆਕਰਾਮਕ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਨੂੰ ਤੋਬਾ 29: 9 ਅਤੇ 123
ਕਵੁੱ ਚ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ.
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਲਈ?
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ / ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 23:14 * .... ਕਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਥਕਰੁੱ ਡ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕਝ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
ਕੂਚ 15:20 ਅਤੇ 17 * .... 15. ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ. .17. ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਗਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਲਭਾਓ ਨਾ ਆਪ੍ਣੇ ਗਆਂਢੀ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਦਓ .
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 28: 4 * .... ਚੋਰੀ ਕਫਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ
ਕਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Alnfal 1: 8 ਅਤੇ 41 * . 1. ( ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ ਮਜਾਕਹਦ ਲੋ ਕ) ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ
ਪ੍ੁੱ ਛੋ, ਜੋ ਕਕ ( ਕੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ) ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਅੁੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ. ..41 ਅਤੇ ਜਾਣੋ
ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਕਵਚ ਪ੍ੰ ਜਵੇਂ ਕਹੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਕਲਆ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਤਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੇ ਦਸ਼ਮਨਾਂ ਕਵਰੁੱ ਧ ਵਰਤਾਂ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਕਯਰਕਮਯਾਹ 3:22 * .... ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ (ਕਦਨ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਹ
(ਦਪ੍ਕਹਰ) ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ .
f 2. 25 * .... 24. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ
2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 24:
ਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸੁੱ ਕਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ.
25. ਅਤੇ ਕਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਕਦਉ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 4: 7 * .... ਅਤੇ ਕਕੰ ਨੇ ਕਸਬੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਜਾਵਟ (ਜਾਂ
ਰਾਤ ਵੇਲੇ) ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ (ਕਦਨ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਹ
(ਦਪ੍ਕਹਰ) ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ .
ਨਫੇਲ 12: 8 * .... ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਚੰ ਤਾਵਾਂ ਕੁੱ ਢੀਆਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਕਸਰ ਉਡਾਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕਦੁੱ ਤਾ .
ਅਲਫ਼ਾ 4: 7 * .... ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਕਕ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁੱ ਕ ਉਹ (ਿੂਨ) ਧਰਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਨਯਮ ਨੂੰ
ਅਪ੍ਨਾਇਆ? (ਅੁੱ ਿਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੁੱ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਦੰ ਦ-ਦੰ ਦ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਮੁੱ ਤੀ 39: 5 * .... ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਿਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਦਸ਼ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਨਾ ਲੜੋ , ਪ੍ਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਝਗੜਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 19:12. 20 * .... 19. ਓ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ! ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ
ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ 20. ਪ੍ਰ ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਦਸ਼ਮਣ ਭੁੱ ਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਓ. ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ
ਕਪ੍ਆਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਕਦਓ . ਬਦੀ ਤੋਂ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਬਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 194: 2 * .... ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਹਾਨੂੰ ਦਰਕਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਕਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਉੱਲੂ 40:42. 41 * .... 40. ਅਤੇ ਦਸ਼ਟ ਬਰਾਈ ਅਕਜਹੇ ਬਦੀ ਹੈ 41. ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ .
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ਜਾਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 35:32. 36 * 35. ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ...
36. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ .
ਰੋਮੀਆਂ 1: 2 * ....f ਇਸ ਲਈ, ਤਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਕਉਂਕਕ ਕਜਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 14:12. 18 * .... 14. ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ
ਬਰਕਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ ਸਰਾਪ੍ ਨਾ ਕਰੋ 17. ਬਦੀ ਲਈ ਬਕਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾਹ 179: 2 * .... ਹੇ ਤਸੀਂ ਕਕਸੀਸ (ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਣ) ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਨੂੰ (ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਓ .
ਅਲੀਡਾ 45: 5 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਤੌਰਾਤ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਕਿਆ ਸੀ ਕਕ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ
ਅੁੱ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਦੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਿਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਨਾਮ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਰੁੱ ਬ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 27: 6. 28 * .... 27. ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਆਪ੍ਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੋ.
ਕਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ. 28 ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ
ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਦੇਣਗੇ. ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਜਹੜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਦੰ ਦੇ
ਹਨ.
ਯਾਕੂਬ 10: 3 * .... ਮਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਬਤ ਇੁੱ ਕ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਭਰਾ!
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਰਾ 159: 2 * .... ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ੍ ਕਰਸਰ .
ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ 61: 3 * .... ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਯਸੂ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਕਹਸ,
ਅਤੇ ਕਫਰ ਤਹਾਨੂੰ , ਜੋ ਕਕ ਅਸਲ ਕਚਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਫਰ ਦੁੱ ਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਹਲਾ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਮਕਹਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਾਕਸਆਂ (ਰੁੱ ਬ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਵੋ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਕਸੇ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ੍ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕਯਰਕਮਯਾਹ 37:31 * .... ਤਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ . ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ
ਕਾਰਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਕਦਆਂਗਾ.
ਰੋਮੀਆਂ 1:11. 2 * .... 1. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਕ, ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਕੌ ਮ ਨੂੰ
f ਨਹੀਂ ! 2. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਕੌ ਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਜਸ
ਠਕਰਾ ਕਦੁੱ ਤਾ? ਕਦੇ
ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 88: 2. 89 * .... 88 ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਹਾ ਕਜਹਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ .89. ਇਸ
ਲਈ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਕਦਓ .
ਅਲੀਡੇ 12: 5 13 * .... 12. ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ..13. ਇਸ
ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਕਦੁੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ .
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ਕੀ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
1 ਸਮੂਏਲ 23:30. 24 * .... 23. ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਅਕਜਹਾ ਕਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੁੱ ਕੇਂਗਾ ਕਜਸ ਦੀ ਮਾਕਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਹੁੱ ਥੀਂ ਫੌਜ ਬਣਾਇਆ." 24 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਕਸ ਲਈ ਪ੍ੁੱ ਛਾਂਗਾ? ਇਸਦੇ ਕਹੁੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ੍
ਕਵੁੱ ਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਲੇ ਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੀਸਾ 9: 4 * .... ਕੌ ਣ ਮਸਲਮਾਨ (ਜਦਕਕ ਬੈਠੇ ਹਨ) ਘਰ ਕਵਚ (ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬਚਣ)
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ੍ਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ,
ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ
ਲੜਾਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਰਆਇਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ
ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਬਹਤ ਵੁੱ ਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੁੱ ਲਹਾ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ
ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਲਕੜਆ ਹੈ.ਕੂਚ 20: 9 * .... ਉਹ ਕਜਹੜੇ
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱ ਡ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੁੱ ਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਵੁੱ ਚ ਦੌਲਤ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ. ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰਤਬਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬਹਤ ਵੁੱ ਡਾ ਹੈ. ਅਤੇ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ .
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ਕੀ ਕਕਤਾਬ ਕਕਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਮਕਾਬਲੇ , ਜੋ ਕਕ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ
ਬਾਗ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਲਈ ਨਰਕ ਕਵਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਅੁੱ ਲਹਾ ਕਵਚ
ਆਪ੍ਣੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲੜ ਕਰਹਾ ਹੈ? (ਜਹਾਦ)
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਜੇਮਸ 20: 1 * ....
f ਕਕਉਂਕਕ ਮਨੁੱ ਿ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ.
ਯਾਕੂਬ 1: 4 ਅਤੇ 8 * .... 1. ਤਸੀਂ ਕਕੁੱ ਥੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਕਭਰਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 8. ਹੇ ਸਾਗਰਰੋ! ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥ ਸਾਫ਼ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 77: 4 * .... ਕਫਰ ਜਦ ਜਹਾਦ ਉਨਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ . ( ਯਕੀਨਨ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ) ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਹੈ ਕਕ ਫਾਇਦਾ ਬਹਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ .
ਫਕਤਹ 16:48 * . ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਮੁੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਬਰੀ
ਸਮੁੱ ਕਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ .
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ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਕਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱ ਤਵੇਂ ਕਦਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ
ਮਨੁੱ ਿਜਾਤੀ ਦੇ ਅਕਤਆਚਾਰ (ਸਬਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਨ) ਲਈ ਇਕ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ
ਛੁੱ ਡ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ.
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 8:20. 10 * .... 8. ਸਬਤ ਦੇ ਕਦਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ. 9. ਛੇ ਕਦਨਾਂ ਲਈ
ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ 10. ਪ੍ਰ ਸੁੱ ਤਵੇ ਕਦਨ ਤਹਾਡਾ ਸੇਵਕ
ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, tyrabyta ਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ .
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 4 ਅਤੇ 10 * .... 4. ਸੋ ਸੁੱ ਤਵੇਂ ਕਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱ ਤਵੇਂ ਕਦਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.
9. ਅਤੇ ਜੇ ਯਹੋਸ਼ਆ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਲਾਸਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਦਨ
ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------38:50 ਸ * . ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਕਦਨਾਂ
ਕਵੁੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੁੱ ਕ ਗਏ ਨਹੀਂ .
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ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 26: 1. 27 * .... 26. ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱ ਿੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 27. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱ ਿ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਕਚਹਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਔਰਤ
ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ.
f
1 ਕਕਰੰ ਥੀਆਂ 7:11 * . ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਰ ਢੁੱ ਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਵਕਡਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹੈ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅੰ ਨਾਸ 28: 4 * .... ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ .
ਅਬਰਾਹਾਮ 34:14 * .... ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਆਦਮੀ ਬਹਤ ਹੀ ਕਨਰਦੋਸ਼
ਅਤੇ ਨਾਿਸ਼ ਹੈ .
ਸ਼ੂਰ 11:42 * .... ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਜੋਕੜਆਂ ਦੇ ਜੋਕੜਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਜੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ.
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕਣਆ .
ਪ੍ਾਠ 2: 103 * .... ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਹੰ ਚਾ ਕਰਹਾ ਹੈ .
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ਜਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੁੱ ਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਲਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ
ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਕ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 13: 3. 15 * .... .... 13. ਕਫਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, "ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?"
ਔਰਤ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਸੁੱ ਪ੍ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਾ ਕਗਆ .15. ਮੈਂ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ੀੜ
ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ੀੜਹੀ ਦੇ ਕਵੁੱ ਚਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਵਚਕਾਰ ਜੋੜ ਕਦਆਂਗਾ. ਉਹ
ਤਹਾਡੇ ਕਸਰ ਨੂੰ ਕਚਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਆਰ ਤੇ ਕੁੱ ਟੋਗੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਰਵਰਸ 23: 7. 25 * .... 23. ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਕਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਵਾਂਗੇ." 24 (ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੇ ਕਕਹਾ, ਹਣ ਤੋਂ, ਤਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੁੱ ਕ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 25. (ਇਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋਏ),
"ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਮਰਨ ਕਦਓ." ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕਲਆਏ ਜਾਵੇਗਾ.
ਤਹਾ 123: 20 * .... ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਤਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੁੱ ਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਝ ਦਸ਼ਮਣ
ਹਨ (ਕਝ).
ਨੋਟ: ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹੁੱ ਵਾਹ ਕਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿਜਾਤੀ ਦਰਕਮਆਨ ਸੀ.
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ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਵਚ, ਨੂਹ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂ ਹ ਦੇ ਸੰ ਦੂਕ ਨੇ
ਕਸੰ ਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 7: 7 * .... ਕਫਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਗਏ.
ਉਤਪ੍ਤ 4: 8 ਅਤੇ
f 18 * .... 4 ... ਇਹ ਕਕਸ਼ਤੀ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱ ਟ ਗਈ. ...
*
ਉਤਪ੍ਤ 1:10 . ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ ਹਾਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਨ. ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ
1 ਪ੍ਤਰਸ 20: 3 * .... ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਕਸ਼ਤੀ
ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੁੱ ਠ ਜੀਵੰ ਤ,
ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
----------------------------------------------------------------------------------------------- --ਹਦ 42:11. 44 * .... 42. ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਹਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਲੈ ਕਗਆ. ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ
ਮੈਂ (ਹਣ) ਪ੍ਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਅੁੱ ਜ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਪ੍ਰ
ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ." ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਕਵਚ ਇਕ ਲਕਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਡੁੱ ਬ ਕਗਆ ਸੀ . ਅਤੇ ਕਟੋਰੇ ਪ੍ਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ .
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਮਾਏਲ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 11:16. 12 * .... 11. ਤਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਹੈ
.ਇਸ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ n , ਤੀਰ, ਕਕਉਕਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਸਕਣਆ. 12.
ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਗੁੱ ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੁੱ ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ ਹੁੱ ਥ ਉਸ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ .
ਉਤਪ੍ਤ 18:17. 21 * .... 21. ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੰ ਨਹਾਂਗਾ,
ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 163: 4 * .... ( ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪ੍ੋਥੀ ਭੇਕਜਆ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਬੀ ਹਵਾਈਅੁੱ ਡੇ ਕੇ ਭੇਕਜਆ
ਕਗਆ ਸੀ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ .... ਤਦ ਕਯਸੂ ਨੇ ....
ਮਕਰਯਮ 54:19 * .... ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਸਨ .
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ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਕਬਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਕਗਆ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
1. ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ (ਉਤਪ੍ਤ 31:11; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 2: 7-4)
2. ਹਾਰਾਨ (ਉਤਪ੍ਤ 1:12, 4; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱ ਬ 4: 7)
3. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਉਤਪ੍ਤ 2:15)
4. ਕਸੁੱ ਕਕ (ਉਤਪ੍ਤ 6:12, 7)
5. ਬੈਤਲਹਮ (ਉਤਪ੍ਤ
f 8:12)
6. ਕਮਸਰ (ਉਤਪ੍ਤ 9:12) 20
7. ਬੈਥਲ (ਉਤਪ੍ਤ 1:13)
8. ਹਬਰੋਨ (ਉਤਪ੍ਤ 10:13, 18)
9. ਦਾਨ (ਉਤਪ੍ਤ 1: 14-14 )
10. ਯੂਹੰਨਾ (ਉਤਪ੍ਤ 15:14, 16)
11. ਸ਼ਬਦ (ਉਤਪ੍ਤ 17:14, 21)
12. ਹਬਰੋਨ (ਉਤਪ੍ਤ 1:15, 21; 1:17, 27, 16)
13. ਕੂਚ (ਉਤਪ੍ਤ 1:20, 18)
14. ਬੀਅਰ ਸਬਾ (ਉਤਪ੍ਤ 1:21, 34)
15. ਮੋਰੀਯਾਹ (ਉਤਪ੍ਤ 1:22, 18) 16. ਹਬਰੋਨ (ਉਤਪ੍ਤ 1:23 .20)
----------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਹੁੱ ਜ 26:22 * .... (ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਕਹਮ (ਇਬਰਾਕਹਮ) ਲਈ ਕਾਹਬ
(ਿਲੀਫ਼ਾ) ਕਨਯਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਕਹਾ: "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਝ ਵੀ ਸੰ ਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ
ਰਾਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਜਹੜੇ ਬਦੀ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਕਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰੋ ਕਜਹੜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸ਼ਰਕਮੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਸੀ 175 ਸਾਲ
ਪ੍ਰਾਣੇ H ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੂਨੋ.
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ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 2:22 ਅਤੇ 9. 12 * .... 2. ਫ਼ੇਰ ਉਸਨੇ ਆਕਿਆ, "ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੋਰੀਯਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੰ ੂ ਦੁੱ ਸਾਂਗਾ."
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 100: 37 107 * .... 102. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਵਚ ਪ੍ਹੰ ਕਚਆ, ਤਾਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਇਕ ਸਪ੍ਨਾ ਦਾ ਸਪ੍ਨਾ ਵੇਿ ਕਰਹਾ ਹਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਵੁੱ ਢ ਕਰਹਾ
ਹਾਂ." ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਹ ਕਪ੍ਤਾ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤਹਾਨੂੰ ਹਕਮ
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ... 107. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਵੁੱ ਡੀ ਕਰਬਾਨੀ ਕਦੁੱ ਤੀ .
ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਇਹ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
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ਕੀ ਇਸਮਾਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਆਹ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਉਤਪ੍ਤ 7:16 15 * .... 8. ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਲੰਗੀ ਹੁੱ ਰਾ .10. ਤਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 11. ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਏਲ ਪ੍ਾ n ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ
ਤੀਰ ਹੈ ਉਦਾਸ ਸਕਣਆ. 12. ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਗੁੱ ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੁੱ ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ
ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱ ਥਾਂf ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਹੁੱ ਥ ਉਸ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ .
ਗਲਾਤੀਆਂ 22: 4. 31 * .... 22. ਇਹ ਕਲਕਿਆ ਹੈ ਕਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਨ.
ਪ੍ੂਛ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮਫ਼ਤ . 31 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਅਸੀਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਬੁੱ ਚੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਸਰਫ ਮਫ਼ਤ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕਨਸਾ 163: 4 * .... ( ਹੇ ਮਹੰ ਮਦ PBUH ) ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪ੍ੋਥੀ ਭੇਕਜਆ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਹੈ. ਅਤੇ
Brahimi, ਇਸਮਾਈਲ ....
ਮਕਰਯਮ 54:19 * .... ਅਤੇ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਸਨ
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ਕੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਸੀ.
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਦਾਨੀਏਲ ਐਲ 1: 3. 30 * .... 19. ਬਜਾਏ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਤਹਾਨੂੰ ਨਕਸਾਨ? 68. ( ਫੇਰ ਉਹ ਕਕਹਣ ਲੁੱਗੇ), "ਜੇ ਤੂੰ (ਆਪ੍ਣੇ ਮਸਲਮਾਨ ਨੇ) ਤਹਾਡੇ
ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ." ਅਸੀਂ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਅੁੱ ਗ, ਠੰਢੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਲਈ ਹੋਵੇ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਇਲਬਾਨੀਆ 51:21. 71 * . 66. ( ਅਬਰਾਹਾਮ) ਨੇ ਕਕਹਾ, ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ
ਤਹਾਨੂੰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਨਕਸਾਨ? 68. ( ਫੇਰ ਉਹ ਕਕਹਣ ਲੁੱਗੇ), "ਜੇ ਤੂੰ (ਆਪ੍ਣੇ
ਮਸਲਮਾਨ ਨੇ) ਤਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ." ਅਸੀਂ ਹਕਮ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਅੁੱ ਗ, ਠੰਢੇ ਰਹੋ,
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਲਈ ਹੋਵੇ .
ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਜਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅੁੱ ਗ
ਕਵਚ ਸੁੱ ਕਟਆ ਕਗਆ ਸੀ; ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੰ ਬਾਈ, ਕਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਭਰਪ੍ੂਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ.
ਕਸਆਹੀ ਅਯੋਗ 16:29. 24 ਅਤੇ ਸਫੇਥ 83:37 ਅਤੇ 97
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ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਿਣ ਲਈ ਪ੍ੁੱ ਕਛਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱ ਿੀ
ਰੂਪ੍ ਕਵਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 18:33. 23 * .... 18. ਕਫਰ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਕਹਮਾ ਕਦਿਾ. 22. ਅਤੇ
ਕਜੰ ਨਾ ਕਚਰ ਮੇਰੀ ਮਕਹਮਾ ਚੁੱ ਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੁੱ ਟਾਨ ਦੀ ਚੁੱ ਟਾਨ ਕਵਚ
f
ਰੁੱ ਿਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੁੱ ਕ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਿ
ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ. 23. ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਹੁੱ ਥ ਚੁੱ ਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿੋਗੇ, ਪ੍ਰ
ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿਾਵਾਂਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਫ਼ਾ 143: 7 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਹੰ ਕਚਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਆਮੀ! ਮੈਨੰ ੂ ਕਦਿਾਓ ਕਕ
ਮੈਂ ਤਹਾਡਾ ਰੂਪ੍ ਵੇਿਾਂਗਾ." ਤੇਰੇ ਸਆਮੀ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ, "ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕੇਂਗਾ." ਹਾਂ,
ਪ੍ਹਾੜ ਵੁੱ ਲ ਦੇਿਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿੋਗੇ. ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਹਾੜ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ (ਅਨਵਰ ਰਬਾਨੀ ) ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕਗਆ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਛਾਣ ਕਲਆ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਤਸੀਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੈ ."
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ਕੀ ਹਾਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਊਨ ਸਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 9: 2. 10 * .... 9. ਕਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਇਸ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ." 10. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਬਕਣਆ. ਉਸਨੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੁੱ ਕਿਆ, "ਮੈਂ ਪ੍ਾਣੀ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਕੁੱ ਢ ਕਲਆ."
ਮਾਸਟਰਜ਼ 1: 3 * ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਗ਼फर 23:40 24 ਅਤੇ 36 37 * .... 23. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਕਚੰ ਨਹ ਭੇਕਜਆ ਹੈ . 24. ( ੳ) ਕਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਨੇ . 36. ਕਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਆਕਿਆ, "ਹਾਮਾਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਹੰ ਚ ਸੁੱ ਕਾਂ ."
ਨੋਟ: ਮੂਸਾ ਅਤੇ 1450 ਕਵਚ ਕਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਰਾਜਾ ਫ਼ਰਸ
(ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼) 486, ਇੁੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਅਸਤਰ,
ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ. 474 ਬੀ.ਸੀ.

191

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਕਹਲੇ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਸਾਹ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਮਸਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਕਜਆ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ
ਕੂਚ 1:12. 24 * .... 12. ਕਕਉਂ ਕਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਕਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਹਲੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਦਆਂਗਾ . ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਨ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕfਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਦਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ. ਤਹਾਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਕਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.
ਮੁੱ ਤੀ 17:26. 19 * .... 17. ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਸਾਰੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਾਸਰਾ 101: 17 * .... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਕਚੰ ਨਹ ਕਦੁੱ ਤੇ, ਕਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛ-ਕਗੁੱ ਛ ਕੀਤੀ, ਕਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਮਸਾਹ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ."
12:27 * .... ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਵੁੱ ਚ ਸਫੈਦ ਰੁੱ ਿੋ. ਫਾਰੋਨ (ਕਫ਼ਰਊਨ)
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਕ ਉਹ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ .
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ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰ ਗ ਲਈ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ (ਤਲਵਤ) ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਕਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਜੁੱ ਜਮੈਂਟ 2: 7 6 * .... 5. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬਸੰ ਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕਗਆ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਦੋਨ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਕਜਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਾਣੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸੁੱ ਘੜਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਇੁੱ ਕ ਕੁੱ ਤੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਘਕਮਆਰ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ."
ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 247: 2. 252 * .... 247 ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ, "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਤਾਲਾਬਟ ਨੂੰ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ." ..249. ਜਦੋਂ ਪ੍ਾਇਲਟ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਗਆ, ਉਸਨੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ) ਕਕਹਾ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਨਕਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ). ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ) ਮੇਰੀ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੱ ਥ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀ ਲਵੇ ( ਚੰ ਗੇ )
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੀ ਕਜਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੈਕਨਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ . ਸੌਲਸ 1010 < 971 ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਰਕਹੰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਕ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਪ੍ਕਹਲਾਂ 1162 < 1122 ਬੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਹੈ
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ਕੀ ਕਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੈਤਲਹਮ ਕਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੈਕ 2: 5 * .... ਪ੍ਰ ਬੈਤਲਹਮ-ਏ-ਅਮਰਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਕਵਚ
ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਫਰ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹਣੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ.ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਢਾਪ੍ੇ ਤੋਂ ਹੈ.
ਮੁੱ ਤੀ 1: 2. 11 * f.... 1. ਕਯਸੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰਦ
ੋ ੇਸ ਦੇ ਕਦਨ ਕਵੁੱ ਚ ਯਹੂਕਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ
ਕਵਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ..3. ਹੇਰੋਦੇਸ ਰਾਜਾ ... 4. ਇਹ ਪ੍ੁੱ ਕਛਆ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਜਨਮ ਕਕੁੱ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 5. ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਕਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਕਵੁੱ ਚ ਕਯਸੂ ਦੇ

ਚੇਕਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਰ ਕੀਤੀ ਕਕ ਉਹ ਮੂਰਿ ਹੈ .
ਲੂਕਾ 4: 2. 16 * .... 4. ਯੂਸਫ਼ ਵੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਕਵਚ ਬੈਤਲਹਮ ਕਗਆ
ਜੋ ਕਕ ਯਹੂਕਦਯਾ ਕਵਚ ਹੈ. 5. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਂ ਕਲਿੋ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਮੰ ਗੇਤਰ ਮੈਰੀ ਨਾਲ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ. 6. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਆਵੇਗੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਮਕਰਯਮ 23:19 * .... ਕਫਰ ਦਰਦ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱ ਿ ਵੁੱ ਲ ਲੈ ਕਗਆ
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ਕੀ ਮੁੱ ਧ ਪ੍ੂਰਬ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਹਾਂ ਕਤੰ ਨ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤਾਕਰਆਂ ਦਾ ਕਪ੍ੁੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੁੱਕਭਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਕੋਈ . ਕੁਰਾਨ

ਮੁੱ ਤੀ 1: 2. 11 * .... 1. ਜਦੋਂ ਹੇਰਦ
ੋ ੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਕਦਯਾ ਕਵਚ ਬੈਤਲਹਮ ਕਵਚ
ਕਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਈ ਕਪ੍ਰਾਕਮਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਕਹ ਕੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਏ . ਕਕੁੱ ਥੇ ਹਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ੋਰਬ
ਕਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਸਟਾਰ ਦੇਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ 9. ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੇਿੋ

ਕਜਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ੋਰਬਾਂਦਾ ਕਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਿੀਆਂ ਸਨ. ਉਸ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਵੀ

ਜਾਣਾ ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਇਕ ਬੁੱ ਚਾ ਸੀ. 10. ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੇਿਣ ਨੂੰ ਬਹਤ ਿਸ਼ ਸਨ 11. ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਕਿਆ ਕਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਕਰਯਮ ਉਸ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ
ਕਡੁੱ ਗ ਪ੍ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਕਆ ਅਤੇ ਿੋਕਲਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਕਲਹਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕਦੁੱ ਤਾ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਨੋਟ: ਕਰਾਨ ਕਵਚ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
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ਕੀ ਲੇ ਿਕ ਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੰ ਦੇ ਸਨ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਕਤਹਾਕਸਕ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4: 1 * .... ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤਅੰ ਤ ਕਵਵਹਾਰਕ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕਗਣੋ ਨਾ
ਜੋ ਕਕ ਮੜ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4:f 4 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਸੁੱ ਚ ਤੋਂ ਕਿੁੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੁੱ ਲ
ਕਧਆਨ ਕਿੁੱ ਚਣਗੇ.
2 ਪ੍ਤਰਸ 16: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਕਿਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਨੰਤ 31: 8 * .... ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ
ਹਨ ... ਇਹ ਬਜ਼ਰਗ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿੋ: ਇਨਾਮ 25: 6, ਨੂ ਹ 24:16, ਮਾਮੂਨ
83:23, ਕੈਪ੍ਚਰ 4:25. 5, ਸੈਮਅਲ 68:27, ਅਨੈਕਸ 18: 46 ਕਾਲਮ 15:68 ਅਤੇ
ਇਨਕਫਫਟ 13:83.
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ਕੀ ਬੁੱ ਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਯਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਕਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ
ਲੂਕਾ 21: 3. 23 * .... 21. ਅਤੇ ਕਯਸੂ ਨੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਬਪ੍ਕਤਸਮਾ ਕਲਆ ਸੀ ... 23.
ਜਦੋਂ ਕਯਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਯਸੂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ .
ਯੂਹੰਨਾ 9: 2. 11 * .... 9. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ... ਚੁੱ ਕਿਆ ... 11.
ਪ੍ਕਹਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਾਨਾ ਕਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲੀਲ ਕਦਿਾ ਕੇ ਮਕਹਮਾ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ ਇਮਰਾਨ 49: 3 * .... ਅਤੇ (ਕਯਸੂ) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਕਕਹੰ ਦੇ
ਹਨ), ਜੋ ਕਕ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਕਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਤਹਾਨੂੰ ਕਮੁੱ ਟੀ ਦਾ ਬੁੱ ਤ ਫਾਰਮ ਪ੍ੰ ਛੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਸਾਹ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਸਚਾਈ) ਦੇ ਹਕਮ ਦਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ .
ਅਲੀਡੇਏ 110: 5 * .... ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ (ਕਯਸੂ) ਕਕਹਣਗੇ, "ਹੇ ਕਯਸੂ, ਮਕਰਯਮ!
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਹਾਡੀ ਸਕਵੰ ਗ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (ਜਬੀਲਲ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ (ਉਸੇ ਸਮੇਂ) ) ਤਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਕਵਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
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ਕਪ੍ਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁੱ ਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੱ ਤਾ ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ
ਇੁੱ ਕ ਗਫਾ ਕਵਚ ਰਹੇ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 7: 4 * .... ਪ੍ਰ 20 ਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਕੂਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਲਈ ਜੁੱ ਦੋ-ਜਕਹਦ ਕਰਨੀ.

f

2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4: 4 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਸੁੱ ਚ ਤੋਂ ਕਿੁੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੁੱ ਲ
ਕਧਆਨ ਕਿੁੱ ਚਣਗੇ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲਕਾਫ 9:18. 25 * .... 9. ਕੀ ਤਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਕ ਗਫਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕਚੰ ਨਹ ਤੋਂ
ਅਜੀਬ ਸਨ ? ਅਤੇ ਸਯਾਏਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਫ਼ਾ ਕਵਚ ਨੌ ਸੌ ਸਾਲ ਨੌਂ ਸਨ .

ਨੋਟ: ਇਸ ਨਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਨਵਾਦ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ (ਜੰ ਮੂ ਦੇ 450-552) ਅਤੇ
ਗਰੈਗਰੀ ਆਫ ਟੂਰਸ (538-54 ਈ.) ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ. ਕਵਕੀਪ੍ੀਡੀਆ: "ਅਫ਼ਸਸਸ
ਸੇਵੇਨ ਗੋਲਡ"
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ਕੀ ਸਲੇ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਲਆ
ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 7: 4 * .... ਪ੍ਰ 20 ਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਕੂਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਲਈ ਜੁੱ ਦੋ-ਜਕਹਦ ਕਰਨੀ.

2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4: 4 * .... ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਸੁੱ ਚ ਤੋਂ ਕਿੁੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੁੱ ਲ
ਕਧਆਨ ਕਿੁੱ ਚਣਗੇ.

2 ਪ੍ਤਰਸ 16: 1 * .... ਕਕਉਂਕਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਕਿਆ ਸੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਕੁੱ ਲ 17:27 * .... ਅਤੇ ਸਲੇ ਮਾਨ ਲਈ, ਕਜੰ ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਿ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਛੀ ਦੇ ਪ੍ੰ ਛੀ ਇਕੁੱ ਠੇ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਹੰ ਿਾਂਦੇ ਸਨ .

ਨੋਟ: ਸਲੇ ਮਾਨ ਸਲੇ ਮਾਨ, ਹੇਪ੍ ਮੋਪ੍ਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਾ, ਕਨਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 15:27. 44 ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸਬੰ ਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੋਈ / ਜੀ, ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4: 1 * .... ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤਅੰ ਤ ਕਵਵਹਾਰਕ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕਗਣੋ ਨਾ
ਜੋ ਕਕ ਮੜ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 7: 4 * .... ਪ੍ਰ 20 ਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਕੂਆਂ

f

ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਲਈ ਜੁੱ ਦੋ-ਜਕਹਦ ਕਰਨੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲ-ਬਕਾਰਾ 65: 2. 66 * .... 65. ਨੋਟ: ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਅਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਛਾਣਦਾ
ਹੈ, ਕਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਇੁੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ: ਪ੍ੰ ਨਾ 34, ਫਟਨੋਟ 79.
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ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੁੱ ਤਾ
ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਜੀ / ਜੀ ਜੀ . ਕੁਰਾਨ

ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:37 25 * .... 21. ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿੀਂ ਕਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੁੱ ਲਾਂ

ਆਿਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਲਆਵਾਂਗਾ ਕਜੁੱ ਥੇ ਉਹ
ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਾਕਸਓ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਕਲਆਉਣਗੇ.۔۲۲ ۔ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਹਾੜ 'ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਦੇਣ

ਦੂਰ 25. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਕਹਣਗੇ ਕਜਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਦੁੱ ਤੀ
ਸੀ, ਕਜਸ ਕਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਿਆਂ ਨੇ ਜੀਕਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਕਵਤ ਹੋ ਸਕੇ. ਇੁੱ ਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੀ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ਅਲੀਡੇ 20: 5 21 * .... 20. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕਕਹਾ: 'ਹੇ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਨਬੀ ਪ੍ੈਦਾ, ਤਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਦੁੱ ਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਨੀਆ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਕਕ ਕੀ.

21. ਸੋ ਭਰਾ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ (ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ) ਦਾਿਲ ਕਰੋ ਕਜਸ ਨੂੰ ਅੁੱ ਲਹਾ ਨੇ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਕਲਕਿਆ ਹੈ .

ਅਲਾਸਰਾ 104: 17 * .... ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਦ ਜਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ
ਅਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ .
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ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 11:17
ਇਹ ਲੋ ਕ ਥੁੱ ਸਲਨੀਕਾ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ ਸਨ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਤ
ਕਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੁੱ ਕ ਕਕਤਾਬ
ਕਵੁੱ ਚ ਿੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੁੱ ਕੋ
f
ਕਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
1 ਥੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 15: 4. 16
15. ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਚਤ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਸਾਕਰਆਂ ਤੇ ਵੇਿੀ ਜਾ ਸਕੇ. 16. ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ. ਇਨਹਾਂ ਗੁੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱ ਲੋ ਕਕਉਂਕਕ ਅਕਜਹਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਣਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਵੇਗੀ.
2 ਤੀਤੁਸ 15: 2
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਜਸ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਕਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੱ ਚ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਅਲ ਇਮਰਾਨ 79: 3
ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਤਸੀਂ (ਬੁੱ ਝੋ ਵੇਿ) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ, "ਹੇ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ!" ਇਕ
ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਸੀਂ (ਓ-ਮਹੰ ਮਦ ਸਾਕਹਬ) ਬਣੋ, ਕਕਉਂਕਕ
ਤਸੀਂ ਕਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹੋ .
ਏਲ ਟ਼ਿਮ 9: 3 9
ਆਿੋ, "ਕਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ,
ਉਹ ਕੌ ਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?" ਅਤੇ (ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ) ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ ਕਕ ਉਹ
ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹਨ .
ਅਲ-ਜ਼ਿੀਰਾ 61: 43
ਅਤੇ ਉਹ ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ (ਕਕਹਣਾ), ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕ
ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛੇ ਆਓ. ਇਹ ਕਸੁੱ ਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ .

ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਲਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
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www.wordpocket.com

ਕਰਆਨ ਦਆਰਾ ਦੁੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬਾਣੀ ਹੇਠ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਕਲਆ ਰਹੇ ਹਨ :
http://islam.onepakistan.com/quran
ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਕਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ :
www.danwickwire.com
200 ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ 200 ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ :
ਅਲਬਾਨੀਆਈ, ਅਰਬੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ, ਚੀਨੀ, ਡਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ,
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਕਜ਼ਾਿ, ਕੋਰੀਅਨ, ਨਾਰਵੇਕਜਅਨ, ਪ੍ੋਕਲਸ਼,
ਪ੍ਰਤਗਾਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਅਨ, ਰੂਸੀ, ਸਪ੍ੈਕਨਸ਼ , ਤਰਕੀ , ਉਰਦੂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ .
danwickwire@gmail.com

ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਾ:
ਮਫ਼ਤ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ
ਬੇਕਰਜ਼ ਫੀਲਡ ਕਾਲਜ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਰਟਸ, 1974
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ਕਬਬਲੀਕਲ ਕਮਲਨੋ ਸਕੂਲ, ਥੈਲੋਜੀ ਕਵੁੱ ਚ ਬੈਚਲਰ, 1977
ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕਮਸ਼ਨ, ਐਮ.ਏ., 1983
ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਕਗਆਨ ਕਵੁੱ ਚ
ਵਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਸੇਕਹੇਰ
ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਆਰਕਲੰਗਟਨ
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਨਾਰਮਨ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਯੂ ਨੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਐਮਏ, 1987;
ਇਸਲਾਮ ਕਵਚ
ਅੰ ਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਭਾਗ, ਡਾ ਅਤੇ ਸਟੁੱ ਡੀਜ਼, 1996 ਕਵਚ.
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