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87
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ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ/ੋਟੈਸਟCਟਸ?

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ/ੋਟੈਸਟCਟਸ?

ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਕ*ਟ ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ

ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਕ*ਟ ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਸਨ: "? ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਸਨ: "? ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਹਨ" ਤE ਿਫਰ, ਅੰ ਤਰ ਕੀ ਹਨ,

ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਹਨ" ਤE ਿਫਰ, ਅੰ ਤਰ ਕੀ ਹਨ,

ਇਹ ਿਕਵ* Hੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਨKE ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ* ਪ,ਭਾਵਤ ਹੋਏ?

ਇਹ ਿਕਵ* Hੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਨKE ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ* ਪ,ਭਾਵਤ ਹੋਏ?

ਮN ਐਨ 1975 ਿਵਚ ਮN ਵੈਟੀਕਨ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ

ਮN ਐਨ 1975 ਿਵਚ ਮN ਵੈਟੀਕਨ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ

Qਥੇ ਇੱ ਕ "ਟਕਸਾਲ" ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਿਦਅਕ

Qਥੇ ਇੱ ਕ "ਟਕਸਾਲ" ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਿਦਅਕ

ਕਦਰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ. ਇਸ

ਕਦਰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ. ਇਸ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਦਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਦਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ: "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ? ਇਸ ਸਕੂਲ

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ: "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ? ਇਸ ਸਕੂਲ

' ਉਸ ਨV ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ: "ਸਰ, ਇੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿਧਐਨ ਕੈਥੋਿਲਕ

' ਉਸ ਨV ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ: "ਸਰ, ਇੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿਧਐਨ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ' ਦੀ ਰੀਤੀ, ਸਮਾਰੋਹ, ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ." ਇਸ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ' ਦੀ ਰੀਤੀ, ਸਮਾਰੋਹ, ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ." ਇਸ

ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ: "ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ

ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ: "ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ

ਕੀ?" ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਉਸ ਨV ਿਕਹਾ:

ਕੀ?" ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਉਸ ਨV ਿਕਹਾ:

“ਅਸZ ਇੱ ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹZ ਪੜK

“ਅਸZ ਇੱ ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹZ ਪੜK

ਰਹੇ। ”

ਰਹੇ। ”

ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ,ੋਟੈਸਟNਟE ਿਵਚਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਤਰ

ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ,ੋਟੈਸਟNਟE ਿਵਚਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਤਰ
ਹੈ . ਕੈਥੋਿਲਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਿਨਰਭਰ ਪਰੰ ਪਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹੈ . ਕੈਥੋਿਲਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਿਨਰਭਰ ਪਰੰ ਪਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

4।
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ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ/ੋਟੈਸਟCਟਸ?

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ/ੋਟੈਸਟCਟਸ?
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਕ*ਟ ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਸਨ: "? ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਕ*ਟ ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਸਨ: "? ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਹਨ" ਤE ਿਫਰ, ਅੰ ਤਰ ਕੀ ਹਨ,

ਪ,ੋਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਹਨ" ਤE ਿਫਰ, ਅੰ ਤਰ ਕੀ ਹਨ,

ਇਹ ਿਕਵ* Hੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਨKE ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ* ਪ,ਭਾਵਤ ਹੋਏ?

ਇਹ ਿਕਵ* Hੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਨKE ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ* ਪ,ਭਾਵਤ ਹੋਏ?

ਮN ਐਨ 1975 ਿਵਚ ਮN ਵੈਟੀਕਨ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ
Qਥੇ ਇੱ ਕ "ਟਕਸਾਲ" ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਿਦਅਕ

ਮN ਐਨ 1975 ਿਵਚ ਮN ਵੈਟੀਕਨ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ
Qਥੇ ਇੱ ਕ "ਟਕਸਾਲ" ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਿਦਅਕ

ਕਦਰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ. ਇਸ

ਕਦਰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ. ਇਸ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਦਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਦਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ: "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ? ਇਸ ਸਕੂਲ
' ਉਸ ਨV ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ: "ਸਰ, ਇੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿਧਐਨ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ' ਦੀ ਰੀਤੀ, ਸਮਾਰੋਹ, ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ." ਇਸ
ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ: "ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ
ਕੀ?" ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਉਸ ਨV ਿਕਹਾ:

“ਅਸZ ਇੱ ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹZ ਪੜK

ਰਹੇ। ”
ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ,ੋਟੈਸਟNਟE ਿਵਚਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਤਰ
ਹੈ . ਕੈਥੋਿਲਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਿਨਰਭਰ ਪਰੰ ਪਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ: "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ? ਇਸ ਸਕੂਲ
' ਉਸ ਨV ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ: "ਸਰ, ਇੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿਧਐਨ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ' ਦੀ ਰੀਤੀ, ਸਮਾਰੋਹ, ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ." ਇਸ
ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ: "ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ
ਕੀ?" ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਉਸ ਨV ਿਕਹਾ:

“ਅਸZ ਇੱ ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹZ ਪੜK

ਰਹੇ। ”
ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ,ੋਟੈਸਟNਟE ਿਵਚਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਤਰ
ਹੈ . ਕੈਥੋਿਲਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਿਨਰਭਰ ਪਰੰ ਪਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

5।
ਪਾਸੇ,

ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਪੂਰੀ

ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਦੇ

5।

ਤਰ/0 ਿਸਰਫ "ਬਾਈਬਲ"

ਹਨ . ਇਕ t

ਦੇ ਉਹ ਮੁੱ ਖ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ

ਅਸੂਲ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ : " ਇਕੱ ਲੇ ਹਵਾਲੇ " ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਈ ."
ਇਸਦਾ

ਅਰਥ

ਬਚਨ" ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ

ਹੈ. ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਪੂਰੀ

ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਦੇ

ਤਰ/0 ਿਸਰਫ "ਬਾਈਬਲ"

ਹਨ . ਇਕ t

ਦੇ ਉਹ ਮੁੱ ਖ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ

ਅਸੂਲ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ : " ਇਕੱ ਲੇ ਹਵਾਲੇ " ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਈ ."

"ਰੱ ਬ

ਦਾ

ਨੂੰ "ਿਕਤਾਬ

ਦੇ

ਲੋ ਕ" ( ਏਹਲ -ਆਈ ਿਕਟਾਪ ) ਈਸਾਈ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,

ਪਾਸੇ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਸਦਾ

ਅਰਥ

ਬਚਨ" ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ

ਹੈ. ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ

"ਰੱ ਬ

ਦਾ

ਨੂੰ "ਿਕਤਾਬ

ਦੇ

ਲੋ ਕ" ( ਏਹਲ -ਆਈ ਿਕਟਾਪ ) ਈਸਾਈ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਸਾਈ ਵਜN ਮੰ ਨO ਜ0ਦੇ ਹਨ ਜੋ “ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ

ਇਸਾਈ ਵਜN ਮੰ ਨO ਜ0ਦੇ ਹਨ ਜੋ “ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ

ਹਨ . " ਲਈ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਲੋ ਕ ਦੇ ;ਬਦ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,

ਹਨ . " ਲਈ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਲੋ ਕ ਦੇ ;ਬਦ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਦੱ ਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਈਸਵੀ .

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਦੱ ਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਈਸਵੀ .

ਨO ਲਈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

ਨO ਲਈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

;ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਇਸ ਲਈ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ

;ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਇਸ ਲਈ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੋਈ Tਚ ਪੱ ਧਰੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹU ਹੈ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੋਈ Tਚ ਪੱ ਧਰੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹU ਹੈ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23 … .. ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23 … .. ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ.

“ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

“ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ

ਅਨੁਭਵੀ ;ਕਤੀ ਦੀ ਐਡ ਇਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਨੁਭਵੀ ;ਕਤੀ ਦੀ ਐਡ ਇਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਦਲ; ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਦਲ; ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਪਿੜ/ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਪਿੜ/ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ“. ਮਾਰਿਟਨ ਐਲ ਉਥਰ

ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ“. ਮਾਰਿਟਨ ਐਲ ਉਥਰ

5।
ਪਾਸੇ,

ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਪੂਰੀ

ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਦੇ
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ਦੀ ਪਾਲਣਾ
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ਅਸੂਲ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ : " ਇਕੱ ਲੇ ਹਵਾਲੇ " ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਈ ."
ਇਸਦਾ
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ਹਨ . ਇਕ t

ਦੇ ਉਹ ਮੁੱ ਖ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ

ਅਸੂਲ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੀ : " ਇਕੱ ਲੇ ਹਵਾਲੇ " ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਈ ."

"ਰੱ ਬ

ਦਾ

ਨੂੰ "ਿਕਤਾਬ

ਦੇ

ਲੋ ਕ" ( ਏਹਲ -ਆਈ ਿਕਟਾਪ ) ਈਸਾਈ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,

ਪਾਸੇ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਸਦਾ
ਬਚਨ" ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਅਰਥ

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ

ਹੈ. ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ

"ਰੱ ਬ

ਦਾ

ਨੂੰ "ਿਕਤਾਬ

ਦੇ

ਲੋ ਕ" ( ਏਹਲ -ਆਈ ਿਕਟਾਪ ) ਈਸਾਈ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਸਾਈ ਵਜN ਮੰ ਨO ਜ0ਦੇ ਹਨ ਜੋ “ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ

ਇਸਾਈ ਵਜN ਮੰ ਨO ਜ0ਦੇ ਹਨ ਜੋ “ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ

ਹਨ . " ਲਈ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਲੋ ਕ ਦੇ ;ਬਦ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,

ਹਨ . " ਲਈ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਲੋ ਕ ਦੇ ;ਬਦ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਦੱ ਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਈਸਵੀ .

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਦੱ ਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਈਸਵੀ .

ਨO ਲਈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

ਨO ਲਈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

;ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਇਸ ਲਈ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ

;ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਇਸ ਲਈ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੋਈ Tਚ ਪੱ ਧਰੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹU ਹੈ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੋਈ Tਚ ਪੱ ਧਰੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹU ਹੈ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23 … .. ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23 … .. ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ.

“ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

“ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ

ਅਨੁਭਵੀ ;ਕਤੀ ਦੀ ਐਡ ਇਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਨੁਭਵੀ ;ਕਤੀ ਦੀ ਐਡ ਇਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਦਲ; ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਦਲ; ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਪਿੜ/ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਪਿੜ/ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ“. ਮਾਰਿਟਨ ਐਲ ਉਥਰ

ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ“. ਮਾਰਿਟਨ ਐਲ ਉਥਰ

6।

6।
ਿਪਤਾ ਚਾਰਲਸ ਿਚਿਨਕ ਨO ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ

ਿਪਤਾ ਚਾਰਲਸ ਿਚਿਨਕ ਨO ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ

ਵਜN ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ , ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨO ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ: ਇਕ

ਵਜN ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ , ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨO ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ: ਇਕ

ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱ ਚN ਪੜ/ਨਾ . ਉਸ ਨO ਬਹੁਤ ਹੀ, ਹੈਰਾਨ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ

ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱ ਚN ਪੜ/ਨਾ . ਉਸ ਨO ਬਹੁਤ ਹੀ, ਹੈਰਾਨ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ

ਪੜ/ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨO ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ

ਪੜ/ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨO ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ

ਫਰਕ ਸੀ ਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ

ਫਰਕ ਸੀ ਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਨO ਿਕਹਾ.

ਬਾਈਬਲ ਨO ਿਕਹਾ.

ਜਦ ਿਪਤਾ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਮਲੀ ਅੰ ਤਰ ਜਾਜਕ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ

ਜਦ ਿਪਤਾ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਮਲੀ ਅੰ ਤਰ ਜਾਜਕ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ

ਉਪਰੋਕਤ , ਨO ਿਕਹਾ, "ਚੁੱ ਪ, ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਇੱ ਥੇ ਕਰ ਨਾ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਉਪਰੋਕਤ , ਨO ਿਕਹਾ, "ਚੁੱ ਪ, ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਇੱ ਥੇ ਕਰ ਨਾ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਰੇਗਾ ਪ%ਾਪਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਰੇਗਾ ਪ%ਾਪਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨਹੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿ;ਕਾਇਤ ਇਹ

ਨਹੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿ;ਕਾਇਤ ਇਹ

ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਨO ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ

ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਨO ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ,

ਿਗਆ ਸੀ. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ,

ਉਸ ਨO ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ

ਉਸ ਨO ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ

ਿਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ

ਿਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਤਰ ਕਰਦਾ

'ਚ

ਪੰ ਜਾਹ

ਸਾਲ . ਦੀ

ਅੰ ਤਰ ਕਰਦਾ

ਬਹੁਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸ

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ

'ਕੈਨਨ'

ਫੈਸਿਲਆਂ

ਬਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ

ਸਰੋਤ

ਤN ਪ%ਾਪਤ

ਹੈ : ਰੋਮ

ਦੇ

ਚਰਚ

ਚਰਚ

'ਚ

ਪੰ ਜਾਹ

ਸਾਲ . ਦੀ

ਬਹੁਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸ

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ

'ਕੈਨਨ'

ਫੈਸਿਲਆਂ

ਬਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ

ਸਰੋਤ

ਤN ਪ%ਾਪਤ
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ਿਪਤਾ ਚਾਰਲਸ ਿਚਿਨਕ ਨO ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ
ਵਜN ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ , ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨO ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ: ਇਕ
ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱ ਚN ਪੜ/ਨਾ . ਉਸ ਨO ਬਹੁਤ ਹੀ, ਹੈਰਾਨ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ
ਪੜ/ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨO ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ
ਫਰਕ ਸੀ ਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ

ਜਦ ਿਪਤਾ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਮਲੀ ਅੰ ਤਰ ਜਾਜਕ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਪਰੋਕਤ , ਨO ਿਕਹਾ, "ਚੁੱ ਪ, ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਇੱ ਥੇ ਕਰ ਨਾ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰੇਗਾ ਪ%ਾਪਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਹੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿ;ਕਾਇਤ ਇਹ
ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਨO ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ,

ਉਸ ਨO ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ

ਿਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ
ਹੈ : ਰੋਮ

ਦੇ

ਚਰਚ
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ਵਜN ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ , ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨO ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ: ਇਕ
ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱ ਚN ਪੜ/ਨਾ . ਉਸ ਨO ਬਹੁਤ ਹੀ, ਹੈਰਾਨ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ
ਪੜ/ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨO ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ
ਫਰਕ ਸੀ ਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਨO ਿਕਹਾ.

ਬਾਈਬਲ ਨO ਿਕਹਾ.
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ਬਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ

ਸਰੋਤ

ਤN ਪ%ਾਪਤ
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ਅੰ ਤਰ ਕਰਦਾ
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ਜਦ ਿਪਤਾ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਮਲੀ ਅੰ ਤਰ ਜਾਜਕ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਪਰੋਕਤ , ਨO ਿਕਹਾ, "ਚੁੱ ਪ, ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਇੱ ਥੇ ਕਰ ਨਾ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰੇਗਾ ਪ%ਾਪਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਹੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿ;ਕਾਇਤ ਇਹ
ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਨO ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ,

ਉਸ ਨO ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ

ਿਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ
ਅੰ ਤਰ ਕਰਦਾ

'ਚ

ਪੰ ਜਾਹ

ਸਾਲ . ਦੀ

ਬਹੁਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸ

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ

'ਕੈਨਨ'

ਫੈਸਿਲਆਂ

ਬਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ

ਸਰੋਤ

ਤN ਪ%ਾਪਤ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ .

ਹੈ : ਰੋਮ
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ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ

ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ

ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦN ਪਿਵੱ ਤਰ

ਸਥਾਪਨਾ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦN ਪਿਵੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ,

ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ,

ਿਗਆ. ਪਰ ਈ

70

ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸੀ Tਤੇ ਆ

ਬਾਅਦ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਗਆ

ਸੀ ਰੋਮੀ

ਦੁਆਰਾ

ਿਗਆ. ਪਰ ਈ

70

ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸੀ Tਤੇ ਆ

ਬਾਅਦ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਗਆ

ਸੀ ਰੋਮੀ

ਦੁਆਰਾ

ਤਬਾਹ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ , ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱ ਲਰ ਗਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਤਬਾਹ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ , ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱ ਲਰ ਗਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰ ' ਦੇ ਯੂਰਪ. ( ਰਸੂ. 1: 8)

ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰ ' ਦੇ ਯੂਰਪ. ( ਰਸੂ. 1: 8)

ਉਸ ਸਮ^, ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਪ%ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ;ਕਤੀ ਰੋਮਨ

ਉਸ ਸਮ^, ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਪ%ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ;ਕਤੀ ਰੋਮਨ

ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ. ਪਿਹਲੀ ਿਤੰ ਨ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ/0 ਦੇ ਭਾਰੀ

ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ. ਪਿਹਲੀ ਿਤੰ ਨ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ/0 ਦੇ ਭਾਰੀ

ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ;ੁਰੂ ਿਵਚ (312-313 ਈ.)

ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ;ੁਰੂ ਿਵਚ (312-313 ਈ.)

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟੇਨਟਾਈਨ ਦੇ ਆਦੇ;

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟੇਨਟਾਈਨ ਦੇ ਆਦੇ;

ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕ

ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕ

ਿਗਆ. ਐਮ ਐਸ 395 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ

ਿਗਆ. ਐਮ ਐਸ 395 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ

ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੰ ਸਟ)ਟੀਨbਪਲ (ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਰੋਮ ਈ .

ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੰ ਸਟ)ਟੀਨbਪਲ (ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਰੋਮ ਈ .

ਈਸਾਈ, ਜੋ ਿਕ ਜੰ ਗਲੀ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਕੇ ,
ਕਰਨ

ਲਈ

;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਿਡਵੀਜ਼ਨ,

ਜੋ

ਿਕ

ਇਸ ਪੱ ਛਮੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਧਾਰਿਮਕ

ਈਸਾਈ, ਜੋ ਿਕ ਜੰ ਗਲੀ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਕੇ ,
ਕਰਨ

ਲਈ

;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਿਡਵੀਜ਼ਨ,

ਜੋ

ਿਕ

ਇਸ ਪੱ ਛਮੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਧਾਰਿਮਕ
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ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦN ਪਿਵੱ ਤਰ

ਸਥਾਪਨਾ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦN ਪਿਵੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ,

ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ,

ਿਗਆ. ਪਰ ਈ

70

ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸੀ Tਤੇ ਆ

ਬਾਅਦ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਗਆ

ਸੀ ਰੋਮੀ

ਦੁਆਰਾ

ਿਗਆ. ਪਰ ਈ

70

ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸੀ Tਤੇ ਆ

ਬਾਅਦ ਯਰੂ;ਲਮ ਿਗਆ

ਸੀ ਰੋਮੀ

ਦੁਆਰਾ

ਤਬਾਹ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ , ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱ ਲਰ ਗਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਤਬਾਹ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ , ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱ ਲਰ ਗਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰ ' ਦੇ ਯੂਰਪ. ( ਰਸੂ. 1: 8)

ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰ ' ਦੇ ਯੂਰਪ. ( ਰਸੂ. 1: 8)

ਉਸ ਸਮ^, ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਪ%ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ;ਕਤੀ ਰੋਮਨ

ਉਸ ਸਮ^, ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਪ%ਮਖ
ੁੱ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ;ਕਤੀ ਰੋਮਨ

ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ. ਪਿਹਲੀ ਿਤੰ ਨ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ/0 ਦੇ ਭਾਰੀ

ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ. ਪਿਹਲੀ ਿਤੰ ਨ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ/0 ਦੇ ਭਾਰੀ

ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ;ੁਰੂ ਿਵਚ (312-313 ਈ.)

ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ;ੁਰੂ ਿਵਚ (312-313 ਈ.)

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟੇਨਟਾਈਨ ਦੇ ਆਦੇ;

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟੇਨਟਾਈਨ ਦੇ ਆਦੇ;

ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕ

ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕ

ਿਗਆ. ਐਮ ਐਸ 395 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ

ਿਗਆ. ਐਮ ਐਸ 395 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ

ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੰ ਸਟ)ਟੀਨbਪਲ (ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਰੋਮ ਈ .

ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੰ ਸਟ)ਟੀਨbਪਲ (ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਰੋਮ ਈ .

ਈਸਾਈ, ਜੋ ਿਕ ਜੰ ਗਲੀ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਕੇ ,
ਕਰਨ

ਲਈ

;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਿਡਵੀਜ਼ਨ,

ਇਸ ਪੱ ਛਮੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਧਾਰਿਮਕ

ਜੋ

ਿਕ

ਈਸਾਈ, ਜੋ ਿਕ ਜੰ ਗਲੀ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਕੇ ,
ਕਰਨ

ਲਈ

;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਿਡਵੀਜ਼ਨ,

ਇਸ ਪੱ ਛਮੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਧਾਰਿਮਕ

ਜੋ

ਿਕ

8।

8।
ਕਦਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ ਤੌਰ ਧਾਰਿਮਕ ਕਦਰ.

ਕਦਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ ਤੌਰ ਧਾਰਿਮਕ ਕਦਰ.

ਪੀ ਪੋਪ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ W ਤੌਰ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ, ਜੋ

ਪੀ ਪੋਪ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ W ਤੌਰ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ, ਜੋ

ਿਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਨ ਉਹ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹੈ

ਿਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਨ ਉਹ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਫ ਿਵਆਪਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੋਪ (ਿਪਤਾ) ਦੀ

ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਫ ਿਵਆਪਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੋਪ (ਿਪਤਾ) ਦੀ

ਸੀ . ਡਬਲਯੂ ਹੇਨ ਪੋਪ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ0ਸਟ^ਟੀ ਨbਪ0 ਦੇ ਸਰਪ%ਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ

ਸੀ . ਡਬਲਯੂ ਹੇਨ ਪੋਪ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ0ਸਟ^ਟੀ ਨbਪ0 ਦੇ ਸਰਪ%ਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ0 ਨO ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ

ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ0 ਨO ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਵੰ ਡ

ਹੋ

ਗਈ . 1054

ਿਵਚ, ਪੱ ਛਮ

ਿਵਚ ਰੋਮਨ

ਵੰ ਡ

ਹੋ

ਗਈ . 1054

ਿਵਚ, ਪੱ ਛਮ

ਿਵਚ ਰੋਮਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤN ਵੱ ਖ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤN ਵੱ ਖ

ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਓ ਰਾਦੋਡਾਕਸ ;ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੱ ਚਾ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ

ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਓ ਰਾਦੋਡਾਕਸ ;ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੱ ਚਾ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ

ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਰਾਏ ਹੈ।

ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਰਾਏ ਹੈ।

ਜਦN ਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਨਹU

ਜਦN ਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਨਹU

ਹੈ , ਿਸਧ0ਤਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ, ਇਿਤਹਾਸਕ, ਪ%ਬੰਧਕੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ

ਹੈ , ਿਸਧ0ਤਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ, ਇਿਤਹਾਸਕ, ਪ%ਬੰਧਕੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ

ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਿਹਸ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ

ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਿਹਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ

ਿਵਚ ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ ਸਨ. ਅਸU ਦੋਵ0 ਸਮੂਹ0 ਿਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਦਰਸਾ

ਿਵਚ ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ ਸਨ. ਅਸU ਦੋਵ0 ਸਮੂਹ0 ਿਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਦਰਸਾ

ਸਕਦੇ ਹ0:

ਸਕਦੇ ਹ0:

8।

8।
ਕਦਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ ਤੌਰ ਧਾਰਿਮਕ ਕਦਰ.
ਪੀ ਪੋਪ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ W ਤੌਰ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ, ਜੋ
ਿਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਨ ਉਹ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਫ ਿਵਆਪਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੋਪ (ਿਪਤਾ) ਦੀ
ਸੀ . ਡਬਲਯੂ ਹੇਨ ਪੋਪ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ0ਸਟ^ਟੀ ਨbਪ0 ਦੇ ਸਰਪ%ਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ0 ਨO ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਵੰ ਡ

ਹੋ

ਗਈ . 1054

ਿਵਚ, ਪੱ ਛਮ

ਿਵਚ ਰੋਮਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤN ਵੱ ਖ
ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਓ ਰਾਦੋਡਾਕਸ ;ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੱ ਚਾ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਰਾਏ ਹੈ।
ਜਦN ਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਨਹU
ਹੈ , ਿਸਧ0ਤਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ, ਇਿਤਹਾਸਕ, ਪ%ਬੰਧਕੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਿਹਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ
ਿਵਚ ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ ਸਨ. ਅਸU ਦੋਵ0 ਸਮੂਹ0 ਿਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਦਰਸਾ
ਸਕਦੇ ਹ0:

ਕਦਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ ਤੌਰ ਧਾਰਿਮਕ ਕਦਰ.
ਪੀ ਪੋਪ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ W ਤੌਰ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ, ਜੋ
ਿਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਨ ਉਹ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਫ ਿਵਆਪਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੋਪ (ਿਪਤਾ) ਦੀ
ਸੀ . ਡਬਲਯੂ ਹੇਨ ਪੋਪ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ0ਸਟ^ਟੀ ਨbਪ0 ਦੇ ਸਰਪ%ਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ0 ਨO ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਵੰ ਡ

ਹੋ

ਗਈ . 1054

ਿਵਚ, ਪੱ ਛਮ

ਿਵਚ ਰੋਮਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤN ਵੱ ਖ
ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਓ ਰਾਦੋਡਾਕਸ ;ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੱ ਚਾ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਰਾਏ ਹੈ।
ਜਦN ਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਨਹU
ਹੈ , ਿਸਧ0ਤਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ, ਇਿਤਹਾਸਕ, ਪ%ਬੰਧਕੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਿਹਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ
ਿਵਚ ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ ਸਨ. ਅਸU ਦੋਵ0 ਸਮੂਹ0 ਿਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਦਰਸਾ
ਸਕਦੇ ਹ0:

9।

9।

ਅਥਾਿਰਟੀ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਪੀ ਓਪਰੇਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ

ਅਥਾਿਰਟੀ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਪੀ ਓਪਰੇਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ

1870 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘੋਿ;ਤ

1870 ਿਵਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘੋਿ;ਤ

ਕੀਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 749.1, 1404 ਅਤੇ 1442) ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੋਪ

ਕੀਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 749.1, 1404 ਅਤੇ 1442) ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੋਪ

ਧਰਤੀ Tਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾhਦਾ ਹੈ. ਪੋਪ ਨੂੰ "ਅਣਗੌਿਲਆ" ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਤN

ਧਰਤੀ Tਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾhਦਾ ਹੈ. ਪੋਪ ਨੂੰ "ਅਣਗੌਿਲਆ" ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਤN

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ0 ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ.

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ0 ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ.

ਜਦN ਪੋਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ( ਸਾਬਕਾ ਿਗਰਜਾਘਰ ) ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ

ਜਦN ਪੋਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ( ਸਾਬਕਾ ਿਗਰਜਾਘਰ ) ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ

ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤN ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜN ਉਸਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਚੱ ਲ ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ

ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤN ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜN ਉਸਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਚੱ ਲ ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ

ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ

ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ

ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ

ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ

ਸੰ ਪੂਰਨ ਨਹU ਹੈ.

ਸੰ ਪੂਰਨ ਨਹU ਹੈ.
ਰੋਮੀਆਂ 3: 4

ਰੋਮੀਆਂ 3: 4

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ0 ਨਹU! ਰੱ ਬ ਸੱ ਚੇ ਹੋਣ ਿਦਉ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ0 ਨਹU! ਰੱ ਬ ਸੱ ਚੇ ਹੋਣ ਿਦਉ

ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਝੂਠਾ ਸੀ,

ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਝੂਠਾ ਸੀ,

“ਤ0 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ;ਬਦ0 ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,

“ਤ0 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ;ਬਦ0 ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,

ਅਤੇ ਿਜੱ ਤ ਜਾਓ ਜਦN ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ”

ਅਤੇ ਿਜੱ ਤ ਜਾਓ ਜਦN ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ”

ਐਕਟ 5:29

ਐਕਟ 5:29

ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ,

ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ,

“ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ0 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ0 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱ ਬ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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9।
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10।

10।
ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਰੋਮਨ ਪੋਪ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0

ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਰੋਮਨ ਪੋਪ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0

ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਿਦੱ ਤੇ ;ਾਨਦਾਰ ਿਸਰਲੇ ਖ0

ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਿਦੱ ਤੇ ;ਾਨਦਾਰ ਿਸਰਲੇ ਖ0

ਨਾਲ

ਨਾਲ

ਬੁਲਾhਦਾ

ਹੈ:

ਈਸਾਈਆਂ

'ਸਾਰੇ

ਦਾ

ਪੋਪ

(ਭਾਵ

ਬੁਲਾhਦਾ

ਹੈ:

ਈਸਾਈਆਂ

'ਸਾਰੇ

ਦਾ

ਪੋਪ

(ਭਾਵ

ਿਪਤਾ),' ;ੈkਫ ਈ ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ',' ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ ', ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ%ਗਟ

ਿਪਤਾ),' ;ੈkਫ ਈ ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ',' ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ ', ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ%ਗਟ

ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ' 'ਪੀਟਰ ਦਾ Tਤਰਾਿਧਕਾਰੀ', 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ',' ਿਵਚੋਲਾ ',

ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ' 'ਪੀਟਰ ਦਾ Tਤਰਾਿਧਕਾਰੀ', 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ',' ਿਵਚੋਲਾ ',

ਆਿਦ ....

ਆਿਦ ....

ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਖਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ

ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਖਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ

ਅਤੇ

ਉਸ

ਦੀ magnif ਿਯੰ ਗ ਨO

ਉਸ

ਨੂੰ ਇਸ

ਹੱ ਦ

ਉਸ

ਦੀ magnif ਿਯੰ ਗ ਨO

ਉਸ

ਨੂੰ ਇਸ

ਹੱ ਦ

ਤੱ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ

ਤੱ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ

ਦੀ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਦੇ

ਦੀ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਦੇ

ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤN Tਪਰ ਨਹU Tਠਣਾ

ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤN Tਪਰ ਨਹU Tਠਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ

ਚਾਹੀਦਾ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ

ਸਨ :

ਸਨ :
ਮੱ ਤੀ 20: 25-26

ਮੱ ਤੀ 20: 25-26
25. ਪਰ ਿਯਸੂ ਨO ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,

25. ਪਰ ਿਯਸੂ ਨO ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,

“ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌ ਮ0 ਦੇ ਹਾਕਮ

“ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌ ਮ0 ਦੇ ਹਾਕਮ

ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 Tਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋ ਕ0 Tਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਓ

ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 Tਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋ ਕ0 Tਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਓ

ਉਨ/0 Tਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ. 26. ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਨ/0 Tਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ. 26. ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸੇਵਕ ਹੈ .

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸੇਵਕ ਹੈ .

10।

10।
ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਰੋਮਨ ਪੋਪ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0
ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਿਦੱ ਤੇ ;ਾਨਦਾਰ ਿਸਰਲੇ ਖ0
ਨਾਲ

ਬੁਲਾhਦਾ

ਹੈ:

'ਸਾਰੇ

ਈਸਾਈਆਂ

ਦਾ

ਪੋਪ

(ਭਾਵ

ਿਪਤਾ),' ;ੈkਫ ਈ ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ',' ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ ', ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ%ਗਟ
ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ' 'ਪੀਟਰ ਦਾ Tਤਰਾਿਧਕਾਰੀ', 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ',' ਿਵਚੋਲਾ ',
ਆਿਦ ....
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਖਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ

ਉਸ

ਦੀ magnif ਿਯੰ ਗ ਨO

ਉਸ

ਨੂੰ ਇਸ

ਹੱ ਦ

ਤੱ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ
ਦੀ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤN Tਪਰ ਨਹU Tਠਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ
ਸਨ :
ਮੱ ਤੀ 20: 25-26
25. ਪਰ ਿਯਸੂ ਨO ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌ ਮ0 ਦੇ ਹਾਕਮ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 Tਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋ ਕ0 Tਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਓ
ਉਨ/0 Tਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ. 26. ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸੇਵਕ ਹੈ .

ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਰੋਮਨ ਪੋਪ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0
ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਹੇਠ0 ਿਦੱ ਤੇ ;ਾਨਦਾਰ ਿਸਰਲੇ ਖ0
ਨਾਲ

ਬੁਲਾhਦਾ

ਹੈ:

'ਸਾਰੇ

ਈਸਾਈਆਂ

ਦਾ

ਪੋਪ

(ਭਾਵ

ਿਪਤਾ),' ;ੈkਫ ਈ ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ',' ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ ', ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ%ਗਟ
ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ' 'ਪੀਟਰ ਦਾ Tਤਰਾਿਧਕਾਰੀ', 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ',' ਿਵਚੋਲਾ ',
ਆਿਦ ....
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਖਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ

ਉਸ

ਦੀ magnif ਿਯੰ ਗ ਨO

ਉਸ

ਨੂੰ ਇਸ

ਹੱ ਦ

ਤੱ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ
ਦੀ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤN Tਪਰ ਨਹU Tਠਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ
ਸਨ :
ਮੱ ਤੀ 20: 25-26
25. ਪਰ ਿਯਸੂ ਨO ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌ ਮ0 ਦੇ ਹਾਕਮ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 Tਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋ ਕ0 Tਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਓ
ਉਨ/0 Tਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ. 26. ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸੇਵਕ ਹੈ .
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11।
ਰੱ ਬ: ਮਾਫ ਕਰਨਾ / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
• ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ "ਲਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼"
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਜੱ ਜ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 'ਖੇਡਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਆਰ" ਵਜN ਪਿਰਭਾ;ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਚਣਾਗ0 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜੱ ਜ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਰੱ ਬ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.

ਰੱ ਬ: ਮਾਫ ਕਰਨਾ / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
• ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ "ਲਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼"
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਜੱ ਜ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 'ਖੇਡਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਆਰ" ਵਜN ਪਿਰਭਾ;ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਚਣਾਗ0 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜੱ ਜ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਰੱ ਬ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.
ਿਵਚ ਅੰਤਰ

ਿਵਚ ਅੰਤਰ
ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪHਬੰਧਨ:
• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਪ%;ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤ;ਾਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ, ਪੈਿਟ%ਕ ਅਤੇ ਆਰਚਿਬ;ਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਿਵਚN
ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹU
ਹੁੰ ਦਾ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਵ0ਗ ਆਰਥੋਡਾਕਸ
ਚਰਚ0, ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤN ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਤਬਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹU ਹਨ.
ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਲਈ, ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ "Tਪਰ ਤN ਹੇਠ0" ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਐਸੁਸ ਲਈ ਬੀ ਬਰਥ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਵਾਦ
• ਕੈਥੋਿਲਕ 25 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ;ਨ ਮਨਾhਦੇ
ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਨਵਰੀ 6 ਫਰਬਰੀ .

ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪHਬੰਧਨ:
• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਪ%;ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤ;ਾਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ, ਪੈਿਟ%ਕ ਅਤੇ ਆਰਚਿਬ;ਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਿਵਚN
ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹU
ਹੁੰ ਦਾ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਵ0ਗ ਆਰਥੋਡਾਕਸ
ਚਰਚ0, ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤN ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਤਬਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹU ਹਨ.
ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਲਈ, ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ "Tਪਰ ਤN ਹੇਠ0" ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਐਸੁਸ ਲਈ ਬੀ ਬਰਥ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਵਾਦ
• ਕੈਥੋਿਲਕ 25 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ;ਨ ਮਨਾhਦੇ
ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਨਵਰੀ 6 ਫਰਬਰੀ .
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11।

ਰੱ ਬ: ਮਾਫ ਕਰਨਾ / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ

ਰੱ ਬ: ਮਾਫ ਕਰਨਾ / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ

• ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ "ਲਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼"

• ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ "ਲਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼"

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਜੱ ਜ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 'ਖੇਡਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਜੱ ਜ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 'ਖੇਡਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ

ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ

ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਆਰ" ਵਜN ਪਿਰਭਾ;ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ "ਿਪਆਰ" ਵਜN ਪਿਰਭਾ;ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਚਣਾਗ0 'ਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਚਣਾਗ0 'ਤੇ

ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜੱ ਜ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਰੱ ਬ ਉਹ

ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜੱ ਜ ਵਜN ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਰੱ ਬ ਉਹ

ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.

ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.

ਿਵਚ ਅੰਤਰ

ਿਵਚ ਅੰਤਰ

ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪHਬੰਧਨ:

ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪHਬੰਧਨ:

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਪ%;ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤ;ਾਹਤ

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਪ%;ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤ;ਾਹਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ, ਪੈਿਟ%ਕ ਅਤੇ ਆਰਚਿਬ;ਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਿਵਚN

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ, ਪੈਿਟ%ਕ ਅਤੇ ਆਰਚਿਬ;ਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਿਵਚN

ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹU

ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹU

ਹੁੰ ਦਾ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਵ0ਗ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਹੁੰ ਦਾ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਵ0ਗ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ0, ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤN ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਤਬਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ

ਚਰਚ0, ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤN ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਤਬਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹU ਹਨ.

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹU ਹਨ.

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਲਈ, ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ "Tਪਰ ਤN ਹੇਠ0" ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਲਈ, ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ "Tਪਰ ਤN ਹੇਠ0" ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਐਸੁਸ ਲਈ ਬੀ ਬਰਥ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਵਾਦ

ਜੇ ਐਸੁਸ ਲਈ ਬੀ ਬਰਥ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਵਾਦ

• ਕੈਥੋਿਲਕ 25 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ;ਨ ਮਨਾhਦੇ

• ਕੈਥੋਿਲਕ 25 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ;ਨ ਮਨਾhਦੇ

ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਨਵਰੀ 6 ਫਰਬਰੀ .

ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਨਵਰੀ 6 ਫਰਬਰੀ .

•
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ਿਵਆਹ

ਿਵਆਹ

ਦੇ ਿਵNੇ 'ਤੇ

ਦੇ ਿਵNੇ 'ਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

•

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦN ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦN ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

• ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਲਈ, ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਛੜਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,

• ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਲਈ, ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਛੜਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,

ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਿਦੱ ਤਾ.

ਿਦੱ ਤਾ.
ਲਾਤੀਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਨ

ਲਾਤੀਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਨ
• ਕੈਥੋਿਲਕ

ਲਾਤੀਨੀ

ਨੂੰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ,

ਰੀਤੀ ,

• ਕੈਥੋਿਲਕ

ਲਾਤੀਨੀ

ਨੂੰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ,

ਰੀਤੀ ,

ਜਦਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ.

ਜਦਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ.
ਪPਿਟੰ ਗ ਬਨਾਮ ਮੂਰਤੀ

ਪPਿਟੰ ਗ ਬਨਾਮ ਮੂਰਤੀ

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਪ^ਿਟੰ ਗ0 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਪ^ਿਟੰ ਗ0 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਬੁੱ ਤ ਜ0 ਬੁੱ ਤ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱ ਛਮੀ ਚਰਚ0

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਬੁੱ ਤ ਜ0 ਬੁੱ ਤ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱ ਛਮੀ ਚਰਚ0

ਿਵਚ.

ਿਵਚ.
ਇਨ/0 ਮਤਭੇਦ0 ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ

ਇਨ/0 ਮਤਭੇਦ0 ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ

ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਪ%ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ0ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਖੇਤਰ

ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਪ%ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ0ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਖੇਤਰ

ਿਜਥੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕ^ਿਦ%ਤ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ

ਿਜਥੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕ^ਿਦ%ਤ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਿਵਚਕਾਰ

ਇਹ

ਵੰ ਡ

ਪਾੜਾ

ਭਰ

ਗੂੜ/ਾ

ਕੀਤਾ

ਹੈ ਦੇ

ਿਵਚਕਾਰ

ਇਹ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦN ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
• ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਲਈ, ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਛੜਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱ ਤਾ.

ਨੂੰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ,

ਰੀਤੀ ,

ਜਦਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ.

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਪ^ਿਟੰ ਗ0 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਬੁੱ ਤ ਜ0 ਬੁੱ ਤ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱ ਛਮੀ ਚਰਚ0
ਿਵਚ.
ਇਨ/0 ਮਤਭੇਦ0 ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਪ%ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ0ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਖੇਤਰ
ਿਜਥੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕ^ਿਦ%ਤ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਲਈ ਿਸਆਸੀ ਕਾਰਨ.

ਪਾੜਾ

ਭਰ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦN ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
• ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਲਈ, ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਛੜਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱ ਤਾ.

• ਕੈਥੋਿਲਕ

ਲਾਤੀਨੀ

ਨੂੰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ,

ਰੀਤੀ ,

ਜਦਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ.
ਪPਿਟੰ ਗ ਬਨਾਮ ਮੂਰਤੀ

ਪPਿਟੰ ਗ ਬਨਾਮ ਮੂਰਤੀ

ਵੰ ਡ

•

ਲਾਤੀਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਨ

ਲਾਤੀਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਨ

ਇਹ

ਹੈ ਦੇ

ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਿਵਚਕਾਰ

ਕੀਤਾ

ਦੇ ਿਵNੇ 'ਤੇ

ਦੇ ਿਵNੇ 'ਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਗੂੜ/ਾ

ਿਵਆਹ

ਿਵਆਹ

ਲਾਤੀਨੀ

ਭਰ
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• ਕੈਥੋਿਲਕ

ਪਾੜਾ

ਇਿਤਹਾਸ ਲਈ ਿਸਆਸੀ ਕਾਰਨ.

ਇਿਤਹਾਸ ਲਈ ਿਸਆਸੀ ਕਾਰਨ.

•

ਵੰ ਡ

ਗੂੜ/ਾ

ਕੀਤਾ

ਹੈ ਦੇ

• ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਪ^ਿਟੰ ਗ0 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚ ਬੁੱ ਤ ਜ0 ਬੁੱ ਤ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱ ਛਮੀ ਚਰਚ0
ਿਵਚ.
ਇਨ/0 ਮਤਭੇਦ0 ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਿਵ;ਵਾਸ ਪ%ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ0ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਖੇਤਰ
ਿਜਥੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕ^ਿਦ%ਤ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਤੇ
ਕੈਥੋਿਲਕ

ਿਵਚਕਾਰ

ਇਹ

ਇਿਤਹਾਸ ਲਈ ਿਸਆਸੀ ਕਾਰਨ.

ਵੰ ਡ

ਪਾੜਾ

ਭਰ

ਗੂੜ/ਾ

ਕੀਤਾ

ਹੈ ਦੇ

13।
ਹਾਲ0ਿਕ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਚਰਚ

ਨO

ਹਾਲ

13।
ਹੀ ਿਵੱ ਚ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ

ਹਾਲ0ਿਕ,

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਚਰਚ

ਨO

ਹਾਲ

ਹੀ ਿਵੱ ਚ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ

ਚਾਲ0 ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਅੱ ਜ ਵੀ

ਚਾਲ0 ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਅੱ ਜ ਵੀ

ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਸਤਹੀ ਪੜ/ਾਈ ਤN ਇਹ ਪਤਾ

ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਸਤਹੀ ਪੜ/ਾਈ ਤN ਇਹ ਪਤਾ

ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0

ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0

'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੈਰਾ 830 ਿਵਚ ਉਨ/0 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੇ ਇਸ

'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੈਰਾ 830 ਿਵਚ ਉਨ/0 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੇ ਇਸ

ਦੇ ਉਲਟ, ਿਯਸੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਕ^ਦਰੀ ;ਖਸੀਅਤ ਨਹU ਹੈ . ਇੱ ਥੇ

ਦੇ ਉਲਟ, ਿਯਸੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਕ^ਦਰੀ ;ਖਸੀਅਤ ਨਹU ਹੈ . ਇੱ ਥੇ

ਕੁਝ ਚੀਜ਼0 ਹਨ ਜੋ ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਿਵੱ ਚ ਕ^ਦਰੀ ਹਨ :

ਕੁਝ ਚੀਜ਼0 ਹਨ ਜੋ ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਿਵੱ ਚ ਕ^ਦਰੀ ਹਨ :

ਜਾਰੀ ਹਨ ।

ਜਾਰੀ ਹਨ ।

v ਪੋਪਸੀ

v ਪੋਪਸੀ

v ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

v ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

v ਮਿਰਯਮ ਹਮੇ;0 ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ

v ਮਿਰਯਮ ਹਮੇ;0 ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ

v ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ

v ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ

v ਪ%ਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

v ਪ%ਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

v ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਸੂਲ

v ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਸੂਲ

v

ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ

v

ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ

v

ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨOਕੀ ਪ%ਾਪਤ

v

ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨOਕੀ ਪ%ਾਪਤ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜN ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜN ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਪਾਪ0 ਦਾ ਇਕਬਾਲ

v

v

ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਪਾਪ0 ਦਾ ਇਕਬਾਲ
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'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੈਰਾ 830 ਿਵਚ ਉਨ/0 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੇ ਇਸ
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ਕੁਝ ਚੀਜ਼0 ਹਨ ਜੋ ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਿਵੱ ਚ ਕ^ਦਰੀ ਹਨ :

ਕੁਝ ਚੀਜ਼0 ਹਨ ਜੋ ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਿਵੱ ਚ ਕ^ਦਰੀ ਹਨ :

ਜਾਰੀ ਹਨ ।

ਜਾਰੀ ਹਨ ।

v ਪੋਪਸੀ

v ਪੋਪਸੀ

v ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

v ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

v ਮਿਰਯਮ ਹਮੇ;0 ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ

v ਮਿਰਯਮ ਹਮੇ;0 ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ

v ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ
v ਪ%ਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

v ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ

v ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਸੂਲ

v ਪ%ਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ
v ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਸੂਲ

v

ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ

v

ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ

v

ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨOਕੀ ਪ%ਾਪਤ

v

ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨOਕੀ ਪ%ਾਪਤ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜN ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
v

ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਪਾਪ0 ਦਾ ਇਕਬਾਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜN ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
v

ਜਾਜਕ0 ਨੂੰ ਪਾਪ0 ਦਾ ਇਕਬਾਲ

14।

14।

v ਿਸੱ ਿਖਆ

v ਿਸੱ ਿਖਆ

v ਚਰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

v ਚਰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

v ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

v ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

v ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਣਿਵਆਹੇ ਲੋ ਕ ਮਨਜੂਰੀ

v ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਣਿਵਆਹੇ ਲੋ ਕ ਮਨਜੂਰੀ
v ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਓ .

v ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਓ .
ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪਤਾ

ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ

ਿਕ

ਇਹ

ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ

ਪਤਾ

ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ

ਿਕ

ਇਹ

ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ

ਦਾਅਵੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹU ਹਨ . ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ

ਦਾਅਵੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹU ਹਨ . ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ

ਪੜ/ਨ ਤN ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ0

ਪੜ/ਨ ਤN ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ0

ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਸੀ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕ^ਦਰੀ

ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਸੀ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕ^ਦਰੀ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਜੋ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਜੋ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਨਵ^ ਨOਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨੂੰ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ

ਿਗਆ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਨਵ^ ਨOਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨੂੰ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ

ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨਾਲ ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਨਹU ਹੋਣਾ

ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨਾਲ ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਨਹU ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ.

ਚਾਹੀਦਾ.
ਮੱ ਤੀ 15: 9

ਮੱ ਤੀ 15: 9
“ਮ) ਬੇਕਾਰ ਹ0 ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਪਦੇ; ਿਦੰ ਦੇ

“ਮ) ਬੇਕਾਰ ਹ0 ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਪਦੇ; ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਮਨੁੱਖ0 ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ”

ਹਨ ਮਨੁੱਖ0 ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਸU ਜੋ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ/ਦੇ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਸU ਜੋ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ/ਦੇ

ਹ0 ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ

ਹ0 ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ

ਭਾਈਚਾਰੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ

ਦਾ

ਕੋਈ

ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਥਤੀ ਇੱ ਕ ਅਣਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਦਾ

ਕੋਈ

ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਥਤੀ ਇੱ ਕ ਅਣਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਇੱ ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਹੈ. ਨੂੰ

ਇੱ ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਹੈ. ਨੂੰ
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v ਿਸੱ ਿਖਆ

v ਿਸੱ ਿਖਆ

v ਚਰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

v ਚਰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

v ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

v ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

v ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਣਿਵਆਹੇ ਲੋ ਕ ਮਨਜੂਰੀ

v ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਣਿਵਆਹੇ ਲੋ ਕ ਮਨਜੂਰੀ

v ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਓ .

v ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਓ .
ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪਤਾ

ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ

ਿਕ

ਇਹ

ਪ%ਭਾਵ;ਾਲੀ

ਦਾਅਵੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹU ਹਨ . ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ
ਪੜ/ਨ ਤN ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ0
ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਸੀ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕ^ਦਰੀ
ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਜੋ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਨਵ^ ਨOਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨੂੰ Tਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ
ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਨਾਲ ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਨਹU ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ.
ਮੱ ਤੀ 15: 9
“ਮ) ਬੇਕਾਰ ਹ0 ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਪਦੇ; ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਮਨੁੱਖ0 ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਸU ਜੋ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ/ਦੇ
ਹ0 ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ
ਭਾਈਚਾਰੇ

ਦਾ

ਕੋਈ

ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਥਤੀ ਇੱ ਕ ਅਣਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
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15।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਰੱ ਬ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆ ਕਰਨਾ ਹੈ.

15।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਰੱ ਬ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਰੱ ਬ ਨO ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਪੱ ;ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਚ

ਰੱ ਬ ਨO ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਪੱ ;ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਚ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ^ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ^ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ^ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ^ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਦੀ ਹੈ ਜ0 ਇਕੀਵU ਸਦੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਨਹU ਬਦਲਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ

ਦੀ ਹੈ ਜ0 ਇਕੀਵU ਸਦੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਨਹU ਬਦਲਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਆਗੂ ਿਕਵ^ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸਾਈ

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਆਗੂ ਿਕਵ^ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸਾਈ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ:

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੀਡਰਿ;ਪ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ:

ਤੀਤੁਸ 1: 6

ਤੀਤੁਸ 1: 6

“ ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ%ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ , ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

“ ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ%ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ , ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ , ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅਤੇ

ਹੈ , ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅਤੇ

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ; ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਲ/ੇ ਨਹU ਹੁੰ ਦੇ. ”

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ; ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਲ/ੇ ਨਹU ਹੁੰ ਦੇ. ”

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ?

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ?

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, T ਇੱ ਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, T ਇੱ ਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆਰਮੀਨੀ, ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਰੀਆਈ ਪ%ਾਚੀਨ,

ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆਰਮੀਨੀ, ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਰੀਆਈ ਪ%ਾਚੀਨ,

ਕਸਦੀ, ਆਿਦ ਬੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਾਈਨ ਦੀ

ਕਸਦੀ, ਆਿਦ ਬੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਾਈਨ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. "ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ" ;ਬਦ "ਿਵਰੋਧ" ;ਬਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ^ ਿਕ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. "ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ" ;ਬਦ "ਿਵਰੋਧ" ;ਬਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ^ ਿਕ

ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ ਚਰਚ0 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਣਾਲੀ

ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ ਚਰਚ0 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਣਾਲੀ

ਦਾ 'ਿਵਰੋਧ' ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦਾ 'ਿਵਰੋਧ' ਕਰਦੇ ਹਨ.
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ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ; ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਲ/ੇ ਨਹU ਹੁੰ ਦੇ. ”

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ; ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਲ/ੇ ਨਹU ਹੁੰ ਦੇ. ”

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ?

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ?

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, T ਇੱ ਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, T ਇੱ ਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆਰਮੀਨੀ, ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਰੀਆਈ ਪ%ਾਚੀਨ,

ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆਰਮੀਨੀ, ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਰੀਆਈ ਪ%ਾਚੀਨ,

ਕਸਦੀ, ਆਿਦ ਬੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਾਈਨ ਦੀ

ਕਸਦੀ, ਆਿਦ ਬੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਾਈਨ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. "ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ" ;ਬਦ "ਿਵਰੋਧ" ;ਬਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ^ ਿਕ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. "ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ" ;ਬਦ "ਿਵਰੋਧ" ;ਬਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ^ ਿਕ

ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ ਚਰਚ0 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਣਾਲੀ

ਪ%ਟ
ੋ ੈਸਟ)ਟ ਚਰਚ0 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬ;ਪ0 ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਣਾਲੀ

ਦਾ 'ਿਵਰੋਧ' ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦਾ 'ਿਵਰੋਧ' ਕਰਦੇ ਹਨ.

16।

16।
ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕhਿਕ ਉਨ/0 ਨO

ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕhਿਕ ਉਨ/0 ਨO

ਸਥਾਿਪਤ ਚਰਚ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਅਮਲ0 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਸਥਾਿਪਤ ਚਰਚ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਅਮਲ0 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਨ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ, ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ0 ਤN

ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਨ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ, ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ0 ਤN

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ "ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ" ਵਜN ਘੋਿ;ਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਵੈਟੀਕਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ "ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ" ਵਜN ਘੋਿ;ਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਵੈਟੀਕਨ

ਕn ਸਲ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਹੀ "ਵੱ ਖਰੇ ਭਰਾ" ਜ0 "ਭੈਣ ਚਰਚ0" ਵਜN ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

ਕn ਸਲ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਹੀ "ਵੱ ਖਰੇ ਭਰਾ" ਜ0 "ਭੈਣ ਚਰਚ0" ਵਜN ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
ਆਪਸ ਿਵਚਲੇ ਮਤਭੇਦ0 ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਤN ਪਿਹਲ0, ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਕੁਝ

ਆਪਸ ਿਵਚਲੇ ਮਤਭੇਦ0 ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਤN ਪਿਹਲ0, ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਕੁਝ
ਨੁਕਿਤਆਂ

'ਤੇ

ਜ਼ੋਰ

ਦੇਣਾ

ਲਾਭਦਾਇਕ

ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਨ/0'

ਨੁਕਿਤਆਂ

'ਤੇ

ਜ਼ੋਰ

ਦੇਣਾ

ਲਾਭਦਾਇਕ

ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਨ/0'

ਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ .

ਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ .
ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹNਦ, ਅਨਾਿਦ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਤਕੋਣੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਿਕ

ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹNਦ, ਅਨਾਿਦ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਤਕੋਣੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਿਕ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹU ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹNਦ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹU ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹNਦ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ

ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਮਨੁੱਖ ਹੈ. ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਮਨੁੱਖ ਹੈ. ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਤN ਚਮਤਕਾਰੀ ਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,

ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਤN ਚਮਤਕਾਰੀ ਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,

ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਿਨਰਦੋ; ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ

ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਿਨਰਦੋ; ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ

ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚN ਜੀ Tਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚN ਜੀ Tਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵਾਲੇ

ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵਾਲੇ

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ

ਸੱ ਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ .

ਸੱ ਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ .

16।

16।
ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕhਿਕ ਉਨ/0 ਨO
ਸਥਾਿਪਤ ਚਰਚ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਅਮਲ0 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਨ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ, ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ0 ਤN
ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ "ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ" ਵਜN ਘੋਿ;ਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਵੈਟੀਕਨ
ਕn ਸਲ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਹੀ "ਵੱ ਖਰੇ ਭਰਾ" ਜ0 "ਭੈਣ ਚਰਚ0" ਵਜN ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
ਆਪਸ ਿਵਚਲੇ ਮਤਭੇਦ0 ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਤN ਪਿਹਲ0, ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਕੁਝ
ਨੁਕਿਤਆਂ

'ਤੇ

ਜ਼ੋਰ

ਦੇਣਾ

ਲਾਭਦਾਇਕ

ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਨ/0'

ਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ .
ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹNਦ, ਅਨਾਿਦ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਤਕੋਣੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹU ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹNਦ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਮਨੁੱਖ ਹੈ. ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਤN ਚਮਤਕਾਰੀ ਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਿਨਰਦੋ; ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚN ਜੀ Tਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵਾਲੇ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਸੱ ਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ .

ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕhਿਕ ਉਨ/0 ਨO
ਸਥਾਿਪਤ ਚਰਚ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਅਮਲ0 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਨ . ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਸ, ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ0 ਤN
ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ "ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ" ਵਜN ਘੋਿ;ਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਵੈਟੀਕਨ
ਕn ਸਲ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਹੀ "ਵੱ ਖਰੇ ਭਰਾ" ਜ0 "ਭੈਣ ਚਰਚ0" ਵਜN ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
ਆਪਸ ਿਵਚਲੇ ਮਤਭੇਦ0 ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਤN ਪਿਹਲ0, ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਕੁਝ
ਨੁਕਿਤਆਂ

'ਤੇ

ਜ਼ੋਰ

ਦੇਣਾ

ਲਾਭਦਾਇਕ

ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਨ/0'

ਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ .
ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹNਦ, ਅਨਾਿਦ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਤਕੋਣੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹU ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹNਦ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਮਨੁੱਖ ਹੈ. ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਤN ਚਮਤਕਾਰੀ ਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਿਨਰਦੋ; ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚN ਜੀ Tਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵਾਲੇ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਸੱ ਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ .

17।

17।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ

ਿਯਸੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਸੰ ਸਾਰ , ਜੋ ਿਕ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ,

ਿਯਸੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਸੰ ਸਾਰ , ਜੋ ਿਕ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ,

ਇੱ ਕ ਪੁਨਰ

ਇੱ ਕ ਪੁਨਰ

ਉਥਾਨ ਿਵੱ ਚ

ਮਰੇ , ਅਤੇ

ਇਹ

ਹੈ

ਜੋ

ਸੰ ਯੁਕਤ

ਉਥਾਨ ਿਵੱ ਚ

ਮਰੇ , ਅਤੇ

ਇਹ

ਹੈ

ਜੋ

ਸੰ ਯੁਕਤ

ਰਾ;ਟਰ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ

ਰਾ;ਟਰ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ

ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪ%ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪ%ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਉਸ ਨO ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਤਕੋਣੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0

ਉਸ ਨO ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਤਕੋਣੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0

ਿਕ ਇਕ ਨOਗਲ ਅਤੇ ;ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਆਤਿਮਕ ;ਖਸੀਅਤ0 ਵਜN

ਿਕ ਇਕ ਨOਗਲ ਅਤੇ ;ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਆਤਿਮਕ ;ਖਸੀਅਤ0 ਵਜN

ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਅਤੇ

ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਅਤੇ

ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ. ਇਨ/0 ਆਮ ਿਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸU ਹੁਣ

ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ. ਇਨ/0 ਆਮ ਿਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸU ਹੁਣ

ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਜ0ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਜ0ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ ਲੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ ਲੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ

ਿਵ;ੇ;ਤਾਵ0 ਕੀ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ l ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ;ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਅੰ ਤਰ ਹੁਣ 'ਤੇ

ਿਵ;ੇ;ਤਾਵ0 ਕੀ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ l ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ;ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਅੰ ਤਰ ਹੁਣ 'ਤੇ

ਨਜ਼ਰ:

ਨਜ਼ਰ:
ਿਬNਪR ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਿਬNਪR ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨUਹ ਖੁਦ ਿਯਸੂ

ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨUਹ ਖੁਦ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ

ਗਈ ਸੀ। ਤੱ ਕ ;ੁਰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਗਈ ਸੀ। ਤੱ ਕ ;ੁਰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ.

ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ.

17।

17।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ

ਿਯਸੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਸੰ ਸਾਰ , ਜੋ ਿਕ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ,

ਿਯਸੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਸੰ ਸਾਰ , ਜੋ ਿਕ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ,

ਇੱ ਕ ਪੁਨਰ

ਇੱ ਕ ਪੁਨਰ

ਉਥਾਨ ਿਵੱ ਚ

ਮਰੇ , ਅਤੇ

ਇਹ

ਹੈ

ਜੋ

ਸੰ ਯੁਕਤ

ਉਥਾਨ ਿਵੱ ਚ

ਮਰੇ , ਅਤੇ

ਇਹ

ਹੈ

ਜੋ

ਸੰ ਯੁਕਤ

ਰਾ;ਟਰ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ

ਰਾ;ਟਰ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ;ਵਾਸ

ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪ%ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪ%ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ

ਉਸ ਨO ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਤਕੋਣੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0

ਉਸ ਨO ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਤਕੋਣੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0

ਿਕ ਇਕ ਨOਗਲ ਅਤੇ ;ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਆਤਿਮਕ ;ਖਸੀਅਤ0 ਵਜN

ਿਕ ਇਕ ਨOਗਲ ਅਤੇ ;ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਆਤਿਮਕ ;ਖਸੀਅਤ0 ਵਜN

ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਅਤੇ

ਅਸU ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹ0 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਅਤੇ

ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ. ਇਨ/0 ਆਮ ਿਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸU ਹੁਣ

ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ. ਇਨ/0 ਆਮ ਿਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸU ਹੁਣ

ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਜ0ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਜ0ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ ਲੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ ਲੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ

ਿਵ;ੇ;ਤਾਵ0 ਕੀ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ l ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ;ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਅੰ ਤਰ ਹੁਣ 'ਤੇ

ਿਵ;ੇ;ਤਾਵ0 ਕੀ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ l ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ;ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਅੰ ਤਰ ਹੁਣ 'ਤੇ

ਨਜ਼ਰ:

ਨਜ਼ਰ:
ਿਬNਪR ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਿਬNਪR ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨUਹ ਖੁਦ ਿਯਸੂ

ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨUਹ ਖੁਦ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ

ਗਈ ਸੀ। ਤੱ ਕ ;ੁਰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਗਈ ਸੀ। ਤੱ ਕ ;ੁਰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ.

ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ.

18।

18।
;ਬਦ "ਕੈਥੋਿਲਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯੂਨੀਵਰਸਲ". ਚਰਚ ਦਾ

;ਬਦ "ਕੈਥੋਿਲਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯੂਨੀਵਰਸਲ". ਚਰਚ ਦਾ

ਪ%ਬੰਧਕੀ ਕ^ਦਰ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

ਪ%ਬੰਧਕੀ ਕ^ਦਰ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

"ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ" ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ

"ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ" ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ

ਿਵਚ ਪੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਿਵਚ ਪੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ. ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਿਵਚ "ਿਬ;ਪਸ" ਦਾ ਰਾਜ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ

ਹਨ. ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਿਵਚ "ਿਬ;ਪਸ" ਦਾ ਰਾਜ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ

ਸਮ^ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲੋ ਕ0 ਨO ਚਰਚ Tਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਸਮ^ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲੋ ਕ0 ਨO ਚਰਚ Tਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 204.2)

ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 204.2)

ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਿਝਆ ਹੈ -

ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਿਝਆ ਹੈ -

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ,, ਚਰਚ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ "ਦੇ ਆਗੂ"

ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ,, ਚਰਚ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ "ਦੇ ਆਗੂ"

ਹਨ "ਮਸੀਹ"

ਹਨ "ਮਸੀਹ"

ਆਪਣੇ

ਆਪ

ਨੂੰ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ

ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ

1:22-23;

1:18 ) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਪਤਾ”

ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ

ਆਪਣੇ

ਆਪ

ਨੂੰ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ

ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ

1:22-23;

1:18 ) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਪਤਾ”

ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ

ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ”

ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ”

( ਮੱ ਤੀ 23: 9 )

( ਮੱ ਤੀ 23: 9 )
ਪੀ ਅਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ

ਪੀ ਅਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ
606 ਿਵੱ ਚ ਈ ਸਮਰਾਟ ਫੋਸੀਅਸ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਪੋਪ ਦੇ

606 ਿਵੱ ਚ ਈ ਸਮਰਾਟ ਫੋਸੀਅਸ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਪੋਪ ਦੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਸੀ, ਿਫਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਸੀ, ਿਫਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਚਰਚ Tਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 1256)

ਸਾਰੇ ਚਰਚ Tਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 1256)

18।

18।

;ਬਦ "ਕੈਥੋਿਲਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯੂਨੀਵਰਸਲ". ਚਰਚ ਦਾ
ਪ%ਬੰਧਕੀ ਕ^ਦਰ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
"ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ" ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ
ਿਵਚ ਪੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ. ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਿਵਚ "ਿਬ;ਪਸ" ਦਾ ਰਾਜ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਸਮ^ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲੋ ਕ0 ਨO ਚਰਚ Tਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 204.2)
ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ,, ਚਰਚ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ "ਦੇ ਆਗੂ"
ਹਨ "ਮਸੀਹ"

ਆਪਣੇ

ਆਪ

ਨੂੰ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ

1:22-23;

1:18 ) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਪਤਾ”

ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ

ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ”
( ਮੱ ਤੀ 23: 9 )
ਪੀ ਅਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ
606 ਿਵੱ ਚ ਈ ਸਮਰਾਟ ਫੋਸੀਅਸ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਪੋਪ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਸੀ, ਿਫਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਚਰਚ Tਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 1256)

;ਬਦ "ਕੈਥੋਿਲਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯੂਨੀਵਰਸਲ". ਚਰਚ ਦਾ
ਪ%ਬੰਧਕੀ ਕ^ਦਰ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
"ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ" ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ
ਿਵਚ ਪੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਪ%ਤੀਿਨਧੀ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ. ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਿਵਚ "ਿਬ;ਪਸ" ਦਾ ਰਾਜ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਸਮ^ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲੋ ਕ0 ਨO ਚਰਚ Tਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 204.2)
ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ,, ਚਰਚ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ "ਦੇ ਆਗੂ"
ਹਨ "ਮਸੀਹ"

ਆਪਣੇ

ਆਪ

ਨੂੰ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ

1:22-23;

1:18 ) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਪਤਾ”

ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ

ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ”
( ਮੱ ਤੀ 23: 9 )
ਪੀ ਅਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ
606 ਿਵੱ ਚ ਈ ਸਮਰਾਟ ਫੋਸੀਅਸ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਪੋਪ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਸੀ, ਿਫਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਚਰਚ Tਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 1256)

19।
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਿਵ;ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ

ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਦ "ਮਸੀਹ" ਹੈ । ( ਕੁਲੁ 1:18 ) ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਪ%ਾਰਥਨਾ

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ

ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

19।
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਦ "ਮਸੀਹ" ਹੈ । ( ਕੁਲੁ 1:18 ) ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਪ%ਾਰਥਨਾ

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ

ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

( ਮੱ ਤੀ 6: 5-9; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5).

( ਮੱ ਤੀ 6: 5-9; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5).

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲਗਭਗ 150 ਈ. ਦੇ ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ
ਹੋਇਆ . (ਕਾਨੂੰਨ 849) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਕ
ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ
;ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਵੇਖੋ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਨoਿਤਕ ਿਸਧ0ਤ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਲੇ ਖ)

ਲਗਭਗ 150 ਈ. ਦੇ ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ
ਹੋਇਆ . (ਕਾਨੂੰਨ 849) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਕ
ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ
;ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਵੇਖੋ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਨoਿਤਕ ਿਸਧ0ਤ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਲੇ ਖ)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ: ਜਦN ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜN ਸਵੀਕਾਿਰਆ , ਤ0 ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ) ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵU ਿਨਹਚਾ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਜਦਿਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਬਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ
ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ: ਜਦN ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜN ਸਵੀਕਾਿਰਆ , ਤ0 ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ) ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵU ਿਨਹਚਾ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਜਦਿਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਬਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ
ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

19।
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

19।

ਿਵ;ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ

ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਦ "ਮਸੀਹ" ਹੈ । ( ਕੁਲੁ 1:18 ) ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਿਵ;ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ

ਦੇ

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਿਵ;ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ

ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਦ "ਮਸੀਹ" ਹੈ । ( ਕੁਲੁ 1:18 ) ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਪ%ਾਰਥਨਾ

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ

ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

( ਮੱ ਤੀ 6: 5-9; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5).

( ਮੱ ਤੀ 6: 5-9; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5).

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਦੇ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲਗਭਗ 150 ਈ. ਦੇ ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ

ਲਗਭਗ 150 ਈ. ਦੇ ਬਾਲ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ

ਹੋਇਆ . (ਕਾਨੂੰਨ 849) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਕ

ਹੋਇਆ . (ਕਾਨੂੰਨ 849) ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਕ

ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ

ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ

;ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਵੇਖੋ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਧਰਮ

;ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਵੇਖੋ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਧਰਮ

ਅਤੇ ਨoਿਤਕ ਿਸਧ0ਤ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਲੇ ਖ)

ਅਤੇ ਨoਿਤਕ ਿਸਧ0ਤ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਲੇ ਖ)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ: ਜਦN ਿਕਸੇ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ: ਜਦN ਿਕਸੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜN ਸਵੀਕਾਿਰਆ , ਤ0 ਉਹ

ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜN ਸਵੀਕਾਿਰਆ , ਤ0 ਉਹ

ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ) ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵU ਿਨਹਚਾ ਦੀ

ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ) ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵU ਿਨਹਚਾ ਦੀ

ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਜਦਿਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪਾਣੀ

ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਜਦਿਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪਾਣੀ

ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰ

ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰ

ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਬਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ

ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਬਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ

ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ

20।

20।

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ

ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ0.

ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ0.

ਜਦN ਅਸU ਪਾਣੀ ਤN ਬਾਹਰ ਆhਦੇ ਹ0, ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਸU

ਜਦN ਅਸU ਪਾਣੀ ਤN ਬਾਹਰ ਆhਦੇ ਹ0, ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਸU

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤN ਜੀਿਵਤ ਰਹੇ ਹ0 . ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤN ਜੀਿਵਤ ਰਹੇ ਹ0 . ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ

ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਨਵU ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ;ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ

ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਨਵU ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ;ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ

ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵ0 ਜੀਵਨ ਪ%ਾਪਤ ਹੋਇਆ,

ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵ0 ਜੀਵਨ ਪ%ਾਪਤ ਹੋਇਆ,

ਉਸੇ ਤਰ/0 ਅਸU ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ0, ਅਸU ਇਕ ਨਵU

ਉਸੇ ਤਰ/0 ਅਸU ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ0, ਅਸU ਇਕ ਨਵU

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੇ;ਕ ਿਕhਿਕ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਅਜੇ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੇ;ਕ ਿਕhਿਕ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਅਜੇ

ਵੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹU ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ

ਵੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹU ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

ਹਨ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਉਹਨ0 ਰਸਮ0 ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ "ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਉਹਨ0 ਰਸਮ0 ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ "ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ

ਹਨ". ( ਰਸੂ. 2:41 )

ਹਨ". ( ਰਸੂ. 2:41 )
ਇੱਕ ਵੱ ਖਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਇੱਕ ਵੱ ਖਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
1311 ਈ.

ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲੈ ਣ

ਦੀਆਂ

1311 ਈ.

ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲੈ ਣ

ਦੀਆਂ

ਰਸਮ0 ਆਮ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ

ਰਸਮ0 ਆਮ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਣੀਆਂ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਡੁੱ ਬਣ

ਜਾਣੀਆਂ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਡੁੱ ਬਣ

ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. (ਿਬਵਸਥਾ 9 84)) ਹਾਲ0ਿਕ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU

ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. (ਿਬਵਸਥਾ 9 84)) ਹਾਲ0ਿਕ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU

ਪਿਹਲ0 ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ,

ਪਿਹਲ0 ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ,

ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਡੁੱ ਬਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਡੁੱ ਬਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਤਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਤਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ 3: 5 & 22-23; ਰਸੂਲR ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 8:

ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ 3: 5 & 22-23; ਰਸੂਲR ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 8:

36-39 ; ਰੋਮੀਆਂ 6: 3-4; ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
2: 11-13 )

36-39 ; ਰੋਮੀਆਂ 6: 3-4; ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
2: 11-13 )

20।

20।
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ
ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ0.
ਜਦN ਅਸU ਪਾਣੀ ਤN ਬਾਹਰ ਆhਦੇ ਹ0, ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਸU
ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤN ਜੀਿਵਤ ਰਹੇ ਹ0 . ਇਹ ਪ%ਤੀਕ ਹੈ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਨਵU ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ;ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ
ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵ0 ਜੀਵਨ ਪ%ਾਪਤ ਹੋਇਆ,
ਉਸੇ ਤਰ/0 ਅਸU ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ Tਠਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ0, ਅਸU ਇਕ ਨਵU
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੇ;ਕ ਿਕhਿਕ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹU ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ
ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
ਹਨ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਉਹਨ0 ਰਸਮ0 ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ "ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ". ( ਰਸੂ. 2:41 )

ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲੈ ਣ

ਦੀਆਂ

ਰਸਮ0 ਆਮ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣੀਆਂ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਡੁੱ ਬਣ
ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. (ਿਬਵਸਥਾ 9 84)) ਹਾਲ0ਿਕ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU
ਪਿਹਲ0 ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ,

ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਡੁੱ ਬਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਤਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ 3: 5 & 22-23; ਰਸੂਲR ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 8:
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ਤੁਸU ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ” ( ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 )

ਤੁਸU ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ” ( ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 )
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ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕਲੌ ਤੇ ਸੱ ਚੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਜਸ ਨੂੰ

ਤੁਸU ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ” ( ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 )

ਤੁਸU ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ” ( ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 )

ਲਗਭਗ

22।

22।

ਧਾਰਿਮਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ

ਧਾਰਿਮਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ

800 ਈ.

ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ

ਮੂਰਤੀਆਂ

ਲਗਭਗ

(ਕਾਨੂੰਨ

800 ਈ.

ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ

ਮੂਰਤੀਆਂ

(ਕਾਨੂੰਨ

1188) ਅਤੇ ਪ^ਿਟੰ ਗਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨ 1190) ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਵਜN ਅਪਣਾਉਣਾ ;ੁਰੂ

1188) ਅਤੇ ਪ^ਿਟੰ ਗਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨ 1190) ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਵਜN ਅਪਣਾਉਣਾ ;ੁਰੂ

ਹੋਇਆ ,

ਹੋਇਆ ,

ਅਤੇ

ਇਨ/0

ਨੂੰ ਕੈਨਨ

ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ

ਅਤੇ

1237.2

ਅਤੇ

ਇਨ/0

ਨੂੰ ਕੈਨਨ

ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ

ਅਤੇ

1237.2

1188) ਵਜN ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਉਸੇ ਸਮ^ , ਕਰਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ

1188) ਵਜN ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਉਸੇ ਸਮ^ , ਕਰਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ

ਲੱਗੀ. ਕੁਝ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਿਵਚ, ਲੋ ਕ0 ਨO ਮੈਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ0 ਨੂੰ

ਲੱਗੀ. ਕੁਝ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਿਵਚ, ਲੋ ਕ0 ਨO ਮੈਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ0 ਨੂੰ

ਚੁੰ ਿਮਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1237.2) ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਕੂਚ

ਚੁੰ ਿਮਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1237.2) ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਕੂਚ

ਸੰ ਤR ਦੀ ਵਿਡਆਈ

ਸੰ ਤR ਦੀ ਵਿਡਆਈ

20: 4-5 )

ਿਵੱ ਚ ਈ 995,
ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 400

ਮਰੇ
400

ਦੇ

ਪਿਵੱ ਤਰ

ਅਤੇ 87

ਵਿਡਆਈ

118787)

;ੁਰੂ

20: 4-5 )

ਿਵੱ ਚ ਈ 995,

ਕਰ

ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀ

ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 400

ਮਰੇ

ਦੇ

ਪਿਵੱ ਤਰ

ਅਤੇ 87

400

ਵਿਡਆਈ

118787)

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀ

ਗੱ ਲ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17; ਕਾਰਜ

ਗੱ ਲ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17; ਕਾਰਜ

10:34, ਰੋਮੀਆਂ 2:11 & 3: 21-28; ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 6 ).

10:34, ਰੋਮੀਆਂ 2:11 & 3: 21-28; ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 6 ).

ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਿਟੰ ਗ ਹੈ,

ਪਿਵੱ ਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਿਟੰ ਗ ਹੈ,

ਨਾ ਹੈ

ਨਾ ਹੈ

ਹੈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ. ਹਾਲ0ਿਕ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਹੈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ. ਹਾਲ0ਿਕ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਸੱ ਚਾ ਰੱ ਬ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਨ;ਚਤ

ਸੱ ਚਾ ਰੱ ਬ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਨ;ਚਤ

ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ

ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ

ਪੂਜਾ ਨਹU ਕਰਦੇ।

ਪੂਜਾ ਨਹU ਕਰਦੇ।

22।

22।

ਧਾਰਿਮਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ

ਧਾਰਿਮਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਲਗਭਗ

800 ਈ.

ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ

ਮੂਰਤੀਆਂ

(ਕਾਨੂੰਨ

1188) ਅਤੇ ਪ^ਿਟੰ ਗਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨ 1190) ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਵਜN ਅਪਣਾਉਣਾ ;ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ,

ਅਤੇ

ਇਨ/0

ਨੂੰ ਕੈਨਨ

ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ

ਅਤੇ

1237.2

1188) ਵਜN ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਉਸੇ ਸਮ^ , ਕਰਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਲੱਗੀ. ਕੁਝ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਿਵਚ, ਲੋ ਕ0 ਨO ਮੈਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ0 ਨੂੰ

ਲਗਭਗ

800 ਈ.

ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ

ਮੂਰਤੀਆਂ

(ਕਾਨੂੰਨ

1188) ਅਤੇ ਪ^ਿਟੰ ਗਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨ 1190) ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਵਜN ਅਪਣਾਉਣਾ ;ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ,

ਅਤੇ

ਇਨ/0

ਨੂੰ ਕੈਨਨ

ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ

ਅਤੇ

1237.2

1188) ਵਜN ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਉਸੇ ਸਮ^ , ਕਰਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਲੱਗੀ. ਕੁਝ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ0 ਿਵਚ, ਲੋ ਕ0 ਨO ਮੈਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ0 ਨੂੰ

ਚੁੰ ਿਮਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1237.2) ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਕੂਚ

ਚੁੰ ਿਮਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1237.2) ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਕੂਚ

ਸੰ ਤR ਦੀ ਵਿਡਆਈ

ਸੰ ਤR ਦੀ ਵਿਡਆਈ

20: 4-5 )

ਿਵੱ ਚ ਈ 995,
ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 400

ਮਰੇ
400

ਦੇ

ਪਿਵੱ ਤਰ

ਅਤੇ 87

ਵਿਡਆਈ

118787)

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀ

ਗੱ ਲ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17; ਕਾਰਜ
10:34, ਰੋਮੀਆਂ 2:11 & 3: 21-28; ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 6 ).
ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਿਟੰ ਗ ਹੈ,

ਨਾ ਹੈ

ਹੈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ. ਹਾਲ0ਿਕ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਸੱ ਚਾ ਰੱ ਬ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਨ;ਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਨਹU ਕਰਦੇ।

20: 4-5 )

ਿਵੱ ਚ ਈ 995,
ਿਦੱ ਤਾ. (ਕਾਨੂੰਨ 400

ਮਰੇ
400

ਦੇ

ਪਿਵੱ ਤਰ

ਅਤੇ 87

ਵਿਡਆਈ

118787)

;ੁਰੂ

ਕਰ

ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀ

ਗੱ ਲ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17; ਕਾਰਜ
10:34, ਰੋਮੀਆਂ 2:11 & 3: 21-28; ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 6 ).
ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਿਟੰ ਗ ਹੈ,

ਨਾ ਹੈ

ਹੈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ. ਹਾਲ0ਿਕ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਸੱ ਚਾ ਰੱ ਬ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਨ;ਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਨਹU ਕਰਦੇ।

23।

23।

ਦੁਬਾਰਾ, ਹਾਲ0ਿਕ ਉਨ/0 ਦੇ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਇਕ ਕਰਾਸ ਹੋ

ਦੁਬਾਰਾ, ਹਾਲ0ਿਕ ਉਨ/0 ਦੇ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਇਕ ਕਰਾਸ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜ0 ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜ0 ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ

ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਕ%ਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਿਸਰਫ

ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਕ%ਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਿਸਰਫ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਲਵਾਟ ਆਯੋਨ ਦੇ ਪ%ਤੀਕ ਵਜN ਵਰਿਤਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਲਵਾਟ ਆਯੋਨ ਦੇ ਪ%ਤੀਕ ਵਜN ਵਰਿਤਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ . ਿਜਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਉਹ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ . ਿਜਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਉਹ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ;0 ਲਈ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ;0 ਲਈ

ਹਨ.

ਹਨ.
ਸੰ ਤ0 ਪ%ਤੀ ਉਨ/0 ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ/0

ਸੰ ਤ0 ਪ%ਤੀ ਉਨ/0 ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ/0

ਪਿਵੱ ਤਰ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਜੀਵਨ ਗ ਅਤੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹU ਹੈ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਜੀਵਨ ਗ ਅਤੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹU ਹੈ

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ). ਹਾਲ0ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ0 ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ,

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ). ਹਾਲ0ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ0 ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਉਹ ਉਨ/0 ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹU ਕਰਦੇ.

ਪਰ ਉਹ ਉਨ/0 ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹU ਕਰਦੇ.

ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਇਨ/0 ਿਚੱ ਤਰ0 ਅਤੇ

ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਇਨ/0 ਿਚੱ ਤਰ0 ਅਤੇ

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਪ%ਤੀਕ ਜ0 ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤN ਤN ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਪ%ਤੀਕ ਜ0 ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤN ਤN ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ

ਸੰ ਤ0 ਸਮੇਤ, ਇਕ ਿਵ;ੇ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਨ;ਾਨਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

ਸੰ ਤ0 ਸਮੇਤ, ਇਕ ਿਵ;ੇ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਨ;ਾਨਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

ਲਈ, ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ%ਕਾ;ਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਕਤਾਬ

ਲਈ, ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ%ਕਾ;ਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਕਤਾਬ

ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0 ਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0 ਦੇ

ਿਚੱ ਤਰਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

ਿਚੱ ਤਰਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
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ਦੁਬਾਰਾ, ਹਾਲ0ਿਕ ਉਨ/0 ਦੇ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਇਕ ਕਰਾਸ ਹੋ

ਦੁਬਾਰਾ, ਹਾਲ0ਿਕ ਉਨ/0 ਦੇ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਇਕ ਕਰਾਸ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜ0 ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜ0 ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ

ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਕ%ਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਿਸਰਫ

ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਕ%ਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਿਸਰਫ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਲਵਾਟ ਆਯੋਨ ਦੇ ਪ%ਤੀਕ ਵਜN ਵਰਿਤਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਲਵਾਟ ਆਯੋਨ ਦੇ ਪ%ਤੀਕ ਵਜN ਵਰਿਤਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ . ਿਜਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਉਹ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ . ਿਜਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰ0 ਉਹ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ;0 ਲਈ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ;0 ਲਈ

ਹਨ.

ਹਨ.
ਸੰ ਤ0 ਪ%ਤੀ ਉਨ/0 ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ/0

ਸੰ ਤ0 ਪ%ਤੀ ਉਨ/0 ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ/0

ਪਿਵੱ ਤਰ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਜੀਵਨ ਗ ਅਤੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹU ਹੈ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਜੀਵਨ ਗ ਅਤੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹU ਹੈ

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ). ਹਾਲ0ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ0 ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ,

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ). ਹਾਲ0ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ0 ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਉਹ ਉਨ/0 ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹU ਕਰਦੇ.

ਪਰ ਉਹ ਉਨ/0 ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹU ਕਰਦੇ.

ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਇਨ/0 ਿਚੱ ਤਰ0 ਅਤੇ

ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਇਨ/0 ਿਚੱ ਤਰ0 ਅਤੇ

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਪ%ਤੀਕ ਜ0 ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤN ਤN ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਪ%ਤੀਕ ਜ0 ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤN ਤN ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ

ਸੰ ਤ0 ਸਮੇਤ, ਇਕ ਿਵ;ੇ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਨ;ਾਨਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

ਸੰ ਤ0 ਸਮੇਤ, ਇਕ ਿਵ;ੇ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਨ;ਾਨਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

ਲਈ, ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ%ਕਾ;ਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਕਤਾਬ

ਲਈ, ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ%ਕਾ;ਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਕਤਾਬ

ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0 ਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0 ਦੇ

ਿਚੱ ਤਰਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

ਿਚੱ ਤਰਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
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(ਚਰਚ ਦਾ ਕੇਿਟਜ਼ਮ ਕੈਥੋਿਲਕ , ਸਫ਼ੇ 308-309, 536-537)

(ਚਰਚ ਦਾ ਕੇਿਟਜ਼ਮ ਕੈਥੋਿਲਕ , ਸਫ਼ੇ 308-309, 536-537)

ਦੇ ਇਕ ਛੇਤੀ ਆਗੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ, ਥੌਮਸ ਏਿਕਨਸ, ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਹੈ ,

ਦੇ ਇਕ ਛੇਤੀ ਆਗੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ, ਥੌਮਸ ਏਿਕਨਸ, ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਹੈ ,

"ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ

"ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ," ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱ ਲ "ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ." (ਿਥਓਲੋ ਜੀਕਲ

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ," ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱ ਲ "ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ." (ਿਥਓਲੋ ਜੀਕਲ

ਜੋੜ, ਵਾਲੀਅਮ III, ਸਫ਼ੇ. 253-270) ਕੁਝ ਚਰਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਰਦੇ;

ਜੋੜ, ਵਾਲੀਅਮ III, ਸਫ਼ੇ. 253-270) ਕੁਝ ਚਰਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਰਦੇ;

ਿਦੱ ਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਹੈ. "ਹੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨੀ ਪਾਰ" ਆਿਦ …. ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਿਵਚ

ਿਦੱ ਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਹੈ. "ਹੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨੀ ਪਾਰ" ਆਿਦ …. ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਿਵਚ

ਿਚੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ, ਕੁਝ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਿਚੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ, ਕੁਝ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ, 16 ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪ%ੀ;ਦ ਿਵਚ

ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ, 16 ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪ%ੀ;ਦ ਿਵਚ

ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਹੰ ਸਕ ਬਿਹਸ ਅਤੇ

ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਹੰ ਸਕ ਬਿਹਸ ਅਤੇ

ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਈਸਾਈ ਦਸ ਹੁਕਮ0 ਿਵਚN ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਦੇ

ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਈਸਾਈ ਦਸ ਹੁਕਮ0 ਿਵਚN ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਰਤ0ਤ0 ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਰ0 ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ0 ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਰਤ0ਤ0 ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਰ0 ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ0 ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ

ਹਨ:

ਹਨ:
ਕੂਚ 20: 1-5

ਕੂਚ 20: 1-5
1 ਅਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਇਹ ਸਾਰੇ ;ਬਦ ਬੋਲੇ:

1 ਅਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਇਹ ਸਾਰੇ ;ਬਦ ਬੋਲੇ:

2 “ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹ0, ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ

2 “ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹ0, ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ

ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਗੁਲਾਮੀ

ਗੁਲਾਮੀ

3 ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹU ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
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(ਚਰਚ ਦਾ ਕੇਿਟਜ਼ਮ ਕੈਥੋਿਲਕ , ਸਫ਼ੇ 308-309, 536-537)
ਦੇ ਇਕ ਛੇਤੀ ਆਗੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ, ਥੌਮਸ ਏਿਕਨਸ, ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਹੈ ,
"ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ," ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱ ਲ "ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ." (ਿਥਓਲੋ ਜੀਕਲ
ਜੋੜ, ਵਾਲੀਅਮ III, ਸਫ਼ੇ. 253-270) ਕੁਝ ਚਰਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਰਦੇ;
ਿਦੱ ਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਹੈ. "ਹੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨੀ ਪਾਰ" ਆਿਦ …. ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਿਵਚ
ਿਚੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ, ਕੁਝ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ, 16 ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪ%ੀ;ਦ ਿਵਚ
ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਹੰ ਸਕ ਬਿਹਸ ਅਤੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਈਸਾਈ ਦਸ ਹੁਕਮ0 ਿਵਚN ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਰਤ0ਤ0 ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਰ0 ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ0 ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ:
ਕੂਚ 20: 1-5
1 ਅਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਇਹ ਸਾਰੇ ;ਬਦ ਬੋਲੇ:
2 “ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹ0, ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਗੁਲਾਮੀ

3 ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹU ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

3 ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹU ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
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(ਚਰਚ ਦਾ ਕੇਿਟਜ਼ਮ ਕੈਥੋਿਲਕ , ਸਫ਼ੇ 308-309, 536-537)
ਦੇ ਇਕ ਛੇਤੀ ਆਗੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ, ਥੌਮਸ ਏਿਕਨਸ, ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਹੈ ,
"ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ," ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱ ਲ "ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ." (ਿਥਓਲੋ ਜੀਕਲ
ਜੋੜ, ਵਾਲੀਅਮ III, ਸਫ਼ੇ. 253-270) ਕੁਝ ਚਰਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਰਦੇ;
ਿਦੱ ਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਹੈ. "ਹੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨੀ ਪਾਰ" ਆਿਦ …. ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਿਵਚ
ਿਚੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ, ਕੁਝ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ, 16 ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪ%ੀ;ਦ ਿਵਚ
ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਹੰ ਸਕ ਬਿਹਸ ਅਤੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਪ%ੋਟੈਸਟਨjਟ ਈਸਾਈ ਦਸ ਹੁਕਮ0 ਿਵਚN ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਰਤ0ਤ0 ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਰ0 ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ0 ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ:
ਕੂਚ 20: 1-5
1 ਅਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਇਹ ਸਾਰੇ ;ਬਦ ਬੋਲੇ:
2 “ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹ0, ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਗੁਲਾਮੀ

3 ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹU ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

25।
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4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹU ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹU ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਉਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ,

ਉਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ,

ਧਰਤੀ Tਤੇ, ਜ0 ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ

ਧਰਤੀ Tਤੇ, ਜ0 ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ

ਹੇਠ.

ਹੇਠ.

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ/0 ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ0 ਉਪਾਸਨਾ ਨਹU ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ/0 ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ0 ਉਪਾਸਨਾ ਨਹU ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਨੂੰ; ਿਕhਿਕ ਮ), ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ, ਇੱ ਕ ਹ0

ਨੂੰ; ਿਕhਿਕ ਮ), ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ, ਇੱ ਕ ਹ0

ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ

ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ

ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਿਪਤਾ

ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਿਪਤਾ

ਮੈਨੰ ੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ/ੀ .

ਮੈਨੰ ੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ/ੀ .

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ

ਉਨ/0

ਦਾ

ਸਿਤਕਾਰ

ਕਰਦੇ

ਹਨ

ਿਜਨ/0

ਦੀ

ਉਹ ਇਨ/0

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ

ਉਨ/0

ਦਾ

ਸਿਤਕਾਰ

ਕਰਦੇ

ਹਨ

ਿਜਨ/0

ਦੀ

ਉਹ ਇਨ/0

ਤਸਵੀਰ0 ਿਵੱ ਚ ਪ%ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ

ਤਸਵੀਰ0 ਿਵੱ ਚ ਪ%ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ

ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਸਰ, ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ

ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਸਰ, ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ

ਵੱ ਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਜਦਿਕ, ਮੂਸਾ Tਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਵੱ ਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਜਦਿਕ, ਮੂਸਾ Tਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਿਵਚ ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਮੱ ਤੀ ਿਸਨਾਈ. ਤਦ ਉਨ/0 ਨO ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ "ਇਹ

ਿਵਚ ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਮੱ ਤੀ ਿਸਨਾਈ. ਤਦ ਉਨ/0 ਨO ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ "ਇਹ

ਉਹ ਰੱ ਬ ਹੈ ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤN ਬਚਾਇਆ" ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਉਨ/0 ਨੂੰ

ਉਹ ਰੱ ਬ ਹੈ ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤN ਬਚਾਇਆ" ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਉਨ/0 ਨੂੰ

ਪ%ਮੇ;ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸਜਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨO ਕੀਤੀ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ

ਪ%ਮੇ;ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸਜਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨO ਕੀਤੀ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਸੱ ਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਸੱ ਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ

ਭਗਤੀ

ਭਗਤੀ

ਦਾ

ਸੰ ਦ

ਹੈ,

ਇਸ

ਨੂੰ

ਸੀ,

ਹੋ

ਗਏ ਤਬਾਹ

ਦਾ

ਸੰ ਦ

ਹੈ,

ਇਸ

ਨੂੰ

ਸੀ,

ਹੋ

ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਐਚ ਈ ਈ ਕੀਆ. (2 ਰਾਿਜਆਂ 18: 4)

ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਐਚ ਈ ਈ ਕੀਆ. (2 ਰਾਿਜਆਂ 18: 4)
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4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹU ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹU ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਉਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ,

ਉਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ,

ਧਰਤੀ Tਤੇ, ਜ0 ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ

ਧਰਤੀ Tਤੇ, ਜ0 ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ

ਹੇਠ.

ਹੇਠ.

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ/0 ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ0 ਉਪਾਸਨਾ ਨਹU ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ/0 ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ0 ਉਪਾਸਨਾ ਨਹU ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਨੂੰ; ਿਕhਿਕ ਮ), ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ, ਇੱ ਕ ਹ0

ਨੂੰ; ਿਕhਿਕ ਮ), ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ, ਇੱ ਕ ਹ0

ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ

ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ

ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਿਪਤਾ

ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਿਪਤਾ

ਮੈਨੰ ੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ/ੀ .

ਮੈਨੰ ੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ/ੀ .

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ

ਉਨ/0

ਦਾ

ਸਿਤਕਾਰ

ਕਰਦੇ

ਗਏ ਤਬਾਹ

ਹਨ

ਿਜਨ/0

ਦੀ

ਉਹ ਇਨ/0

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ

ਉਨ/0

ਦਾ

ਸਿਤਕਾਰ

ਕਰਦੇ

ਹਨ

ਿਜਨ/0

ਦੀ

ਉਹ ਇਨ/0

ਤਸਵੀਰ0 ਿਵੱ ਚ ਪ%ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ

ਤਸਵੀਰ0 ਿਵੱ ਚ ਪ%ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹU ਖ0ਦਾ. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ

ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਸਰ, ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ

ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਸਰ, ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ

ਵੱ ਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਜਦਿਕ, ਮੂਸਾ Tਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਵੱ ਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਜਦਿਕ, ਮੂਸਾ Tਤੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਿਵਚ ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਮੱ ਤੀ ਿਸਨਾਈ. ਤਦ ਉਨ/0 ਨO ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ "ਇਹ

ਿਵਚ ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਮੱ ਤੀ ਿਸਨਾਈ. ਤਦ ਉਨ/0 ਨO ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ "ਇਹ

ਉਹ ਰੱ ਬ ਹੈ ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤN ਬਚਾਇਆ" ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਉਨ/0 ਨੂੰ

ਉਹ ਰੱ ਬ ਹੈ ਿਜਸਨO ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤN ਬਚਾਇਆ" ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਉਨ/0 ਨੂੰ

ਪ%ਮੇ;ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸਜਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨO ਕੀਤੀ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ

ਪ%ਮੇ;ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸਜਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨO ਕੀਤੀ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਸੱ ਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਸੱ ਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ

ਭਗਤੀ

ਭਗਤੀ

ਦਾ

ਸੰ ਦ

ਹੈ,

ਇਸ

ਨੂੰ

ਸੀ,

ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਐਚ ਈ ਈ ਕੀਆ. (2 ਰਾਿਜਆਂ 18: 4)

ਹੋ

ਗਏ ਤਬਾਹ

ਦਾ

ਸੰ ਦ

ਹੈ,

ਇਸ

ਨੂੰ

ਸੀ,

ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਐਚ ਈ ਈ ਕੀਆ. (2 ਰਾਿਜਆਂ 18: 4)

ਹੋ

ਗਏ ਤਬਾਹ

26।

26।
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ , ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ , ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ

ਿਚੱ ਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਜ ਬੁੱ ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ

ਿਚੱ ਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਜ ਬੁੱ ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ

ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਈਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ

ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਈਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ

ਕਾਫੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਕਾਫੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
2 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 6:16

2 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 6:16
“ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ

“ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਮੰ ਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਮੰ ਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ

ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰ ਦਰ. ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ: “ਮ)

ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰ ਦਰ. ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ: “ਮ)

ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱ ਲਣਗੇ,

ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱ ਲਣਗੇ,

ਅਤੇ ਮ) ਉਨ/0 ਦਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੋਵ0ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਅਤੇ ਮ) ਉਨ/0 ਦਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੋਵ0ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਲੋ ਕ. "

ਲੋ ਕ. "
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

“ ਿਪਆਰੇ ਬੱ ਿਚਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ . ”

“ ਿਪਆਰੇ ਬੱ ਿਚਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ . ”
ਇਹ

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ ,

ਇਹ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ

ਇੱ ਕ nd ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ

ਇੱ ਕ nd ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ

ਦੂਤ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ.

ਦੂਤ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ.
ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪHਾਰਥਨਾ

ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪHਾਰਥਨਾ
ਈ

310

ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਮਰ ;ੁਰੂ

ਈ

310

ਕੀਤਾ ਹੋਣ

ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਮਰ ;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਹੋਣ

ਲਈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਸੰ ਪਾ (ਕਾਨੂੰਨ 901). ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੁਝ

ਲਈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਸੰ ਪਾ (ਕਾਨੂੰਨ 901). ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੁਝ

ਨਹU ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਕ0 ਦੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0

ਨਹU ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਕ0 ਦੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0

ਉਨ/0 ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪ%ਭਾਵਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ( ਲੂਕਾ 16:26;

ਉਨ/0 ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪ%ਭਾਵਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ( ਲੂਕਾ 16:26;

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27 )

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27 )

26।

26।
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ , ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਚੱ ਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਜ ਬੁੱ ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ
ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਈਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰ ਦਰ. ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ: “ਮ)

ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰ ਦਰ. ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ: “ਮ)

ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱ ਲਣਗੇ,

ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱ ਲਣਗੇ,

ਅਤੇ ਮ) ਉਨ/0 ਦਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੋਵ0ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਅਤੇ ਮ) ਉਨ/0 ਦਾ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਹੋਵ0ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਲੋ ਕ. "

ਲੋ ਕ. "

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7

“ ਿਪਆਰੇ ਬੱ ਿਚਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ . ”

“ ਿਪਆਰੇ ਬੱ ਿਚਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ . ”
ਬਾਵਜੂਦ ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ

ਇੱ ਕ nd ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ
ਦੂਤ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ.
ਈ

ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਮਰ ;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਹੋਣ

ਲਈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਸੰ ਪਾ (ਕਾਨੂੰਨ 901). ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੁਝ
ਨਹU ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਕ0 ਦੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0
ਉਨ/0 ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪ%ਭਾਵਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ( ਲੂਕਾ 16:26;
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27 )

ਇਹ

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ

ਇੱ ਕ nd ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ
ਦੂਤ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ.
ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪHਾਰਥਨਾ

ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪHਾਰਥਨਾ
310

ਕਾਫੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਰੱ ਬ ਦਾ ਮੰ ਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਮੰ ਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ

ਦੇ

ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਈਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ

“ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ

“ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਿਚੱ ਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਜ ਬੁੱ ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ

2 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 6:16

2 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 6:16

ਇਹ

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ , ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ

310

ਈ

ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਮਰ ;ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਹੋਣ

ਲਈ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਸੰ ਪਾ (ਕਾਨੂੰਨ 901). ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੁਝ
ਨਹU ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਕ0 ਦੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0
ਉਨ/0 ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪ%ਭਾਵਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ( ਲੂਕਾ 16:26;
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27 )

27।

27।

ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ

ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ

ਿਵੱ ਚ ਈ 394, ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟ)ਟੀਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ

ਿਵੱ ਚ ਈ 394, ਸਮਰਾਟ ਕ0ਸਟ)ਟੀਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹU ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਿਕhਿਕ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹU ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਿਕhਿਕ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਚ ਨਹU, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਚ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਚ ਨਹU, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਚ

ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਲੂਕਾ 17: 20-21

ਲੂਕਾ 17: 20-21
20. ਜਦN ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
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ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
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405 ਈ. ਿਵਚ , ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ 4ਭਿਰਆ; 1079
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2. ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵH ਪਖੰ ਡ ਦੁਆਰਾ ਆJਦੀਆਂ ਹਨ
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ਝੂਠM, ਿਜਨNH ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਿਜਵQ ਇਕ ਗਰਮ ਲੋ ਹੇ ਨਾਲ. 3. ਉਹ ਲੋ ਕH ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
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ਿਵਆਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨNH ਤS ਪਰਹੇਜ਼ ਰਿਹਣ ਦਾ ਆਦੇT ਿਦਓ
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ਅਨWਿਤਕਤਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਨM ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਉਨNH ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨNH ਦੁਆਰਾ ਪVਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਵTਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 7: 2
“ ਪਰ ਿਜਨਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਨM ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਉਨNH ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨNH ਦੁਆਰਾ ਪVਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਵTਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 7: 2
“ ਪਰ ਿਜਨਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅਨWਿਤਕਤਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਨWਿਤਕਤਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਤ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ. ”

ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਤ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ. ”

ਮ7 ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਰ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤS ਵੱ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਮੈਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ
ਭੂਿਮਕਾ. ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਕਦੀਮ ਚਰਚ ਆਿਦ)

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਚਰਚ,

ਮ7 ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਰ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤS ਵੱ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਮੈਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ
ਭੂਿਮਕਾ. ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਕਦੀਮ ਚਰਚ ਆਿਦ)

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਚਰਚ,

29।

29।

ਉਨ/0 ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਇਨ/0 ਰਸਮ0 ਅਤੇ

ਉਨ/0 ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਇਨ/0 ਰਸਮ0 ਅਤੇ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਦਾ ਕ^ਦਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇ;0 ਮਸੀਹ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ , ਬਲਿਕ ਮਿਰਯਮ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਦਾ ਕ^ਦਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇ;0 ਮਸੀਹ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ , ਬਲਿਕ ਮਿਰਯਮ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲN ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚਰਚ0, ਸਲੀਬ0 ਦੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲN ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚਰਚ0, ਸਲੀਬ0 ਦੇ

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ.

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ.

ਇੱ ਥN

ਤਕ

ਿਕ

ਕੁਰਾਨ

ਨO

ਇਸ ਿਕਸਮ

ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ

ਇੱ ਥN

ਤਕ

ਿਕ

ਕੁਰਾਨ

ਨO

ਇਸ ਿਕਸਮ

ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮਾਏ ਈਸਾਈ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮਾਏ ਈਸਾਈ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ

ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :
ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 116

ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 116

“ ਅਤੇ [ਿਦਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ] ਜਦN ਅੱ ਲ/ਾ ਕਹੇਗਾ,

“ ਅਤੇ [ਿਦਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ] ਜਦN ਅੱ ਲ/ਾ ਕਹੇਗਾ,

“ਹੇ ਿਯਸੂ, ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਕੀ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ

“ਹੇ ਿਯਸੂ, ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਕੀ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ

ਲੋ ਕ, 'ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮ0 ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਜN ਲੈ ਜਾਓ

ਲੋ ਕ, 'ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮ0 ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਜN ਲੈ ਜਾਓ

ਅੱ ਲ/ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? '' ਉਹ ਕਹੇਗਾ, "Tਚੇ ਹਨ

ਅੱ ਲ/ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? '' ਉਹ ਕਹੇਗਾ, "Tਚੇ ਹਨ

ਤੁਸU! ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮ)

ਤੁਸU! ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮ)

ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹU ਹੈ. ਜੇ ਮ) ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਸU ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ

ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹU ਹੈ. ਜੇ ਮ) ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਸU ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹU ਪਤਾ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹU ਪਤਾ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤੁਸU ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤੁਸU ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਅਿਦ%;ਟ. ”

ਅਿਦ%;ਟ. ”

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੌ;ਨੀ ਿਵਚ, ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ :

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੌ;ਨੀ ਿਵਚ, ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ :

29।

29।

ਉਨ/0 ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਇਨ/0 ਰਸਮ0 ਅਤੇ

ਉਨ/0 ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ. ਇਨ/0 ਰਸਮ0 ਅਤੇ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਦਾ ਕ^ਦਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇ;0 ਮਸੀਹ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ , ਬਲਿਕ ਮਿਰਯਮ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਦਾ ਕ^ਦਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇ;0 ਮਸੀਹ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ , ਬਲਿਕ ਮਿਰਯਮ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲN ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚਰਚ0, ਸਲੀਬ0 ਦੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲN ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚਰਚ0, ਸਲੀਬ0 ਦੇ

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ.

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ.

ਇੱ ਥN

ਤਕ

ਿਕ

ਕੁਰਾਨ

ਨO

ਇਸ ਿਕਸਮ

ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ

ਇੱ ਥN

ਤਕ

ਿਕ

ਕੁਰਾਨ

ਨO

ਇਸ ਿਕਸਮ

ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮਾਏ ਈਸਾਈ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮਾਏ ਈਸਾਈ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ

ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :
ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 116

ਨੌਕਰਾਣੀ 5: 116

“ ਅਤੇ [ਿਦਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ] ਜਦN ਅੱ ਲ/ਾ ਕਹੇਗਾ,

“ ਅਤੇ [ਿਦਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ] ਜਦN ਅੱ ਲ/ਾ ਕਹੇਗਾ,

“ਹੇ ਿਯਸੂ, ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਕੀ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ

“ਹੇ ਿਯਸੂ, ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਕੀ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ

ਲੋ ਕ, 'ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮ0 ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਜN ਲੈ ਜਾਓ

ਲੋ ਕ, 'ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮ0 ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਜN ਲੈ ਜਾਓ

ਅੱ ਲ/ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? '' ਉਹ ਕਹੇਗਾ, "Tਚੇ ਹਨ

ਅੱ ਲ/ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? '' ਉਹ ਕਹੇਗਾ, "Tਚੇ ਹਨ

ਤੁਸU! ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮ)

ਤੁਸU! ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮ)

ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹU ਹੈ. ਜੇ ਮ) ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਸU ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ

ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹU ਹੈ. ਜੇ ਮ) ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਸU ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹU ਪਤਾ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹU ਪਤਾ ਿਕ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤੁਸU ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤੁਸU ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਅਿਦ%;ਟ. ”

ਅਿਦ%;ਟ. ”

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੌ;ਨੀ ਿਵਚ, ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ :

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੌ;ਨੀ ਿਵਚ, ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ :

30।

30।

ਮਿਰਯਮ “ਰੱ ਬ ਦੀ ਮR”

ਮਿਰਯਮ “ਰੱ ਬ ਦੀ ਮR”

431 ਿਵਚ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ

431 ਿਵਚ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO

ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO

ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ 1931 ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3 ਅਤੇ 263.4) ਇਹ

ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ 1931 ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3 ਅਤੇ 263.4) ਇਹ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ.

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ.

ਯਸਾਯਾਹ 42: 8

ਯਸਾਯਾਹ 42: 8

ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਹ0; ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਮ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ

ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਹ0; ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਮ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ

ਿਦਓ …

ਿਦਓ …

ਮੱ ਤੀ 4:10

ਮੱ ਤੀ 4:10

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “Tੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ!

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “Tੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ!

ਿਕJਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਤੁਸ` ਪVਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ

ਿਕJਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਤੁਸ` ਪVਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇTੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ”

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇTੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ”

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ0

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ0

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ

ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ, ਸੀਰੀਆਕ ਕਦੀਮ , ਆਿਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ0

ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ, ਸੀਰੀਆਕ ਕਦੀਮ , ਆਿਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ0

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ

ਹੈ . ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਪ%ਤੀ ਆਪਣੀ ;ਰਧਾ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ

ਹੈ . ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਪ%ਤੀ ਆਪਣੀ ;ਰਧਾ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ

ਿਵ;ੇ; ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ

ਿਵ;ੇ; ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ

ਪਹੁੰ ਚ ਜ0ਦੇ ਹਨ. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,

ਪਹੁੰ ਚ ਜ0ਦੇ ਹਨ. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,

ਉਹ ਦਇਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨO

ਉਹ ਦਇਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨO

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ. ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰ ਿਮ%ਤ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ. ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰ ਿਮ%ਤ

30।

30।

ਮਿਰਯਮ “ਰੱ ਬ ਦੀ ਮR”

ਮਿਰਯਮ “ਰੱ ਬ ਦੀ ਮR”
431 ਿਵਚ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO
ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ 1931 ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3 ਅਤੇ 263.4) ਇਹ

431 ਿਵਚ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO
ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ 1931 ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3 ਅਤੇ 263.4) ਇਹ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ.

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ.

ਯਸਾਯਾਹ 42: 8

ਯਸਾਯਾਹ 42: 8

ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਹ0; ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਮ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ
ਿਦਓ …

ਿਦਓ …

ਮੱ ਤੀ 4:10

ਮੱ ਤੀ 4:10
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “Tੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ!

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “Tੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ!
ਿਕJਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਤੁਸ` ਪVਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇTੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ”

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਮ) ਯਹੋਵਾਹ ਹ0; ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਮ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ0

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ

ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ, ਸੀਰੀਆਕ ਕਦੀਮ , ਆਿਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ0
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ
ਹੈ . ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਪ%ਤੀ ਆਪਣੀ ;ਰਧਾ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਿਵ;ੇ; ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਜ0ਦੇ ਹਨ. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,
ਉਹ ਦਇਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨO
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ. ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰ ਿਮ%ਤ

ਿਕJਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਤੁਸ` ਪVਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇTੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ”

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ0

(ਅਰਮੀਨੀਅਨ

ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ, ਸੀਰੀਆਕ ਕਦੀਮ , ਆਿਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ0
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ
ਹੈ . ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਪ%ਤੀ ਆਪਣੀ ;ਰਧਾ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਿਵ;ੇ; ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਜ0ਦੇ ਹਨ. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,
ਉਹ ਦਇਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨO
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ. ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰ ਿਮ%ਤ

31।

31।

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਕੀਤੀ ਗਈ:

“ਹੇ ਹਮਦਰਦ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

“ਹੇ ਹਮਦਰਦ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਮੰ ਗਦਾ ਨਹU, ਪੁੱ ਛਦਾ

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਮੰ ਗਦਾ ਨਹU, ਪੁੱ ਛਦਾ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ%ਸਤੀ, ਦੂਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ%ਸਤੀ, ਦੂਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਏ ਿਬਨ0 ਿਹੰ ਮਤ ਲੈ ਕੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਏ ਿਬਨ0 ਿਹੰ ਮਤ ਲੈ ਕੇ

ਇਸ ਤN, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ. ਹੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਇਸ ਤN, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ. ਹੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਮ0, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ0

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਮ0, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ0

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ. ਓ ਓ ਉਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ , ਦੀ ਮ0

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ. ਓ ਓ ਉਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ , ਦੀ ਮ0

ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਤN ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਸੁਣੋ ਅਤੇ

ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਤN ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਸੁਣੋ ਅਤੇ

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ. ਐਮ ਈ ਐਨ. "(ਪੰ ਨਾ 79-80)

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ. ਐਮ ਈ ਐਨ. "(ਪੰ ਨਾ 79-80)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ

ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਪਾਪ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਪਾਪ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮੈਨੰ ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਹ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮੈਨੰ ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਹ

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ" : 3-5 ਕੂਚ 20). ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਦੂਤ0 ਨO ਸਾਫ਼-

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ" : 3-5 ਕੂਚ 20). ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਦੂਤ0 ਨO ਸਾਫ਼-

ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ . ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੇ; ਕਰਨਾ , ਇਕ ਜੀਵ,

ਹੈ . ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੇ; ਕਰਨਾ , ਇਕ ਜੀਵ,

ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ/ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ/ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ, ਈਸਾਈ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਹੈ, ਈਸਾਈ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਗਲਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਗਲਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ
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ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਕੀਤੀ ਗਈ:

“ਹੇ ਹਮਦਰਦ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

“ਹੇ ਹਮਦਰਦ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਮੰ ਗਦਾ ਨਹU, ਪੁੱ ਛਦਾ

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਮੰ ਗਦਾ ਨਹU, ਪੁੱ ਛਦਾ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ%ਸਤੀ, ਦੂਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ%ਸਤੀ, ਦੂਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਏ ਿਬਨ0 ਿਹੰ ਮਤ ਲੈ ਕੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਏ ਿਬਨ0 ਿਹੰ ਮਤ ਲੈ ਕੇ

ਇਸ ਤN, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ. ਹੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਇਸ ਤN, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ. ਹੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਮ0, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ0

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਮ0, ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ0

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ. ਓ ਓ ਉਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ , ਦੀ ਮ0

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ. ਓ ਓ ਉਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ , ਦੀ ਮ0

ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਤN ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਸੁਣੋ ਅਤੇ

ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਤN ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਸੁਣੋ ਅਤੇ

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ. ਐਮ ਈ ਐਨ. "(ਪੰ ਨਾ 79-80)

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ. ਐਮ ਈ ਐਨ. "(ਪੰ ਨਾ 79-80)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ

ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਪਾਪ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਪਾਪ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮੈਨੰ ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਹ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮੈਨੰ ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਹ

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ" : 3-5 ਕੂਚ 20). ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਦੂਤ0 ਨO ਸਾਫ਼-

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ" : 3-5 ਕੂਚ 20). ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਦੂਤ0 ਨO ਸਾਫ਼-

ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ . ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੇ; ਕਰਨਾ , ਇਕ ਜੀਵ,

ਹੈ . ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੇ; ਕਰਨਾ , ਇਕ ਜੀਵ,

ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ/ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ/ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ, ਈਸਾਈ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਹੈ, ਈਸਾਈ ਚਰਚ0 ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਗਲਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਗਲਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ

32।

32।
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ.

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ.

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ Tਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਜ0 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ Tਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਜ0 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਰੱ ਬ

ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਰੱ ਬ

ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ ਅਤੇ

ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵ0ਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ,

ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵ0ਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ,

ਜ0

ਜ0

ਉਸਤਤ

ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ

ਗੰ ਭੀਰ

ਗਲਤੀ

ਹੈ

ਉਸਤਤ

ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ

ਗੰ ਭੀਰ

ਗਲਤੀ

ਹੈ

ਿਕhਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮ0 ਹੈ . ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਖ਼ੁਦ ਲੂਕਾ 11 ਿਵੱ ਚ

ਿਕhਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮ0 ਹੈ . ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਖ਼ੁਦ ਲੂਕਾ 11 ਿਵੱ ਚ

ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਲੂਕਾ 11: 27-28

ਲੂਕਾ 11: 27-28
27. ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਸਨO ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਆਖੀਆਂ, ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ inਰਤ

27. ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਸਨO ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਆਖੀਆਂ, ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ inਰਤ

ਭੀੜ ਨO ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

ਭੀੜ ਨO ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

“ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸ ਨO ਤੈਨੰ ੂ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਅਤੇ

“ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸ ਨO ਤੈਨੰ ੂ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਅਤੇ

ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸU ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ! ” 28. ਪਰ

ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸU ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ! ” 28. ਪਰ

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ! ”

ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ! ”

ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ

ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੱ ਤੀ. ਜਦN ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੱ ਤੀ. ਜਦN ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ

ਮ0 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ0 ਉਸਨO

ਮ0 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ0 ਉਸਨO

ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ0 ਕੌ ਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌ ਣ ਹਨ? ”

ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ0 ਕੌ ਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌ ਣ ਹਨ? ”

32।

32।
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ.

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ Tਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਜ0 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.
ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਰੱ ਬ
ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵ0ਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ,
ਜ0

ਉਸਤਤ

ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ

ਗੰ ਭੀਰ

ਗਲਤੀ

ਹੈ

ਿਕhਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮ0 ਹੈ . ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਖ਼ੁਦ ਲੂਕਾ 11 ਿਵੱ ਚ
ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਲੂਕਾ 11: 27-28
27. ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਸਨO ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਆਖੀਆਂ, ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ inਰਤ
ਭੀੜ ਨO ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸ ਨO ਤੈਨੰ ੂ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸU ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ! ” 28. ਪਰ
ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ
ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ! ”
ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੱ ਤੀ. ਜਦN ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਮ0 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ0 ਉਸਨO
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ0 ਕੌ ਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌ ਣ ਹਨ? ”

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ.

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ

ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ Tਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਜ0 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ.
ਹਾਲ0ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਰੱ ਬ
ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵ0ਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ,
ਜ0

ਉਸਤਤ

ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ

ਗੰ ਭੀਰ

ਗਲਤੀ

ਹੈ

ਿਕhਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮ0 ਹੈ . ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਖ਼ੁਦ ਲੂਕਾ 11 ਿਵੱ ਚ
ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਪ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਲੂਕਾ 11: 27-28
27. ਿਜਵ^ ਿਕ ਉਸਨO ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਆਖੀਆਂ, ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ inਰਤ
ਭੀੜ ਨO ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸ ਨO ਤੈਨੰ ੂ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸU ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ! ” 28. ਪਰ
ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ
ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ! ”
ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੱ ਤੀ. ਜਦN ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਮ0 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ0 ਉਸਨO
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ0 ਕੌ ਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌ ਣ ਹਨ? ”

33।

33।

"ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੇ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ,"

"ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੇ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ,"

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ

ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ. "( ਮੱ ਤੀ 12: 46-50 ) ਦੇ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨਾ,

ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ. "( ਮੱ ਤੀ 12: 46-50 ) ਦੇ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨਾ,

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਨੂੰ ""ਰਤ" ਵਜN ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਨੂੰ ""ਰਤ" ਵਜN ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ.

ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰ ਤ

ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰ ਤ

ਿਵੱ ਚ, ਕਰਤੱ ਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਅਸU ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ0 ਨੂੰ

ਿਵੱ ਚ, ਕਰਤੱ ਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਅਸU ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ0 ਨੂੰ

ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ

ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ

ਵੇਖਦੇ ਹ0. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਪਿਰਚਯ ਜ ਹੋਰ ਅੱ ਖਰ

ਵੇਖਦੇ ਹ0. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਪਿਰਚਯ ਜ ਹੋਰ ਅੱ ਖਰ

ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ . ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ

ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ . ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ

ਸਨ, ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੱ ;ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ.

ਸਨ, ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੱ ;ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ.

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ, ਅਸU ਈਸਾਈ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ/0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਜਵ^

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ, ਅਸU ਈਸਾਈ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ/0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਜਵ^

ਅਸU ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ0. ਪਰ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ

ਅਸU ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ0. ਪਰ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ

ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0

ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0

ਦੀ ਤਰ/0, ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰ-

ਦੀ ਤਰ/0, ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰ-

ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ%ਾਣੀ ਸਭ ਦੇ

ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ%ਾਣੀ ਸਭ ਦੇ

ਬਾਅਦ, ਹੈ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਾ

ਬਾਅਦ, ਹੈ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਨ ਲਈ.

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਨ ਲਈ.

33।

33।

"ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੇ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ,"

"ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੇ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ,"

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ

ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ. "( ਮੱ ਤੀ 12: 46-50 ) ਦੇ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨਾ,

ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ. "( ਮੱ ਤੀ 12: 46-50 ) ਦੇ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ 'ਤੇ ਕਾਨਾ,

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਨੂੰ ""ਰਤ" ਵਜN ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਨੂੰ ""ਰਤ" ਵਜN ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ.

ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰ ਤ

ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਜਗ/ਾ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰ ਤ

ਿਵੱ ਚ, ਕਰਤੱ ਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਅਸU ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ0 ਨੂੰ

ਿਵੱ ਚ, ਕਰਤੱ ਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਅਸU ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ0 ਨੂੰ

ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ

ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ

ਵੇਖਦੇ ਹ0. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਪਿਰਚਯ ਜ ਹੋਰ ਅੱ ਖਰ

ਵੇਖਦੇ ਹ0. ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਪਿਰਚਯ ਜ ਹੋਰ ਅੱ ਖਰ

ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ . ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ

ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ . ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ

ਸਨ, ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੱ ;ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ.

ਸਨ, ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੱ ;ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ.

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ, ਅਸU ਈਸਾਈ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ/0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਜਵ^

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ, ਅਸU ਈਸਾਈ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ/0 ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਜਵ^

ਅਸU ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ0. ਪਰ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ

ਅਸU ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ0. ਪਰ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ

ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0

ਪ%ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ ਜ0 ਸਿਤਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ. ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸੰ ਤ0

ਦੀ ਤਰ/0, ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰ-

ਦੀ ਤਰ/0, ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਸਾਮ/ਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰ-

ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ%ਾਣੀ ਸਭ ਦੇ

ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ%ਾਣੀ ਸਭ ਦੇ

ਬਾਅਦ, ਹੈ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਾ

ਬਾਅਦ, ਹੈ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਨ ਲਈ.

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇ;ਕ; ਕਰਨ ਲਈ.
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ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ
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ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
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ਹੈ ਦੀ ਿਲਿਥਅਨ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ:

ਹੈ ਦੀ ਿਲਿਥਅਨ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ:

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 10 -1 1

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 10 -1 1

10. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਕੋਈ ਵੀ ਨਹU ਿਮਲ ਸਕਦਾ

10. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਕੋਈ ਵੀ ਨਹU ਿਮਲ ਸਕਦਾ

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜ0 ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾhਦਾ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜ0 ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾhਦਾ ਹੈ

ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘੋ, ਿਜਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘੋ, ਿਜਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਜਾਦੂ, ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ0

ਜਾਦੂ, ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ0

ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ;ਗਨ ਜ0 ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ;ਗਨ ਜ0 ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

11. ਜ0 ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ, ਜ0 ਇੱ ਕ ਮਾਿਧਅਮ,

11. ਜ0 ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ, ਜ0 ਇੱ ਕ ਮਾਿਧਅਮ,

ਜ0 ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ , ਜ0 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ .

ਜ0 ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ , ਜ0 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ .

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵਚ ;ੁਰੂ ਹੋਈ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵਚ ;ੁਰੂ ਹੋਈ

ਸੀ, ਜਦN ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨO ਈਸਾਈ ਧਰਮ

ਸੀ, ਜਦN ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨO ਈਸਾਈ ਧਰਮ

ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਉਨ/0 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵ0 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਜਨ/0

ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਉਨ/0 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵ0 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਜਨ/0

ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕ%ਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ

ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕ%ਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ

ਿਭ%;ਟ ਆਦਤ0 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ .

ਿਭ%;ਟ ਆਦਤ0 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ .

ਐਮ ਐਰੀ : ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜV - ਐਡਵੋਕੇਟ

ਐਮ ਐਰੀ : ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜV - ਐਡਵੋਕੇਟ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:

"ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ( ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ

"ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ( ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ

ਕੁਆਰੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਦੀ , ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਚਰਚ ਿਵਚ . ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਕੁਆਰੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਦੀ , ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਚਰਚ ਿਵਚ . ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱ ਜੇ. “(ਪੰ ਨਾ 245, ਨੰ .969)

ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱ ਜੇ. “(ਪੰ ਨਾ 245, ਨੰ .969)
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ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘੋ, ਿਜਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਜਾਦੂ, ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ0
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ;ਗਨ ਜ0 ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
11. ਜ0 ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ, ਜ0 ਇੱ ਕ ਮਾਿਧਅਮ,
ਜ0 ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ , ਜ0 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ .
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵਚ ;ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸੀ, ਜਦN ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨO ਈਸਾਈ ਧਰਮ
ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਉਨ/0 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵ0 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਜਨ/0
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ਿਭ%;ਟ ਆਦਤ0 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ .
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ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ( ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ
ਕੁਆਰੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਦੀ , ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਚਰਚ ਿਵਚ . ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱ ਜੇ. “(ਪੰ ਨਾ 245, ਨੰ .969)
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ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘੋ, ਿਜਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਜਾਦੂ, ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ0
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ;ਗਨ ਜ0 ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
11. ਜ0 ਇੱ ਕ ਜੋ ਜਾਦੂ, ਜ0 ਇੱ ਕ ਮਾਿਧਅਮ,
ਜ0 ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ , ਜ0 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ .
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵਚ ;ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸੀ, ਜਦN ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨO ਈਸਾਈ ਧਰਮ
ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਉਨ/0 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵ0 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਜਨ/0
ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕ%ਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਭ%;ਟ ਆਦਤ0 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ .
ਐਮ ਐਰੀ : ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜV - ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ( ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ
ਕੁਆਰੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਦੀ , ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਚਰਚ ਿਵਚ . ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱ ਜੇ. “(ਪੰ ਨਾ 245, ਨੰ .969)

35।

35।

" ਉਸ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨO ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

" ਉਸ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨO ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਵਰਜਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਵਰਜਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪ%ਭੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਭੂ ਨO

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪ%ਭੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਭੂ ਨO

Tਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ." (ਸਫ਼ਾ 244, 966 )

Tਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ." (ਸਫ਼ਾ 244, 966 )

ਵਕੀਲ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਵਕੀਲ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਰੋਮੀਆਂ 8:34

ਰੋਮੀਆਂ 8:34

“ ਦੋ;ੀ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਹੈ

“ ਦੋ;ੀ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਹੈ

ਕੌ ਣ ਮਰ ਿਗਆ - ਉਸ ਤN ਵੀ ਵੱ ਧ, ਕੌ ਣ ਸੀ

ਕੌ ਣ ਮਰ ਿਗਆ - ਉਸ ਤN ਵੀ ਵੱ ਧ, ਕੌ ਣ ਸੀ

ਉਠਾਇਆ - ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਹੈ,

ਉਠਾਇਆ - ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਹੈ,

ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ”

ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ”

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25 ਵੀ ਦੇਖੋ )

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25 ਵੀ ਦੇਖੋ )

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1

“ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਮ) ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ0

“ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਮ) ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ0

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ0 ਜੋ ਤੁਸU ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ0 ਜੋ ਤੁਸU ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੈ

ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ. ”

ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ. ”

ਿਵਚੋਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਿਵਚੋਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ?

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

“ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਰੱ ਬ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ

“ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਰੱ ਬ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ

35।

35।

" ਉਸ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨO ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

" ਉਸ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨO ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਵਰਜਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਵਰਜਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪ%ਭੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਭੂ ਨO

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪ%ਭੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ%ਭੂ ਨO

Tਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ." (ਸਫ਼ਾ 244, 966 )

Tਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ." (ਸਫ਼ਾ 244, 966 )

ਵਕੀਲ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਵਕੀਲ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਰੋਮੀਆਂ 8:34

ਰੋਮੀਆਂ 8:34

“ ਦੋ;ੀ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਹੈ

“ ਦੋ;ੀ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਇੱ ਕ ਹੈ

ਕੌ ਣ ਮਰ ਿਗਆ - ਉਸ ਤN ਵੀ ਵੱ ਧ, ਕੌ ਣ ਸੀ

ਕੌ ਣ ਮਰ ਿਗਆ - ਉਸ ਤN ਵੀ ਵੱ ਧ, ਕੌ ਣ ਸੀ

ਉਠਾਇਆ - ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਹੈ,

ਉਠਾਇਆ - ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਹੈ,

ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ”

ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ”

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25 ਵੀ ਦੇਖੋ )

( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25 ਵੀ ਦੇਖੋ )

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1

1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 1

“ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਮ) ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ0

“ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਮ) ਇਹ ਗੱ ਲ0 ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ0

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ0 ਜੋ ਤੁਸU ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ0 ਜੋ ਤੁਸU ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੈ

ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ. ”

ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ. ”

ਿਵਚੋਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਿਵਚੋਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ?

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5

“ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਰੱ ਬ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ

“ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਰੱ ਬ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ

36।

36।

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15

“ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਨਵ^ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

“ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਨਵ^ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

ਨOਮ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨOਮ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰੋ,

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰੋ,

ਿਕਉਿਕ ਇੱ ਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਿਕਉਿਕ ਇੱ ਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਉਹ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱ ਕ

ਉਹ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱ ਕ

ਪਿਹਲੇ ਨOਮ ਦੇ ਅਧੀਨ. ”

ਪਿਹਲੇ ਨOਮ ਦੇ ਅਧੀਨ. ”
ਮਦਦਗਾਰ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਮਦਦਗਾਰ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਜ਼ਬੂਰR ਦੀ ਪੋਥੀ 54: 4

ਜ਼ਬੂਰR ਦੀ ਪੋਥੀ 54: 4

ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਪ%ਭੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ.

ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਪ%ਭੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ.
ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-17

ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-17
16. ਅਤੇ ਮ) ਿਪਤਾ ਕੋਲN ਮੰ ਗ0ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ

16. ਅਤੇ ਮ) ਿਪਤਾ ਕੋਲN ਮੰ ਗ0ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ

ਤੁਸU ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ, ਹਮੇ;0 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ,

ਤੁਸU ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ, ਹਮੇ;0 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ,

17. ਇੱ ਥN ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ

17. ਇੱ ਥN ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ

ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕhਿਕ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹU ਵੇਖਦਾ

ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕhਿਕ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹU ਵੇਖਦਾ

ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕhਿਕ ਉਹ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਤੁਸU ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕhਿਕ ਉਹ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ.
ਮਿਰਯਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜV

ਮਿਰਯਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜV
ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ

ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ;ਾਨਦਾਰ

ਿਸਰਲੇ ਖ0

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ;ਾਨਦਾਰ

ਿਸਰਲੇ ਖ0

ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ :

ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ :

a36।

36।

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15
“ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਨਵ^ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

“ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਨਵ^ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

ਨOਮ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨOਮ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰੋ,

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰੋ,

ਿਕਉਿਕ ਇੱ ਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਿਕਉਿਕ ਇੱ ਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਉਹ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱ ਕ

ਉਹ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱ ਕ

ਪਿਹਲੇ ਨOਮ ਦੇ ਅਧੀਨ. ”

ਪਿਹਲੇ ਨOਮ ਦੇ ਅਧੀਨ. ”

ਮਦਦਗਾਰ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਮਦਦਗਾਰ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਜ਼ਬੂਰR ਦੀ ਪੋਥੀ 54: 4

ਜ਼ਬੂਰR ਦੀ ਪੋਥੀ 54: 4
ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਪ%ਭੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ.

16. ਅਤੇ ਮ) ਿਪਤਾ ਕੋਲN ਮੰ ਗ0ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ

16. ਅਤੇ ਮ) ਿਪਤਾ ਕੋਲN ਮੰ ਗ0ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ

ਤੁਸU ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ, ਹਮੇ;0 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ,

ਤੁਸU ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ, ਹਮੇ;0 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ,

17. ਇੱ ਥN ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ

17. ਇੱ ਥN ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ
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ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ.

ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ;ਾਨਦਾਰ

ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ :
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ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ.
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ਮਿਰਯਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜV
ਧਰਮ

ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਪ%ਭੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ.
ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-17

ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-17

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ

ਿਸਰਲੇ ਖ0

ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ

ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ;ਾਨਦਾਰ

ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿਜਨ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ :

ਿਸਰਲੇ ਖ0
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'ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਮ0', 'ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ', 'ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ',

'ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਮ0', 'ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ', 'ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ',

ਂ ਲਜ਼ ਦੀ
'ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ;ਰਨ', 'ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ', 'ਏਗ

ਂ ਲਜ਼ ਦੀ
'ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ;ਰਨ', 'ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ', 'ਏਗ

ਮਹਾਰਾਣੀ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ', 'ਿਵ;ਵ ਦਾ ਸ0ਝਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ' ਮਸੀਹ

ਮਹਾਰਾਣੀ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਬ%ਿਹਮੰ ਡ', 'ਿਵ;ਵ ਦਾ ਸ0ਝਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ' ਮਸੀਹ

ਨਾਲ ',' ਵਕੀਲ, ਿਵਚੋਲਾ ਜ0 ਿਵਚੋਲਗੀ 'ਆਿਦ.

ਨਾਲ ',' ਵਕੀਲ, ਿਵਚੋਲਾ ਜ0 ਿਵਚੋਲਗੀ 'ਆਿਦ.

ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹU

ਹਾਲ0ਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹU

ਿਦੰ ਦੀ. ਉਸ ਨO ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ “ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ”, “ਸਵਰਗ ਦਾ

ਿਦੰ ਦੀ. ਉਸ ਨO ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ “ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ”, “ਸਵਰਗ ਦਾ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ”, “ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਮੱ ਤਰ”, “ਿਵਚੋਲਾ”, “ ਵਕੀਲ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ”, “ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਮੱ ਤਰ”, “ਿਵਚੋਲਾ”, “ ਵਕੀਲ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ

ਸਮ^, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜ0 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਸਮ^, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜ0 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸਰਫ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18 ) ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਈਬਲ

ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸਰਫ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18 ) ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਈਬਲ

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਹੈ :

ਮਸੀਹ ਹੈ :
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 3-6

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 3-6

3. ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਪ%ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

3. ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਪ%ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

4. ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ

4. ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ

ਸੱ ਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਲਈ ਆਓ. 5. ਲਈ

ਸੱ ਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਲਈ ਆਓ. 5. ਲਈ

ਇਕੋ ਰੱ ਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

ਇਕੋ ਰੱ ਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ0 ਿਵਚਕਾਰ, ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ,

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ0 ਿਵਚਕਾਰ, ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ,

6. ਿਜਸ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਜੋ ਿਕ

6. ਿਜਸ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਜੋ ਿਕ

ਸਹੀ ਸਮ^ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ .

ਸਹੀ ਸਮ^ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ .
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ਇਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਇਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ

ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ “ਸਵਰਗ0 ਦੀ ਰਾਣੀ” ਦਾ

ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ “ਸਵਰਗ0 ਦੀ ਰਾਣੀ” ਦਾ

ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤN ਆਇਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:16,

ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤN ਆਇਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:16,

20 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 44: 16-23 ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ . ਇਹ ਮਿਰਯਮ

20 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 44: 16-23 ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ . ਇਹ ਮਿਰਯਮ

ਦੀ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਦੇਵੀ ਅਸਤਰਟੇ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਇੱ ਥੇ

ਦੀ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਦੇਵੀ ਅਸਤਰਟੇ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਇੱ ਥੇ

ਰੱ ਬ ਉਨ/0 ਦੀ ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੀ

ਰੱ ਬ ਉਨ/0 ਦੀ ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੀ

ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ 5 ਵ^ ਸਦੀ ਤN ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋ ਕ0 ਨO ਆਪਣੇ

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ 5 ਵ^ ਸਦੀ ਤN ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋ ਕ0 ਨO ਆਪਣੇ

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ, ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨ/0 ਨO ਈਸਾਈ

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ, ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨ/0 ਨO ਈਸਾਈ

ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ- ਪੂਜਾ

ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ- ਪੂਜਾ

ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤ0 ਨਹU ਛੱ ਡੀਆਂ , ਉਨ/0 ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇ ਰੂਪ

ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤ0 ਨਹU ਛੱ ਡੀਆਂ , ਉਨ/0 ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ

ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ .

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ .

ਐਸ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ "ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ" ਮਸੀਹ ਦੇ

ਐਸ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ "ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ" ਮਸੀਹ ਦੇ

ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ

ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ

ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਪਮਾਨ

ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਪਮਾਨ

ਹੈ. ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਇਆ ਿਵਚ ਪ%ਾਚੀਨ

ਹੈ. ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਇਆ ਿਵਚ ਪ%ਾਚੀਨ

38।

38।

ਇਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਇਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ “ਸਵਰਗ0 ਦੀ ਰਾਣੀ” ਦਾ
ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤN ਆਇਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:16,
20 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 44: 16-23 ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ . ਇਹ ਮਿਰਯਮ
ਦੀ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਦੇਵੀ ਅਸਤਰਟੇ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਇੱ ਥੇ
ਰੱ ਬ ਉਨ/0 ਦੀ ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ 5 ਵ^ ਸਦੀ ਤN ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋ ਕ0 ਨO ਆਪਣੇ
ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ, ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨ/0 ਨO ਈਸਾਈ
ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ- ਪੂਜਾ
ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤ0 ਨਹU ਛੱ ਡੀਆਂ , ਉਨ/0 ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ .
ਐਸ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ "ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ" ਮਸੀਹ ਦੇ
ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਪਮਾਨ
ਹੈ. ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਇਆ ਿਵਚ ਪ%ਾਚੀਨ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ “ਸਵਰਗ0 ਦੀ ਰਾਣੀ” ਦਾ
ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤN ਆਇਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:16,
20 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 44: 16-23 ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ . ਇਹ ਮਿਰਯਮ
ਦੀ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਦੇਵੀ ਅਸਤਰਟੇ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਇੱ ਥੇ
ਰੱ ਬ ਉਨ/0 ਦੀ ਖੁੱ ਲ/ ਕੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ; ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ 5 ਵ^ ਸਦੀ ਤN ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋ ਕ0 ਨO ਆਪਣੇ
ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ, ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨ/0 ਨO ਈਸਾਈ
ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ- ਪੂਜਾ
ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤ0 ਨਹU ਛੱ ਡੀਆਂ , ਉਨ/0 ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ .
ਐਸ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ "ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ" ਮਸੀਹ ਦੇ
ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਪਮਾਨ
ਹੈ. ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਇਆ ਿਵਚ ਪ%ਾਚੀਨ

39।

39।

ਰੱ ਬ ਦੀ ਹNਦ ਤN ਪਿਹਲ0 ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ0 ਨੂੰ ਜਨਮ

ਰੱ ਬ ਦੀ ਹNਦ ਤN ਪਿਹਲ0 ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ0 ਨੂੰ ਜਨਮ

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ.

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ.

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਹੈ ਸੀ , ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਕੋਈ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਦੇ

ਹੈ ਸੀ , ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਕੋਈ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਦੇ

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹU ਿਰਹਾ. ਰੱ ਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਰੱ ਬ ਦੀ ਕੋਈ ;ੁਰੂਆਤ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹU ਿਰਹਾ. ਰੱ ਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਰੱ ਬ ਦੀ ਕੋਈ ;ੁਰੂਆਤ

ਨਹU ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਨਹU ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੀ ਮ0 ਬਣੀ , ਨਾ ਿਕ ਰੱ ਬ ਦੀ।

ਦੀ ਮ0 ਬਣੀ , ਨਾ ਿਕ ਰੱ ਬ ਦੀ।

ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਲੂਕਾ 1:43 ਿਵਚ , ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਲੂਕਾ 1:43 ਿਵਚ , ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

"ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ. ਪਰ ਇਹ ਨbਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

"ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ. ਪਰ ਇਹ ਨbਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਇੱ ਥੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0"

ਇੱ ਥੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0"

ਨਹU. ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ;ਬਦ "ਪ%ਭੂ" ਦਾ ਅਰਥ ਰੱ ਬ ਨਹU ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ

ਨਹU. ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ;ਬਦ "ਪ%ਭੂ" ਦਾ ਅਰਥ ਰੱ ਬ ਨਹU ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ

ਅਰਥ ਹੈ ਮੀਟਰ ਜ0 ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ^ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੋ ਕ0

ਅਰਥ ਹੈ ਮੀਟਰ ਜ0 ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ^ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੋ ਕ0

ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 23: 8-12 ). ਇਕ ਹੋਰ

ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 23: 8-12 ). ਇਕ ਹੋਰ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਾ ਮੈਸ "ਪ%ਭੂ ਦਾ ਭਰਾ" ਹੈ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਾ ਮੈਸ "ਪ%ਭੂ ਦਾ ਭਰਾ" ਹੈ

( ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19 ). ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ;ੱ ਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਇਸ ਦੀ

( ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19 ). ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ;ੱ ਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਇਸ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅ ਇਸ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਦੇ" ਅਤੇ ਮਹਤਵ ਿਕ

ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅ ਇਸ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਦੇ" ਅਤੇ ਮਹਤਵ ਿਕ

ਯਾਕੂਬ ਨO ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਵਗੜੇ

ਯਾਕੂਬ ਨO ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਵਗੜੇ

ਿਵਚਾਰ0 ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਿਵਚਾਰ0 ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ

39।

39।

ਰੱ ਬ ਦੀ ਹNਦ ਤN ਪਿਹਲ0 ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ0 ਨੂੰ ਜਨਮ

ਰੱ ਬ ਦੀ ਹNਦ ਤN ਪਿਹਲ0 ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ0 ਨੂੰ ਜਨਮ

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ.

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ.

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਹੈ ਸੀ , ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਕੋਈ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਦੇ

ਹੈ ਸੀ , ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਕੋਈ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਦੇ

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹU ਿਰਹਾ. ਰੱ ਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਰੱ ਬ ਦੀ ਕੋਈ ;ੁਰੂਆਤ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹU ਿਰਹਾ. ਰੱ ਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਰੱ ਬ ਦੀ ਕੋਈ ;ੁਰੂਆਤ

ਨਹU ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਨਹU ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੀ ਮ0 ਬਣੀ , ਨਾ ਿਕ ਰੱ ਬ ਦੀ।

ਦੀ ਮ0 ਬਣੀ , ਨਾ ਿਕ ਰੱ ਬ ਦੀ।

ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਲੂਕਾ 1:43 ਿਵਚ , ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਲੂਕਾ 1:43 ਿਵਚ , ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

"ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ. ਪਰ ਇਹ ਨbਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

"ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ. ਪਰ ਇਹ ਨbਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਇੱ ਥੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0"

ਇੱ ਥੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਪ%ਭੂ ਦੀ ਮ0" ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, "ਰੱ ਬ ਦੀ ਮ0"

ਨਹU. ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ;ਬਦ "ਪ%ਭੂ" ਦਾ ਅਰਥ ਰੱ ਬ ਨਹU ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ

ਨਹU. ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ;ਬਦ "ਪ%ਭੂ" ਦਾ ਅਰਥ ਰੱ ਬ ਨਹU ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ

ਅਰਥ ਹੈ ਮੀਟਰ ਜ0 ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ^ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੋ ਕ0

ਅਰਥ ਹੈ ਮੀਟਰ ਜ0 ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ^ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੋ ਕ0

ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 23: 8-12 ). ਇਕ ਹੋਰ

ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 23: 8-12 ). ਇਕ ਹੋਰ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਾ ਮੈਸ "ਪ%ਭੂ ਦਾ ਭਰਾ" ਹੈ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਾ ਮੈਸ "ਪ%ਭੂ ਦਾ ਭਰਾ" ਹੈ

( ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19 ). ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ;ੱ ਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਇਸ ਦੀ

( ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19 ). ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ;ੱ ਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਇਸ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅ ਇਸ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਦੇ" ਅਤੇ ਮਹਤਵ ਿਕ

ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅ ਇਸ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਦੇ" ਅਤੇ ਮਹਤਵ ਿਕ

ਯਾਕੂਬ ਨO ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਵਗੜੇ

ਯਾਕੂਬ ਨO ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਵਗੜੇ

ਿਵਚਾਰ0 ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਿਵਚਾਰ0 ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ

40।

40।
ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਰਾ ਸੀ।

ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਰਾ ਸੀ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:18 ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਪਉ ਬਸਰ ਇਕੱ ਠਾ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:18 ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਪਉ ਬਸਰ ਇਕੱ ਠਾ

ਅੱ ਗ, ਅਤੇ dਰਤ0 ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੋਡ,ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਅੱ ਗ, ਅਤੇ dਰਤ0 ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੇਕ. ਅਤੇ ਉਹ

ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੇਕ. ਅਤੇ ਉਹ

ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟ0 ਡੋਲ/ ਿਦਓ

ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟ0 ਡੋਲ/ ਿਦਓ

ਮੈਨੰ ੂ ਗੁੱ ਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ.

ਮੈਨੰ ੂ ਗੁੱ ਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ.

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 44:17

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 44:17

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸ` ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰHਗੇ ਜੋ ਅਸ` ਿਕਹਾ ਹੈ

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸ` ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰHਗੇ ਜੋ ਅਸ` ਿਕਹਾ ਹੈ

ਅਸੀ ਿਨTਚਤ ਤੌਰ ਤੇ: ਸਕਾਈ ਕਵੀਨ ਲਈ ਫVbਕਨcਸ

ਅਸੀ ਿਨTਚਤ ਤੌਰ ਤੇ: ਸਕਾਈ ਕਵੀਨ ਲਈ ਫVbਕਨcਸ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ,

ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ,

ਸਾਡੇ ਨMਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਯਹੂਦਾਹ

ਸਾਡੇ ਨMਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਯਹੂਦਾਹ

ਯਰੂTਲਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕH ਤੇ, ਸਾਡੇ TਿਹਰH ਿਵੱ ਚ

ਯਰੂTਲਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕH ਤੇ, ਸਾਡੇ TਿਹਰH ਿਵੱ ਚ

ਉਸਨM ਸਾਡੀ ਪੇTਕਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਉਸਨM ਸਾਡੀ ਪੇTਕਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਅਸ` ਪਾਵHਗੇ ਅਸ` ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ,

ਅਸ` ਪਾਵHਗੇ ਅਸ` ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ,

ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ` ਸੀ

ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ` ਸੀ

ਿਨਰੀਖਣ

ਿਨਰੀਖਣ
ਿਖ਼ਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼

ਿਖ਼ਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
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ਖਾਸ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਜ0 ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ:

ਲੂਕਾ 8: 19-21

ਲੂਕਾ 8: 19-21

19. ਤਦ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਏ

19. ਤਦ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਏ

ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਭੀੜ. 20. ਿਕਸੇ ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ

ਭੀੜ. 20. ਿਕਸੇ ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ

42।

42।

ਮ0 ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ,

ਮ0 ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ0। ” 21. ਪਰ ਉਸਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ0। ” 21. ਪਰ ਉਸਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਉਨ/0 ਨੂੰ, "ਮੇਰੀ ਮ0 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹਨ

ਉਨ/0 ਨੂੰ, "ਮੇਰੀ ਮ0 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹਨ

ਿਜਹੜੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਿਜਹੜੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਿਜਵ^ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨO ਇਹ ;ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਭੀੜ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ Himਰਤ

ਿਜਵ^ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨO ਇਹ ;ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਭੀੜ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ Himਰਤ
ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸਨO ਤੈਨੰ ੂ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ

ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸਨO ਤੈਨੰ ੂ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ

ਿਜਨ/0 ਨO ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਏ ਹਨ!” ਉਸਨO ਬੁਲਾਇਆ. ਿਯਸੂ ਨO ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ

ਿਜਨ/0 ਨO ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਏ ਹਨ!” ਉਸਨO ਬੁਲਾਇਆ. ਿਯਸੂ ਨO ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ

ਸਹੀ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨO ਖੁ; ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ

ਸਹੀ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨO ਖੁ; ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ

ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ!” ( ਲੂਕਾ 11: 27-28)

ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ!” ( ਲੂਕਾ 11: 27-28)
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਨਮ

ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਨਮ

1854 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ

1854 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ;ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਬਾਈਬਲ

ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ;ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਬਾਈਬਲ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ

ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ( ਜ਼ਬੂਰ 51: 5; ਲੂਕਾ 1: 46-47; ਰੋਮੀਆਂ 3:

ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ( ਜ਼ਬੂਰ 51: 5; ਲੂਕਾ 1: 46-47; ਰੋਮੀਆਂ 3:

9-12 & 23; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 8-10 )

9-12 & 23; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 8-10 )
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ " ਉਸ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ " ਉਸ
ਸਮ^ ਤN ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਮੁਕਤ ਸੀ ਜ0 ਅਸਲ ਪਾਪ ਤN ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀ

ਸਮ^ ਤN ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਮੁਕਤ ਸੀ ਜ0 ਅਸਲ ਪਾਪ ਤN ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀ

ਜਦN ਉਸਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ " ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ

ਜਦN ਉਸਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ " ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ

"ਮੈਰੀ ਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ" (ਸੀਈਸੀ ਪੰ ਨਾ 135, ਐਚਡੀ.

"ਮੈਰੀ ਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ" (ਸੀਈਸੀ ਪੰ ਨਾ 135, ਐਚਡੀ.

ਪੰ ਨਾ 23) )

ਪੰ ਨਾ 23) )

42।
ਮ0 ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ0। ” 21. ਪਰ ਉਸਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਉਨ/0 ਨੂੰ, "ਮੇਰੀ ਮ0 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਿਜਵ^ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨO ਇਹ ;ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਭੀੜ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ Himਰਤ
ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸਨO ਤੈਨੰ ੂ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ
ਿਜਨ/0 ਨO ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਏ ਹਨ!” ਉਸਨO ਬੁਲਾਇਆ. ਿਯਸੂ ਨO ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨO ਖੁ; ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ!” ( ਲੂਕਾ 11: 27-28)

42।
ਮ0 ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ0। ” 21. ਪਰ ਉਸਨO Tਤਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਉਨ/0 ਨੂੰ, "ਮੇਰੀ ਮ0 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਿਜਵ^ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨO ਇਹ ;ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਭੀੜ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ Himਰਤ
ਨO ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ, ਿਜਸਨO ਤੈਨੰ ੂ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ
ਿਜਨ/0 ਨO ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਏ ਹਨ!” ਉਸਨO ਬੁਲਾਇਆ. ਿਯਸੂ ਨO ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨO ਖੁ; ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ!” ( ਲੂਕਾ 11: 27-28)
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਨਮ

ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਨਮ
1854 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ;ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ( ਜ਼ਬੂਰ 51: 5; ਲੂਕਾ 1: 46-47; ਰੋਮੀਆਂ 3:
9-12 & 23; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 8-10 )
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ " ਉਸ
ਸਮ^ ਤN ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਮੁਕਤ ਸੀ ਜ0 ਅਸਲ ਪਾਪ ਤN ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀ
ਜਦN ਉਸਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ " ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
"ਮੈਰੀ ਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ" (ਸੀਈਸੀ ਪੰ ਨਾ 135, ਐਚਡੀ.
ਪੰ ਨਾ 23) )

1854 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ;ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 246.3) ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ( ਜ਼ਬੂਰ 51: 5; ਲੂਕਾ 1: 46-47; ਰੋਮੀਆਂ 3:
9-12 & 23; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 8-10 )
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ " ਉਸ
ਸਮ^ ਤN ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਮੁਕਤ ਸੀ ਜ0 ਅਸਲ ਪਾਪ ਤN ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀ
ਜਦN ਉਸਨO ਆਪਣੀ ਮ0 ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨਾ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ " ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
"ਮੈਰੀ ਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ" (ਸੀਈਸੀ ਪੰ ਨਾ 135, ਐਚਡੀ.
ਪੰ ਨਾ 23) )

43।
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ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 12: 6-8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਪਾਪੀਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 12: 6-8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਪਾਪੀਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ . ਇਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ

ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ . ਇਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ

ਤN ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਤN ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਬਿਹਸ0 ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਪ%ਦਰ;ਨ0 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦN ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ

ਬਿਹਸ0 ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਪ%ਦਰ;ਨ0 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦN ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ

1854 ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਤਲੇ ਆਮ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

1854 ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਤਲੇ ਆਮ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਿਗਆ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹU ਹੈ .

ਿਗਆ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹU ਹੈ .
ਇਹ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਦੇ ਅਧਾਰ

ਇਹ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਉਪਦੇ; ਹੈ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਿਰਯਮ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ

ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਉਪਦੇ; ਹੈ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਿਰਯਮ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ

ਹੋਈ ਸੀ, ਤ0 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੋਈ ਸੀ, ਤ0 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਿਦ… ਇਹ

ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਿਦ… ਇਹ

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ .

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ .

•

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"... ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ, ਮਿਰਯਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਿਨkਜੀ

•

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"... ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ, ਮਿਰਯਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਿਨkਜੀ

ਪਾਪ0 ਤN ਮੁਕਤ ਰਹੀ." (ਪੰ ਨਾ 130 ਨੰ .593)

ਪਾਪ0 ਤN ਮੁਕਤ ਰਹੀ." (ਪੰ ਨਾ 130 ਨੰ .593)

"ਪ%ਮਾਤਮਾ ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਹੱ ਵਾਹ ਦੀ antਲਾਦ, ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ

"ਪ%ਮਾਤਮਾ ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਹੱ ਵਾਹ ਦੀ antਲਾਦ, ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ

ਮ0 ਵਜN. ਉਹ" ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. "" ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤN

ਮ0 ਵਜN. ਉਹ" ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. "" ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤN

ਸੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ": ਗਰੱ ਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਤN ਮੁਕਤ ਕਰ

ਸੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ": ਗਰੱ ਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਤN ਮੁਕਤ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸਲ ਪਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸਲ ਪਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ ਹੈ. "(ਪੰ ਨਾ 133, ਨੰ. 508 )

ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ ਹੈ. "(ਪੰ ਨਾ 133, ਨੰ. 508 )
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ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 12: 6-8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਪਾਪੀਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 12: 6-8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰ ਦਰ ਉਸਦੀ ਪਾਪੀਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ

ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ . ਇਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ

ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ . ਇਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਦੀ

ਤN ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਤN ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਬਿਹਸ0 ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਪ%ਦਰ;ਨ0 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦN ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ

ਬਿਹਸ0 ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਪ%ਦਰ;ਨ0 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦN ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ

1854 ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਤਲੇ ਆਮ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

1854 ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਤਲੇ ਆਮ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਿਗਆ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹU ਹੈ .

ਿਗਆ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹU ਹੈ .

ਇਹ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਦੇ ਅਧਾਰ

ਇਹ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਦੇ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਉਪਦੇ; ਹੈ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਿਰਯਮ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ

ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਉਪਦੇ; ਹੈ. ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਿਰਯਮ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ

ਹੋਈ ਸੀ, ਤ0 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੋਈ ਸੀ, ਤ0 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਿਦ… ਇਹ

ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਪ ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਿਦ… ਇਹ

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ .

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ .

•

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"... ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ, ਮਿਰਯਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਿਨkਜੀ

•

ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੇਖੋ:
"... ਰੱ ਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ, ਮਿਰਯਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਿਨkਜੀ

ਪਾਪ0 ਤN ਮੁਕਤ ਰਹੀ." (ਪੰ ਨਾ 130 ਨੰ .593)

ਪਾਪ0 ਤN ਮੁਕਤ ਰਹੀ." (ਪੰ ਨਾ 130 ਨੰ .593)

"ਪ%ਮਾਤਮਾ ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਹੱ ਵਾਹ ਦੀ antਲਾਦ, ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ

"ਪ%ਮਾਤਮਾ ਨO ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਹੱ ਵਾਹ ਦੀ antਲਾਦ, ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ

ਮ0 ਵਜN. ਉਹ" ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. "" ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤN

ਮ0 ਵਜN. ਉਹ" ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. "" ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤN

ਸੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ": ਗਰੱ ਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਤN ਮੁਕਤ ਕਰ

ਸੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ": ਗਰੱ ਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ^ ਤN ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਤN ਮੁਕਤ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸਲ ਪਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸਲ ਪਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨO ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ ਹੈ. "(ਪੰ ਨਾ 133, ਨੰ. 508 )

ਪਾਪ ਨਹU ਕੀਤਾ ਹੈ. "(ਪੰ ਨਾ 133, ਨੰ. 508 )
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ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤN ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ

ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤN ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ

ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਨਹU ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸੇ ਸਮ^, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀਆਂ

ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਨਹU ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸੇ ਸਮ^, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀਆਂ

ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ( ਰੋਮੀਆਂ 6:23). ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ)ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ( ਰੋਮੀਆਂ 6:23). ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ)ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ

ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ

ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹU ਮਰਦੀ

ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹU ਮਰਦੀ

ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ

ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ

ਹੈ. ਮਿਰਯਮ

ਹੈ. ਮਿਰਯਮ

ਦੇ

ਪਾਪੀ

ਰਿਹਤ

ਜਨਮ

ਲਈ ਿਕਸੇ

ਦੇ

ਪਾਪੀ

ਰਿਹਤ

ਵੀ ਬੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ .

ਵੀ ਬੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ .

ਸਰੀਰਕ ਮੰ ਨ ਲਓ ਅਤੇ

ਸਰੀਰਕ ਮੰ ਨ ਲਓ ਅਤੇ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ

̉ ਿਵੱ ਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ,
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜ/ਆ ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱ ਕ ਸਿਹ
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਨਵ
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੇ; ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ%ਭੂ ਨO ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ Tਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ. ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ ,
ਪੰ ਨਾ 254)

ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤN ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ
ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਨਹU ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸੇ ਸਮ^, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ( ਰੋਮੀਆਂ 6:23). ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ)ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹU ਮਰਦੀ
ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਦੇ

ਪਾਪੀ

ਰਿਹਤ

̉ ਿਵੱ ਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ,
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜ/ਆ ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱ ਕ ਸਿਹ
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਨਵ
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੇ; ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ%ਭੂ ਨO ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ Tਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ. ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ ,
ਪੰ ਨਾ 254)

ਜਨਮ

ਲਈ ਿਕਸੇ

ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ%ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤN ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ
ਤN ਿਬਨ0 ਪੈਦਾ ਨਹU ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸੇ ਸਮ^, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ( ਰੋਮੀਆਂ 6:23). ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ)ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹU ਮਰਦੀ
ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਹੈ. ਮਿਰਯਮ

ਦੇ

ਪਾਪੀ

ਰਿਹਤ

ਵੀ ਬੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ .

ਵੀ ਬੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ .

ਸਰੀਰਕ ਮੰ ਨ ਲਓ ਅਤੇ

ਸਰੀਰਕ ਮੰ ਨ ਲਓ ਅਤੇ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
̉ ਿਵੱ ਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ,
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜ/ਆ ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱ ਕ ਸਿਹ
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਨਵ
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੇ; ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ%ਭੂ ਨO ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ Tਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ. ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ ,
ਪੰ ਨਾ 254)

ਲਈ ਿਕਸੇ

44।

44।

ਹੈ. ਮਿਰਯਮ

ਜਨਮ

ਜਨਮ

ਲਈ ਿਕਸੇ

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
̉ ਿਵੱ ਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ,
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜ/ਆ ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱ ਕ ਸਿਹ
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਨਵ
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੇ; ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ%ਭੂ ਨO ਬ%ਿਹਮੰ ਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ Tਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ%ਮ ਿਵੱ ਚ. ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ ,
ਪੰ ਨਾ 254)
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ਉਦN ਤN, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਉਦN ਤN, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੜ/ਦੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾhਦੇ ਹਨ. ਿਕ%;ਿਚਅਨ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੜ/ਦੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾhਦੇ ਹਨ. ਿਕ%;ਿਚਅਨ

ਿਰਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਛਦੀ ਹੈ "ਕੀ ਸ^ਟ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ

ਿਰਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਛਦੀ ਹੈ "ਕੀ ਸ^ਟ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ

ਿਲਆਉਣਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ?" ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ: "ਸ)ਟ ਮੈਰੀ

ਿਲਆਉਣਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ?" ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ: "ਸ)ਟ ਮੈਰੀ

ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅਚੱ ਲ

ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅਚੱ ਲ

ਅਿਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ". ( ਪੰ ਨਾ ) 32)

ਅਿਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ". ( ਪੰ ਨਾ ) 32)

ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਇਕ ਵੀ ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜੋ

ਇਕ ਵੀ ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜੋ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਯਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ;ਰਧਾ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਯਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ;ਰਧਾ

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਜਦN ਮਸੀਹ

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਜਦN ਮਸੀਹ

ਸਲੀਬ Tਤੇ ਟੰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ

ਸਲੀਬ Tਤੇ ਟੰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ

( ਯੂਹੰਨਾ 19:27 ) ਨੂੰ ਸnਪ ਿਦੱ ਤਾ . ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਨ ਤਕ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ

( ਯੂਹੰਨਾ 19:27 ) ਨੂੰ ਸnਪ ਿਦੱ ਤਾ . ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਨ ਤਕ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਰਹਾ, ਿਨ;ਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ ਜ0 ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU

ਿਰਹਾ, ਿਨ;ਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ ਜ0 ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ. ਉਸਨO ਮਸੀਹ ਦੇ ;ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ:

ਕੀਤਾ. ਉਸਨO ਮਸੀਹ ਦੇ ;ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ:

ਯੂਹੰਨਾ 3:13
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤS ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 4ਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹ` ਿਗਆ।

ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ0 ਉਸ ਨO ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਇਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਲ0 ਬਾਅਦ

45।

ਯੂਹੰਨਾ 3:13
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤS ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 4ਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹ` ਿਗਆ।

ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ0 ਉਸ ਨO ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਇਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਲ0 ਬਾਅਦ

45।

ਉਦN ਤN, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਉਦN ਤN, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੜ/ਦੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾhਦੇ ਹਨ. ਿਕ%;ਿਚਅਨ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੜ/ਦੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾhਦੇ ਹਨ. ਿਕ%;ਿਚਅਨ

ਿਰਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਛਦੀ ਹੈ "ਕੀ ਸ^ਟ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ

ਿਰਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਛਦੀ ਹੈ "ਕੀ ਸ^ਟ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ

ਿਲਆਉਣਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ?" ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ: "ਸ)ਟ ਮੈਰੀ

ਿਲਆਉਣਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ?" ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ: "ਸ)ਟ ਮੈਰੀ

ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅਚੱ ਲ

ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਦਾ ਲੇ ਖ ਹੈ ਿਕhਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅਚੱ ਲ

ਅਿਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ". ( ਪੰ ਨਾ ) 32)

ਅਿਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ". ( ਪੰ ਨਾ ) 32)

ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਇਕ ਵੀ ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜੋ

ਇਕ ਵੀ ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜੋ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਯਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ;ਰਧਾ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਯਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ;ਰਧਾ

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਜਦN ਮਸੀਹ

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਜਦN ਮਸੀਹ

ਸਲੀਬ Tਤੇ ਟੰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ

ਸਲੀਬ Tਤੇ ਟੰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ

( ਯੂਹੰਨਾ 19:27 ) ਨੂੰ ਸnਪ ਿਦੱ ਤਾ . ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਨ ਤਕ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ

( ਯੂਹੰਨਾ 19:27 ) ਨੂੰ ਸnਪ ਿਦੱ ਤਾ . ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਨ ਤਕ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਰਹਾ, ਿਨ;ਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ ਜ0 ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU

ਿਰਹਾ, ਿਨ;ਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ ਜ0 ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ. ਉਸਨO ਮਸੀਹ ਦੇ ;ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ:

ਕੀਤਾ. ਉਸਨO ਮਸੀਹ ਦੇ ;ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ:

ਯੂਹੰਨਾ 3:13
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤS ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 4ਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹ` ਿਗਆ।

ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ0 ਉਸ ਨO ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਇਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਲ0 ਬਾਅਦ

ਯੂਹੰਨਾ 3:13
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤS ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 4ਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹ` ਿਗਆ।

ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ0 ਉਸ ਨO ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਇਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਲ0 ਬਾਅਦ
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46।

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ , ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨO

ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ , ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨO

ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਨਾ ਤ0 ਉਸ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਨਾ ਤ0 ਉਸ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ

ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨO ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸੀ।

ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨO ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸੀ।

ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਿਵਚ, ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ

ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਿਵਚ, ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ

ਿਚੰ ਨ/ ;ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ

ਿਚੰ ਨ/ ;ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ

ਚੰ ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ/0 ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਮਿਰਯਮ

ਚੰ ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ/0 ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਮਿਰਯਮ

ਨਹU, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਨ/0 ਤN ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ0

ਨਹU, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਨ/0 ਤN ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ0

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ( ਉਤਪਤ 37: 9; ਰੋਮੀਆਂ 9: 4-5 ). ਇਸ

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ( ਉਤਪਤ 37: 9; ਰੋਮੀਆਂ 9: 4-5 ). ਇਸ

ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕ%ਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਈਬਲ ਹੇਠ

ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕ%ਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਈਬਲ ਹੇਠ

ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ:

ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ:
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 22-23

1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 22-23
22. ਿਜਵQ ਿਕ ਆਦਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰNH ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

22. ਿਜਵQ ਿਕ ਆਦਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰNH ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

ਸਭ ਨੂੰ ਿਜJਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . 23. ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਉਸਦਾ

ਸਭ ਨੂੰ ਿਜJਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . 23. ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਉਸਦਾ

ਆਪਣਾ ਕVਮ: ਮਸੀਹ ਪਿਹਲੇ ਫਲ , ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ

ਆਪਣਾ ਕVਮ: ਮਸੀਹ ਪਿਹਲੇ ਫਲ , ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ

ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.

ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ

ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ

ਕੌ ਣ ਹੈ ਹੈ ਵਾਧਾ n ਸਵਰਗ ਨੂੰ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ 4ਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ

ਕੌ ਣ ਹੈ ਹੈ ਵਾਧਾ n ਸਵਰਗ ਨੂੰ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ 4ਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ,

ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ,

ਿਸਰਫ ਤੇ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਉਣ . ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0,

ਿਸਰਫ ਤੇ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਉਣ . ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0,

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
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ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ , ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨO
ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਨਾ ਤ0 ਉਸ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨO ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸੀ।
ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਿਵਚ, ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਿਚੰ ਨ/ ;ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ
ਚੰ ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ/0 ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਮਿਰਯਮ
ਨਹU, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਨ/0 ਤN ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ0
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ( ਉਤਪਤ 37: 9; ਰੋਮੀਆਂ 9: 4-5 ). ਇਸ
ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕ%ਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਈਬਲ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ:
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 22-23
22. ਿਜਵQ ਿਕ ਆਦਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰNH ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਭ ਨੂੰ ਿਜJਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . 23. ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਕVਮ: ਮਸੀਹ ਪਿਹਲੇ ਫਲ , ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.
ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ
ਕੌ ਣ ਹੈ ਹੈ ਵਾਧਾ n ਸਵਰਗ ਨੂੰ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ 4ਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ,
ਿਸਰਫ ਤੇ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਉਣ . ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0,

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ

46।
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ , ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨO
ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਨਾ ਤ0 ਉਸ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨO ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸੀ।
ਪਰਕਾ; ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਿਵਚ, ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਿਚੰ ਨ/ ;ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ
ਚੰ ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ/0 ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਮਿਰਯਮ
ਨਹU, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਨ/0 ਤN ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ0
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ( ਉਤਪਤ 37: 9; ਰੋਮੀਆਂ 9: 4-5 ). ਇਸ
ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕ%ਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਈਬਲ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ:
1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 15: 22-23
22. ਿਜਵQ ਿਕ ਆਦਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰNH ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਭ ਨੂੰ ਿਜJਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . 23. ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਕVਮ: ਮਸੀਹ ਪਿਹਲੇ ਫਲ , ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.
ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ
ਕੌ ਣ ਹੈ ਹੈ ਵਾਧਾ n ਸਵਰਗ ਨੂੰ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ 4ਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ,
ਿਸਰਫ ਤੇ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਉਣ . ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0,

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ

47।

47।

ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ,

ਮਿਰਯਮ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ,

ਮਿਰਯਮ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

ਨਹU ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਲੇ ਖ ਵਜN ਲਗਾਈ ਗਈ

ਨਹU ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਲੇ ਖ ਵਜN ਲਗਾਈ ਗਈ

ਹੈ.

ਹੈ.
ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ Tਾਸਤਰੀ ਲੂਡਿਵਗ ttਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਕੈਥਿੋ ਲਕ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ Tਾਸਤਰੀ ਲੂਡਿਵਗ ttਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ-Tਾਸਤਰੀ ਇਹ ਨਹ` ਮੰ ਨਦਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤS ਪਿਹਲH ਸਵਰਗ ਲੈ

ਧਰਮ-Tਾਸਤਰੀ ਇਹ ਨਹ` ਮੰ ਨਦਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤS ਪਿਹਲH ਸਵਰਗ ਲੈ

ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਹੋਰ ਪVਾਣੀਆਂ ਵHਗ

ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਹੋਰ ਪVਾਣੀਆਂ ਵHਗ

"ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਈ " (ਲੂਡਿਵਗ ttਟ , ਦੇ ਕਾਯਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਟਾਈਏ -

"ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਈ " (ਲੂਡਿਵਗ ttਟ , ਦੇ ਕਾਯਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਟਾਈਏ -

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕਾਯਦੇ - 1960, ਸਫ਼ਾ 207)

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕਾਯਦੇ - 1960, ਸਫ਼ਾ 207)

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਵਰਗ

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਵਰਗ

ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਪੋਪ ਨM ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾਇਸ 1950 ਿਵਚ

ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਪੋਪ ਨM ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾਇਸ 1950 ਿਵਚ

ਜਮਾਤ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ

ਜਮਾਤ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੋਪ ਪਾਇਸ. ਇਹ ਿਸਧHਤ 1950 ਤS ਪਿਹਲH

ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੋਪ ਪਾਇਸ. ਇਹ ਿਸਧHਤ 1950 ਤS ਪਿਹਲH

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧHਤ ਨਹ` ਸੀ। ਉਨNH ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਵੀਹ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧHਤ ਨਹ` ਸੀ। ਉਨNH ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਵੀਹ

ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ!

ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ!
ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕੁਆਰੀ

ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕੁਆਰੀ

ਦੀ ਝਲਕ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਐਡ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ
ਹਮੇ;ਾ

ਲਈ ਬਾਅਦ

ਮਸੀਹ

ਦੇ

ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਇਕ

ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਸੀਹੀ .

ਦੀ ਝਲਕ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਐਡ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ
ਹਮੇ;ਾ

ਲਈ ਬਾਅਦ

ਮਸੀਹ

ਦੇ

ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਇਕ

ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਸੀਹੀ .
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ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ,

ਮਿਰਯਮ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੈ.

ਮਸੀਹ ਵ0ਗ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ,

ਮਿਰਯਮ ਵੀ ;ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

ਨਹU ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਲੇ ਖ ਵਜN ਲਗਾਈ ਗਈ

ਨਹU ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਲੇ ਖ ਵਜN ਲਗਾਈ ਗਈ

ਹੈ.

ਹੈ.
ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ Tਾਸਤਰੀ ਲੂਡਿਵਗ ttਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ Tਾਸਤਰੀ ਲੂਡਿਵਗ ttਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ-Tਾਸਤਰੀ ਇਹ ਨਹ` ਮੰ ਨਦਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤS ਪਿਹਲH ਸਵਰਗ ਲੈ

ਧਰਮ-Tਾਸਤਰੀ ਇਹ ਨਹ` ਮੰ ਨਦਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤS ਪਿਹਲH ਸਵਰਗ ਲੈ

ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਹੋਰ ਪVਾਣੀਆਂ ਵHਗ

ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਹੋਰ ਪVਾਣੀਆਂ ਵHਗ

"ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਈ " (ਲੂਡਿਵਗ ttਟ , ਦੇ ਕਾਯਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਟਾਈਏ -

"ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਈ " (ਲੂਡਿਵਗ ttਟ , ਦੇ ਕਾਯਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਟਾਈਏ -

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕਾਯਦੇ - 1960, ਸਫ਼ਾ 207)

ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕਾਯਦੇ - 1960, ਸਫ਼ਾ 207)

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਵਰਗ

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਵਰਗ

ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਪੋਪ ਨM ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾਇਸ 1950 ਿਵਚ

ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਪੋਪ ਨM ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾਇਸ 1950 ਿਵਚ

ਜਮਾਤ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ

ਜਮਾਤ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੋਪ ਪਾਇਸ. ਇਹ ਿਸਧHਤ 1950 ਤS ਪਿਹਲH

ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੋਪ ਪਾਇਸ. ਇਹ ਿਸਧHਤ 1950 ਤS ਪਿਹਲH

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧHਤ ਨਹ` ਸੀ। ਉਨNH ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਵੀਹ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧHਤ ਨਹ` ਸੀ। ਉਨNH ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਵੀਹ

ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ!

ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ!

ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕੁਆਰੀ

ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕੁਆਰੀ

ਦੀ ਝਲਕ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਐਡ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ
ਹਮੇ;ਾ

ਲਈ ਬਾਅਦ

ਮਸੀਹ

ਦੇ

ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਸੀਹੀ .

ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਇਕ

ਦੀ ਝਲਕ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਐਡ ਇੱ ਕ ਕੁਆਰੀ
ਹਮੇ;ਾ

ਲਈ ਬਾਅਦ

ਮਸੀਹ

ਦੇ

ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਸੀਹੀ .

ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਇਕ
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ਉਹ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼

ਉਹ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼

ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਹU ਹੋਏ. (ਸੀਈਸੀ, ਪੰ ਨO 134-135)

ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਹU ਹੋਏ. (ਸੀਈਸੀ, ਪੰ ਨO 134-135)

ਅਸU ਈਸਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਵੀਕਾਰ

ਅਸU ਈਸਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤਕ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ

ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤਕ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕ0 ਵ0ਗ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕ0 ਵ0ਗ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ

ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਰ;ਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਉਹ ਸੀ. ਬਹੁਤ

ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਰ;ਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਉਹ ਸੀ. ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ.

ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ.
ਦਰਅਸਲ, ਦੂਤ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਬਰਾਏਲ, ਨO ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ

ਦਰਅਸਲ, ਦੂਤ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਬਰਾਏਲ, ਨO ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ, "ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਡਰ , ਮਿਰਯਮ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ

ਆਿਖਆ, "ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਡਰ , ਮਿਰਯਮ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ " ( ਮੱ ਤੀ 1:20 ), ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ/ੇਆਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ " ( ਮੱ ਤੀ 1:20 ), ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ/ੇਆਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ

ਆਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ

ਆਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ. ਯੂਸਫ਼ ਨO ਦੂਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇ;0 'ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਜN

ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ. ਯੂਸਫ਼ ਨO ਦੂਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇ;0 'ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਜN

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹਾਲ0ਿਕ, ਯੂਸੁਫ਼ ਉਦN ਤੱ ਕ ਉਸ ਨਾਲ ;ਾਮਲ ਨਹU

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹਾਲ0ਿਕ, ਯੂਸੁਫ਼ ਉਦN ਤੱ ਕ ਉਸ ਨਾਲ ;ਾਮਲ ਨਹU

ਹੋਇਆ ਜਦN ਤੱ ਕ ਮਿਰਯਮ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਿਦੱ ਤਾ ”(ਮੱ ਤੀ 1:

ਹੋਇਆ ਜਦN ਤੱ ਕ ਮਿਰਯਮ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਿਦੱ ਤਾ ”(ਮੱ ਤੀ 1:

24-25). ਸਪੱ ;ਟ

24-25). ਸਪੱ ;ਟ

ਤੌਰ

ਤੇ,

ਯੂਸੁਫ਼

ਨO ਮਿਰਯਮ

ਨਾਲ ਯੌਨ

ਤੌਰ

ਤੇ,

ਯੂਸੁਫ਼

ਨO ਮਿਰਯਮ

ਨਾਲ ਯੌਨ

ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹU ਬਣਾਏ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ . Tਥੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੈ,

ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹU ਬਣਾਏ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ . Tਥੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੈ,

ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਕਮੀ.

ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਕਮੀ.

ਇਸ

ਤN

ਇਸ

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ

ਤN

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ0 ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵ0 ਅਤੇ ਭੈਣ0 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ0 ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵ0 ਅਤੇ ਭੈਣ0 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ:

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ:
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ਉਹ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਹU ਹੋਏ. (ਸੀਈਸੀ, ਪੰ ਨO 134-135)
ਅਸU ਈਸਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤਕ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕ0 ਵ0ਗ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ
ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਰ;ਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਉਹ ਸੀ. ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ.
ਦਰਅਸਲ, ਦੂਤ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਬਰਾਏਲ, ਨO ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, "ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਡਰ , ਮਿਰਯਮ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ " ( ਮੱ ਤੀ 1:20 ), ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ/ੇਆਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ
ਆਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ. ਯੂਸਫ਼ ਨO ਦੂਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇ;0 'ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਜN
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹਾਲ0ਿਕ, ਯੂਸੁਫ਼ ਉਦN ਤੱ ਕ ਉਸ ਨਾਲ ;ਾਮਲ ਨਹU
ਹੋਇਆ ਜਦN ਤੱ ਕ ਮਿਰਯਮ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਿਦੱ ਤਾ ”(ਮੱ ਤੀ 1:
24-25). ਸਪੱ ;ਟ

ਤੌਰ

ਤੇ,

ਯੂਸੁਫ਼

ਨO ਮਿਰਯਮ

ਨਾਲ ਯੌਨ

ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹU ਬਣਾਏ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ . Tਥੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਕਮੀ.
ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ0 ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵ0 ਅਤੇ ਭੈਣ0 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ:

ਉਹ ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਹU ਹੋਏ. (ਸੀਈਸੀ, ਪੰ ਨO 134-135)
ਅਸU ਈਸਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ0 ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤਕ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕ0 ਵ0ਗ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ
ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਰ;ਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਉਹ ਸੀ. ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ.
ਦਰਅਸਲ, ਦੂਤ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਬਰਾਏਲ, ਨO ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, "ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਡਰ , ਮਿਰਯਮ ਨO ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ " ( ਮੱ ਤੀ 1:20 ), ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ/ੇਆਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ
ਆਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ. ਯੂਸਫ਼ ਨO ਦੂਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇ;0 'ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਜN
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹਾਲ0ਿਕ, ਯੂਸੁਫ਼ ਉਦN ਤੱ ਕ ਉਸ ਨਾਲ ;ਾਮਲ ਨਹU
ਹੋਇਆ ਜਦN ਤੱ ਕ ਮਿਰਯਮ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹU ਿਦੱ ਤਾ ”(ਮੱ ਤੀ 1:
24-25). ਸਪੱ ;ਟ

ਤੌਰ

ਤੇ,

ਯੂਸੁਫ਼

ਨO ਮਿਰਯਮ

ਨਾਲ ਯੌਨ

ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹU ਬਣਾਏ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਬਾਅਦ . Tਥੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਕਮੀ.
ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ0 ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵ0 ਅਤੇ ਭੈਣ0 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ:
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ਯੂਹੰਨਾ 7: 2-5

ਯੂਹੰਨਾ 7: 2-5

2. ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥH ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

2. ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥH ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਹੱ ਥ. 3. ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵH ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

ਹੱ ਥ. 3. ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵH ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

“ਇਥS ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

“ਇਥS ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ` ਹੋ

ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ` ਹੋ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 4. ਿਕJਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਨਹ` ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 4. ਿਕJਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਨਹ` ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ

ਖੁੱ ਲN ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿTT ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸ` ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਖੁੱ ਲN ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿTT ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸ` ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਚੀਜ਼H, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ. ” 5. ਲਈ

ਚੀਜ਼H, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ. ” 5. ਲਈ

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵTਵਾਸ ਨਹ` ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵTਵਾਸ ਨਹ` ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਯੂਹੰਨਾ 2:12

ਯੂਹੰਨਾ 2:12

ਇਸ ਤS ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ,

ਇਸ ਤS ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ,

ਆਪਣੀ ਮH, ਭਰਾਵH ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਮH, ਭਰਾਵH ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ

ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਹੇ।

ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਹੇ।

ਕਰਤੱ ਬ 1:14

ਕਰਤੱ ਬ 1:14

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਸਨ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਸਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪVਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪVਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ

ਰਤ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ.

ਰਤ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ.

ਇੱ ਥੇ, ਅਸ` ਸਪTਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹH ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵH ਅਤੇ

ਇੱ ਥੇ, ਅਸ` ਸਪTਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹH ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵH ਅਤੇ

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹਮੇTਾ ਲਈ ਿਪਆ

ਚਰਚ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹਮੇTਾ ਲਈ ਿਪਆ

ਹੈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਹੈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੀ ਲਈ ਿਹਕਾਰਤ.

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੀ ਲਈ ਿਹਕਾਰਤ.

49।

49।

ਯੂਹੰਨਾ 7: 2-5

ਯੂਹੰਨਾ 7: 2-5

2. ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥH ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

2. ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥH ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਹੱ ਥ. 3. ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵH ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

ਹੱ ਥ. 3. ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵH ਨM ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ,

“ਇਥS ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

“ਇਥS ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ` ਹੋ

ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ` ਹੋ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 4. ਿਕJਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਨਹ` ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 4. ਿਕJਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਨਹ` ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ

ਖੁੱ ਲN ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿTT ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸ` ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਖੁੱ ਲN ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿTT ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸ` ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਚੀਜ਼H, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ. ” 5. ਲਈ

ਚੀਜ਼H, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ. ” 5. ਲਈ

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵTਵਾਸ ਨਹ` ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵTਵਾਸ ਨਹ` ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਯੂਹੰਨਾ 2:12

ਯੂਹੰਨਾ 2:12

ਇਸ ਤS ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ,

ਇਸ ਤS ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ,

ਆਪਣੀ ਮH, ਭਰਾਵH ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਮH, ਭਰਾਵH ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ

ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਹੇ।

ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਹੇ।

ਕਰਤੱ ਬ 1:14

ਕਰਤੱ ਬ 1:14

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਸਨ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਸਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪVਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪVਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ

ਰਤ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ.

ਰਤ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ.

ਇੱ ਥੇ, ਅਸ` ਸਪTਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹH ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵH ਅਤੇ

ਇੱ ਥੇ, ਅਸ` ਸਪTਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹH ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵH ਅਤੇ

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ

ਚਰਚ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹਮੇTਾ ਲਈ ਿਪਆ

ਚਰਚ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹਮੇTਾ ਲਈ ਿਪਆ

ਹੈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਹੈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੀ ਲਈ ਿਹਕਾਰਤ.

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੀ ਲਈ ਿਹਕਾਰਤ.
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ਬਾਈਬਲ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਬਾਈਬਲ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹU ਕਰਦੀ. ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀਆਂ ਆਇਤ0

ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹU ਕਰਦੀ. ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀਆਂ ਆਇਤ0

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਨਹU ਸੀ, ਪਰ

ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਨਹU ਸੀ, ਪਰ

ਉਸਨO ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸਨ.

ਉਸਨO ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸਨ.
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਐਮਐਸ 451 ਿਵਚ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ0 ਦਾ

ਐਮਐਸ 451 ਿਵਚ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ0 ਦਾ

ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ (ਕਾਨੂੰਨ 964) . 1215 ਿਵਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ (ਕਾਨੂੰਨ 964) . 1215 ਿਵਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 947-

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 947-

951, 992-996 ਅਤੇ 1264) ਮੈਨੰ ੂ 1164 ਕੁਕੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਫਸੋਸ ਇੱ ਕ ਪਾਪ ਹੈ , ਦਾ

951, 992-996 ਅਤੇ 1264) ਮੈਨੰ ੂ 1164 ਕੁਕੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਫਸੋਸ ਇੱ ਕ ਪਾਪ ਹੈ , ਦਾ

ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਰਚ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਫਰ ਵੀ

ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਰਚ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਫਰ ਵੀ

ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ:

ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ:
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5-6

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5-6
5. ਲਈ Tਥੇ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ Tਥੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ,

5. ਲਈ Tਥੇ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ Tਥੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ,

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਯਸੂ, 6. ਿਜਸ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਯਸੂ, 6. ਿਜਸ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਈ ਿਦੱ ਤੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮ^ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ.

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਈ ਿਦੱ ਤੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮ^ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ.

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵਚੋਲਾ ਮਿਰਯਮ ਨਹU, ਪੋਪ ਨਹU, ਪੁਜਾਰੀ ਨਹU,

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵਚੋਲਾ ਮਿਰਯਮ ਨਹU, ਪੋਪ ਨਹU, ਪੁਜਾਰੀ ਨਹU,

ਅਿਧਆਪਕ ਨਹU ਹੈ; ਕੋਈ ਦੂਤ ਨਹU; ਿਸਰਫ ਉਿਚਤ ਏਜੰ ਟ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਅਿਧਆਪਕ ਨਹU ਹੈ; ਕੋਈ ਦੂਤ ਨਹU; ਿਸਰਫ ਉਿਚਤ ਏਜੰ ਟ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 6; ਰਸੂਲR ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 4:12 ) ਨਾਲੇ , ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ

ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 6; ਰਸੂਲR ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 4:12 ) ਨਾਲੇ , ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ

ਲਈ ਨਹU ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਲਈ ਨਹU ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ . (ਰਸੂ. 13: 38-

39, 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3: 8-15; 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 7-9 ਅਤੇ 2: 1-2 ਅਤੇ 12 )

50।
ਬਾਈਬਲ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹU ਕਰਦੀ. ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ/0 ਦੀਆਂ ਆਇਤ0
ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਨਹU ਸੀ, ਪਰ
ਉਸਨO ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸਨ.
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਐਮਐਸ 451 ਿਵਚ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ0 ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ;ੁਰੂ ਕੀਤਾ (ਕਾਨੂੰਨ 964) . 1215 ਿਵਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 947951, 992-996 ਅਤੇ 1264) ਮੈਨੰ ੂ 1164 ਕੁਕੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਫਸੋਸ ਇੱ ਕ ਪਾਪ ਹੈ , ਦਾ
ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਰਚ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਫਰ ਵੀ
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ:
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5-6
5. ਲਈ Tਥੇ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ Tਥੇ ਇੱ ਕ ਹੈ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ,
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਯਸੂ, 6. ਿਜਸ ਨO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
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51।

51।

ਦੇ ਇਲਾਵਾ Nੱ ਕੀ ਬੁੱ ਕ

ਦੇ ਇਲਾਵਾ Nੱ ਕੀ ਬੁੱ ਕ

ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ

ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ0 ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 1546 ਿਵਚ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 1546 ਿਵਚ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ

ਵਜN,

ਵਜN,

14

ਿਕਤਾਬਚੇ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਹਾ

ਬਾਈਬਲ
ਜ0ਦਾ

ਿਵਚ
ਹੈ ,

;ਾਮਲ
ਿਜੱ ਥੇ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ,

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਭ%;ਟ

14

ਿਕਤਾਬਚੇ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਹਾ

ਬਾਈਬਲ
ਜ0ਦਾ

ਿਵਚ
ਹੈ ,

;ਾਮਲ
ਿਜੱ ਥੇ

ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ,

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਭ%;ਟ

ਿਵ;ਵਾਸ0 ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਿਮਿਲਆ . ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਅਤੇ ਨਵ^ ਨOਮ

ਿਵ;ਵਾਸ0 ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਿਮਿਲਆ . ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਅਤੇ ਨਵ^ ਨOਮ

ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , 425 ਬੀ.ਸੀ. ਤN 45 ਈ. ਸਨ ਉਹ ਿਲਖੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਮਆਦ 100

ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , 425 ਬੀ.ਸੀ. ਤN 45 ਈ. ਸਨ ਉਹ ਿਲਖੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਮਆਦ 100

ਸਾਲ. ਇਹ ਕਤਾਬ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੇਠ:

ਸਾਲ. ਇਹ ਕਤਾਬ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੇਠ:

ਅਪੋਕਰੇਫਲ ਬੁੱ ਕ

ਅਿਧਆ

ਇ ਆਇਤ

ਅਪੋਕਰੇਫਲ ਬੁੱ ਕ

ਅਿਧਆ

ਇ ਆਇਤ

1. ਟੋਿਬਟ : (250-175 ਬੀ.ਸੀ. )

14

244

1. ਟੋਿਬਟ : (250-175 ਬੀ.ਸੀ. )

14

244

2. ਜੰ ਮੂ ਉਿਦਤ: (175-110 ਬੀ.ਸੀ.)

16

339

2. ਜੰ ਮੂ ਉਿਦਤ: (175-110 ਬੀ.ਸੀ.)

16

339

3. ਅਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ: (180-145 ਬੀ.ਸੀ.)

7

108

3. ਅਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ: (180-145 ਬੀ.ਸੀ.)

7

108

16

924

4. 1

16

924

5. 2 ਡੀ ਮਕਾਬੀਜ਼: (@ 100 ਬੀਸੀ)

15

555

5. 2 ਡੀ ਮਕਾਬੀਜ਼: (@ 100 ਬੀਸੀ)

15

555

6. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ (150-40 ਬੀਸੀ)

19

435

6. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ (150-40 ਬੀਸੀ)

19

435

7. ਇਕਲੈ ਸਿਟਕਸ : (190 ਬੀਸੀ)

51

1391

7. ਇਕਲੈ ਸਿਟਕਸ : (190 ਬੀਸੀ)

51

1391

8. ਪਿਹਲੀ ਐਜ਼ਡਰਾ : (@ 150 ਬੀਸੀ)

9

447

8. ਪਿਹਲੀ ਐਜ਼ਡਰਾ : (@ 150 ਬੀਸੀ)

9

447

9. ਦੂਜਾ ਐਜ਼ਡਰਾ : (70-135 ਬੀ.ਸੀ.)

16

874

9. ਦੂਜਾ ਐਜ਼ਡਰਾ : (70-135 ਬੀ.ਸੀ.)

16

874

10. ਬਾਰੂਕ: (200 ਬੀਸੀ)

6

213

10. ਬਾਰੂਕ: (200 ਬੀਸੀ)

6

213

11. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਮਨੱ;ਹ : (150-50 ਬੀ ਸੀ)

1

15

11. ਪ%ਾਰਥਨਾ ਮਨੱ;ਹ : (150-50 ਬੀ ਸੀ)

1

15

12. ਗਾਣੇ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ (ਐਮ. 167-163) 1

68

12. ਗਾਣੇ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ (ਐਮ. 167-163) 1

68

13. ਸੁਸੰਨਾ: (@ 100 ਬੀਸੀ)

1

64

13. ਸੁਸੰਨਾ: (@ 100 ਬੀਸੀ)

1

64

14 . ਬੇਲ ਅਤੇ ਡ%ੈਗਨ: (150-100 ਬੀਸੀ)

1

42

14 . ਬੇਲ ਅਤੇ ਡ%ੈਗਨ: (150-100 ਬੀਸੀ)

1

42

4. 1

ਸਟ#ਡਰਡ

ਮਾ ਸੀਕਾਬੀਜ਼ : (103-63 ਬੀਸੀ )
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ਇ ਆਇਤ

1. ਟੋਿਬਟ : (250-175 ਬੀ.ਸੀ. )

14

244

1. ਟੋਿਬਟ : (250-175 ਬੀ.ਸੀ. )

14

244

2. ਜੰ ਮੂ ਉਿਦਤ: (175-110 ਬੀ.ਸੀ.)

16

339

2. ਜੰ ਮੂ ਉਿਦਤ: (175-110 ਬੀ.ਸੀ.)

16

339

3. ਅਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ: (180-145 ਬੀ.ਸੀ.)

7

108

3. ਅਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ: (180-145 ਬੀ.ਸੀ.)

7

108

16

924

4. 1

16

924

5. 2 ਡੀ ਮਕਾਬੀਜ਼: (@ 100 ਬੀਸੀ)

15

555

5. 2 ਡੀ ਮਕਾਬੀਜ਼: (@ 100 ਬੀਸੀ)

15

555

6. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ (150-40 ਬੀਸੀ)

19

435

6. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ (150-40 ਬੀਸੀ)

19

435

7. ਇਕਲੈ ਸਿਟਕਸ : (190 ਬੀਸੀ)

51

1391

7. ਇਕਲੈ ਸਿਟਕਸ : (190 ਬੀਸੀ)
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1391

8. ਪਿਹਲੀ ਐਜ਼ਡਰਾ : (@ 150 ਬੀਸੀ)

9
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9
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1
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1
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4. 1

ਸਟ#ਡਰਡ

ਮਾ ਸੀਕਾਬੀਜ਼ : (103-63 ਬੀਸੀ )

ਐਨ

ਸਟ#ਡਰਡ

ਮਾ ਸੀਕਾਬੀਜ਼ : (103-63 ਬੀਸੀ )

ਐਨ
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52।
ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀਆਂ 14 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ 173 ਅਿਧਆਇ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀਆਂ 14 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ 173 ਅਿਧਆਇ,

5,719 ਬਾਣੀ ਅਤੇ 155,875 ;ਬਦ ਹਨ. ਇਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਯਹੂਦੀਆਂ

5,719 ਬਾਣੀ ਅਤੇ 155,875 ;ਬਦ ਹਨ. ਇਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਯਹੂਦੀਆਂ

ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਕਥਾਵ0

ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦN ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਕਥਾਵ0

ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ0ਿਕ, ਨਾ ਤ0 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ%ਾਚੀਨ

ਹਾਲ0ਿਕ, ਨਾ ਤ0 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ%ਾਚੀਨ

ਿਵ;ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨO ਇਨ/0

ਿਵ;ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਿਜਨ/0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨO ਇਨ/0

ਿਲਖਤ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱ ਬੀ ਪ%ੇਿਰਤ ਿਕਤਾਬ0 ਵਜN ਨਹU ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ

ਿਲਖਤ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱ ਬੀ ਪ%ੇਿਰਤ ਿਕਤਾਬ0 ਵਜN ਨਹU ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ

ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

ਿਵ;ਵਾਸ ਜ0 ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

ਨਹU ਕੀਤਾ. ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ;ਾਮਲ ਰਾਮਫਲ ਿਲਖਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਰਹੇ

ਨਹU ਕੀਤਾ. ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ;ਾਮਲ ਰਾਮਫਲ ਿਲਖਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ;ਬਦ ਦੀ ਦੇ ਤੌਰ

ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ;ਬਦ ਦੀ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ, ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ

ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ, ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ;ਬਦ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ:

ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ;ਬਦ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ:

ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18-19

ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18-19

18. ਮ) ਉਨ/0 ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ0 ਜੋ ਦੇ ;ਬਦ0 ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

18. ਮ) ਉਨ/0 ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ0 ਜੋ ਦੇ ;ਬਦ0 ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ: ਜੇ ਕੋਈ ;ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ: ਜੇ ਕੋਈ ;ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਨ/0 ਨੂੰ, ਰੱ ਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ0 ਦੇਵੇਗਾ

ਉਨ/0 ਨੂੰ, ਰੱ ਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ0 ਦੇਵੇਗਾ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, 19. ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, 19. ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ

ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ

ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ

ਇਸ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਿਵਚ, ਰੱ ਬ ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ

ਇਸ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਿਵਚ, ਰੱ ਬ ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਿਕ ਹਨ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ;ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਿਕ ਹਨ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ.

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ.
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ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ.

53।
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ਪਰ ਇਹ " ਅਪੋਕਰੈਫਲ " ਿਕਤਾਬ0 ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤN ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਪਰ ਇਹ " ਅਪੋਕਰੈਫਲ " ਿਕਤਾਬ0 ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤN ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਗਈਆਂ ਹਨ. "ਤੁਸU ਉਸ ;ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ;ਾਮਲ ਨਹU ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮ)

ਗਈਆਂ ਹਨ. "ਤੁਸU ਉਸ ;ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ;ਾਮਲ ਨਹU ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹ0, ਅਤੇ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸU

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹ0, ਅਤੇ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸU

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ0 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜੋ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ0 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜੋ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ

ਹੈ।" (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:2) ਪਰ, ਿਵੱ ਚ 1546, ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਤੇ, 14 ";ੱ ਕੀ" ਬੁੱ ਕ

ਹੈ।" (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:2) ਪਰ, ਿਵੱ ਚ 1546, ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਤੇ, 14 ";ੱ ਕੀ" ਬੁੱ ਕ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ;ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ;ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪਰ ਮੁ ਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕਸੇ ਨO ਵੀ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪਰ ਮੁ ਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕਸੇ ਨO ਵੀ

“ਅਪੋਕਰੈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

“ਅਪੋਕਰੈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ। ਇਹ 14 ਕਤਾਬ ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਦੇ ",

ਕੀਤਾ। ਇਹ 14 ਕਤਾਬ ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਦੇ ",

ਕੈਨਨ 'ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਟੀ hese ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ

ਕੈਨਨ 'ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਟੀ hese ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ

ਯਹੂਦੀਆਂ

ਯਹੂਦੀਆਂ

ਦੀਆਂ

"ਕੈਨbਨੀਕਲ"

ਿਕਤਾਬ0

ਿਵੱ ਚ

;ਾਮਲ

ਨਹU

ਸਨ .

ਦੀਆਂ

"ਕੈਨbਨੀਕਲ"

ਿਕਤਾਬ0

ਿਵੱ ਚ

;ਾਮਲ

ਨਹU

ਸਨ .
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

1.
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ;ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ "ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਜ0 ਲੁਿਕਆ

1.
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ;ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ "ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਜ0 ਲੁਿਕਆ

ਹੋਇਆ"; ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਇਸ ਦਾ ;ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ "ਜਾਅਲੀ"

ਹੋਇਆ"; ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਇਸ ਦਾ ;ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ "ਜਾਅਲੀ"

ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ. ਇਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤN ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ. ਇਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤN ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

-----------ਅਿਨੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹ)ਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70

-----------ਅਿਨੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹ)ਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70

53।

53।

ਪਰ ਇਹ " ਅਪੋਕਰੈਫਲ " ਿਕਤਾਬ0 ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤN ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਪਰ ਇਹ " ਅਪੋਕਰੈਫਲ " ਿਕਤਾਬ0 ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤN ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਗਈਆਂ ਹਨ. "ਤੁਸU ਉਸ ;ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ;ਾਮਲ ਨਹU ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮ)

ਗਈਆਂ ਹਨ. "ਤੁਸU ਉਸ ;ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ;ਾਮਲ ਨਹU ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹ0, ਅਤੇ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸU

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹ0, ਅਤੇ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਹU ਿਦੰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸU

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ0 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜੋ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ0 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹU ਕਰਦੇ ਜੋ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ

ਹੈ।" (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:2) ਪਰ, ਿਵੱ ਚ 1546, ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਤੇ, 14 ";ੱ ਕੀ" ਬੁੱ ਕ

ਹੈ।" (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:2) ਪਰ, ਿਵੱ ਚ 1546, ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਤੇ, 14 ";ੱ ਕੀ" ਬੁੱ ਕ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ;ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ;ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪਰ ਮੁ ਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕਸੇ ਨO ਵੀ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪਰ ਮੁ ਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕਸੇ ਨO ਵੀ

“ਅਪੋਕਰੈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

“ਅਪੋਕਰੈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ। ਇਹ 14 ਕਤਾਬ ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਦੇ ",

ਕੀਤਾ। ਇਹ 14 ਕਤਾਬ ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਦੇ ",

ਕੈਨਨ 'ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਟੀ hese ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ

ਕੈਨਨ 'ਨO ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਟੀ hese ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ

ਯਹੂਦੀਆਂ

ਯਹੂਦੀਆਂ

ਦੀਆਂ

"ਕੈਨbਨੀਕਲ"

ਿਕਤਾਬ0

ਿਵੱ ਚ

;ਾਮਲ

ਨਹU

ਸਨ .

ਦੀਆਂ

"ਕੈਨbਨੀਕਲ"

ਿਕਤਾਬ0

ਿਵੱ ਚ

;ਾਮਲ

ਨਹU

ਸਨ .
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

1.
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ;ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ "ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਜ0 ਲੁਿਕਆ

1.
ਅਪੋਕਰੀਫਾ ;ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ "ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਜ0 ਲੁਿਕਆ

ਹੋਇਆ"; ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਇਸ ਦਾ ;ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ "ਜਾਅਲੀ"

ਹੋਇਆ"; ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਇਸ ਦਾ ;ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ "ਜਾਅਲੀ"

ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ. ਇਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤN ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ. ਇਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤN ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

-----------ਅਿਨੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹ)ਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70

-----------ਅਿਨੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹ)ਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70

54।

54।
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਲੇ ਖਕ0 ਨO ਛ0ਟੀ ਦੇ ਅਰਥ0 ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ. ਕੁਝ

ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਲੇ ਖਕ0 ਨO ਛ0ਟੀ ਦੇ ਅਰਥ0 ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ. ਕੁਝ

ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ

ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ

ਯਹੂਦੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ;ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਯਹੂਦੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ;ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ .

ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ .

( 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੇਰੇ 1: 4, 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 7,

( 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੇਰੇ 1: 4, 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 7,

2. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4, ਤੀਤੁਸ 1:14, 2 ਪਤ ਅਰ 1:16 ).

2. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4, ਤੀਤੁਸ 1:14, 2 ਪਤ ਅਰ 1:16 ).
2.
ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੇ "ਕੈਨਨ" ਿਵਚ ;ਾਮਲ

2.
ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੇ "ਕੈਨਨ" ਿਵਚ ;ਾਮਲ
ਨਹU ਸਨ . ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਪਿਹਲੇ ਚਰਚ ਜ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹU

ਨਹU ਸਨ . ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਪਿਹਲੇ ਚਰਚ ਜ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹU

ਸਨ . ਿਤੰ ਨ ਹਨ ਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ:

ਸਨ . ਿਤੰ ਨ ਹਨ ਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ:

ਤੌਰਾਤ (ਤੌਰਾਤ), ਨਬੀ (ਐਨ ਈ), ਅਤੇ ਈ ( ਕੇਟੂਿਬਮ ) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

ਤੌਰਾਤ (ਤੌਰਾਤ), ਨਬੀ (ਐਨ ਈ), ਅਤੇ ਈ ( ਕੇਟੂਿਬਮ ) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

;ਾਮਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਤਾਬ.

;ਾਮਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਤਾਬ.

ਕਤਾਬ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਤਾਬ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ,

ਕਤਾਬ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਤਾਬ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ,

ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹੱ ਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਬੰ ਧਤ

ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹੱ ਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਬੰ ਧਤ

ਕਤਾਬ ਹਨ. ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਨOਤਾਵ0 ਨO ਕਦੇ ਵੀ ਐਪੋਕਾੱਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਬ%ਹਮ

ਕਤਾਬ ਹਨ. ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਨOਤਾਵ0 ਨO ਕਦੇ ਵੀ ਐਪੋਕਾੱਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਬ%ਹਮ

ਪ%ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮੰ ਦਰ0 ਿਵੱ ਚ ਨਹU

ਪ%ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮੰ ਦਰ0 ਿਵੱ ਚ ਨਹU

ਿਲਆ, ਜ0 ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹU ਵਰਿਤਆ . ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਿਲਆ, ਜ0 ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹU ਵਰਿਤਆ . ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ

ਕੀਤਾ

54।
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਲੇ ਖਕ0 ਨO ਛ0ਟੀ ਦੇ ਅਰਥ0 ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ. ਕੁਝ
ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ;ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ .
( 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੇਰੇ 1: 4, 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 7,
2. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4, ਤੀਤੁਸ 1:14, 2 ਪਤ ਅਰ 1:16 ).
2.
ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੇ "ਕੈਨਨ" ਿਵਚ ;ਾਮਲ
ਨਹU ਸਨ . ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਪਿਹਲੇ ਚਰਚ ਜ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹU
ਸਨ . ਿਤੰ ਨ ਹਨ ਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ:
ਤੌਰਾਤ (ਤੌਰਾਤ), ਨਬੀ (ਐਨ ਈ), ਅਤੇ ਈ ( ਕੇਟੂਿਬਮ ) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

54।
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਲੇ ਖਕ0 ਨO ਛ0ਟੀ ਦੇ ਅਰਥ0 ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ. ਕੁਝ
ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਵਚN ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ0 ਿਵਚ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਕਥਾਵ0 ;ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ .
( 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੇਰੇ 1: 4, 1. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 7,
2. ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 4, ਤੀਤੁਸ 1:14, 2 ਪਤ ਅਰ 1:16 ).
2.
ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੇ "ਕੈਨਨ" ਿਵਚ ;ਾਮਲ
ਨਹU ਸਨ . ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਪਿਹਲੇ ਚਰਚ ਜ0 ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹU
ਸਨ . ਿਤੰ ਨ ਹਨ ਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ:
ਤੌਰਾਤ (ਤੌਰਾਤ), ਨਬੀ (ਐਨ ਈ), ਅਤੇ ਈ ( ਕੇਟੂਿਬਮ ) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

;ਾਮਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਤਾਬ.

;ਾਮਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਤਾਬ.

ਕਤਾਬ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਤਾਬ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ,

ਕਤਾਬ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਤਾਬ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ,

ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹੱ ਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਬੰ ਧਤ
ਕਤਾਬ ਹਨ. ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਨOਤਾਵ0 ਨO ਕਦੇ ਵੀ ਐਪੋਕਾੱਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਬ%ਹਮ
ਪ%ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮੰ ਦਰ0 ਿਵੱ ਚ ਨਹU

ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹੱ ਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਬੰ ਧਤ
ਕਤਾਬ ਹਨ. ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਨOਤਾਵ0 ਨO ਕਦੇ ਵੀ ਐਪੋਕਾੱਫਾ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਬ%ਹਮ
ਪ%ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮੰ ਦਰ0 ਿਵੱ ਚ ਨਹU

ਿਲਆ, ਜ0 ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹU ਵਰਿਤਆ . ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਿਲਆ, ਜ0 ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹU ਵਰਿਤਆ . ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU

ਕੀਤਾ

ਕੀਤਾ

55।

55।

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 .

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 .

3.
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ

3.
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ

ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ (ਭਾਵ ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਨਬੀ (ਨਬੀ) 2,559

ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ (ਭਾਵ ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਨਬੀ (ਨਬੀ) 2,559

ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਿਦਓ, ਨਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਨਊ ਨOਮ . ਮਸੀਹ

ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਿਦਓ, ਨਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਨਊ ਨOਮ . ਮਸੀਹ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਲਖਾਈ.

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਲਖਾਈ.

.
ਇਹ ਿਲਖਤ0 ਰੱ ਬ ਦਾ ;ਬਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹU
ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ,

ਇਨ/0

ਿਲਖਤ0

ਦਾ ਿਕਸੇ

ਵੀ

.
ਇਹ ਿਲਖਤ0 ਰੱ ਬ ਦਾ ;ਬਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹU
ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ,

ਇਨ/0

ਿਲਖਤ0

ਦਾ ਿਕਸੇ

ਵੀ

ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹU ਹੈ , ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ

ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹU ਹੈ , ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ

ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

;ਕਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱ ਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ

;ਕਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱ ਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ਰ
ੇ ਣਾ

ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. (2 ਲੇ ਖ 2:23 ਅਤੇ 15:38)

ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. (2 ਲੇ ਖ 2:23 ਅਤੇ 15:38)

5.
ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ

5.
ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ

ਹੈ. ਇਹ 14 ਿਕਤਾਬ0 " ਕਾਨਨ ਆਈਿਲਕ " ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ

ਹੈ. ਇਹ 14 ਿਕਤਾਬ0 " ਕਾਨਨ ਆਈਿਲਕ " ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ

ਨਹU ਹਨ .

ਨਹU ਹਨ .

55।

55।

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 .

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ0 .

3.
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ

3.
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ

ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ (ਭਾਵ ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਨਬੀ (ਨਬੀ) 2,559

ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ (ਭਾਵ ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਨਬੀ (ਨਬੀ) 2,559

ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਿਦਓ, ਨਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਨਊ ਨOਮ . ਮਸੀਹ

ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਿਦਓ, ਨਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਨਊ ਨOਮ . ਮਸੀਹ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਲਖਾਈ.

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਿਲਖਾਈ.

.
ਇਹ ਿਲਖਤ0 ਰੱ ਬ ਦਾ ;ਬਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹU
ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ,

ਇਨ/0

ਿਲਖਤ0

ਦਾ ਿਕਸੇ

ਵੀ

.
ਇਹ ਿਲਖਤ0 ਰੱ ਬ ਦਾ ;ਬਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹU
ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ

ਤN

ਇਲਾਵਾ,

ਇਨ/0

ਿਲਖਤ0

ਦਾ ਿਕਸੇ

ਵੀ

ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹU ਹੈ , ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ

ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹU ਹੈ , ਅਤੇ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ

ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

ਰੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਪ%ੇਿਰਤ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ

;ਕਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱ ਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ

;ਕਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱ ਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ

ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. (2 ਲੇ ਖ 2:23 ਅਤੇ 15:38)

ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. (2 ਲੇ ਖ 2:23 ਅਤੇ 15:38)

5.
ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ

5.
ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ

ਹੈ. ਇਹ 14 ਿਕਤਾਬ0 " ਕਾਨਨ ਆਈਿਲਕ " ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ

ਹੈ. ਇਹ 14 ਿਕਤਾਬ0 " ਕਾਨਨ ਆਈਿਲਕ " ਿਕਤਾਬ0 ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਿਵੱ ਚ ;ਾਮਲ

ਨਹU ਹਨ .

ਨਹU ਹਨ .

56।

56।

ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਰਮ ਈ (345-420), ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਰਮ ਈ (345-420), ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ

ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਲਗੇਟ ਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ;ੱ ਕੀ ਬੁੱ ਕ ਹੈ. ̉ ਪਰ ਜੇਰਮ

ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਲਗੇਟ ਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ;ੱ ਕੀ ਬੁੱ ਕ ਹੈ. ̉ ਪਰ ਜੇਰਮ

ਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਹੇਠ ਹੈ : ". ਇਹ ਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱ ਸਾ

ਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਅਪੌਿਕ%ਫਾ ਹੇਠ ਹੈ : ". ਇਹ ਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱ ਸਾ

ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਉਸਨO

ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਉਸਨO

ਂ
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ 'ਸnਗ ਆਫ਼ ਦ ਥ%ੀ ਯੰ ਗ ਮੈਨ' ਅਤੇ ' ਬੇਲ ਐਡ

ਂ
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ 'ਸnਗ ਆਫ਼ ਦ ਥ%ੀ ਯੰ ਗ ਮੈਨ' ਅਤੇ ' ਬੇਲ ਐਡ

ਡ%ੈਗਨ ' ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਸਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਡ%ੈਗਨ ' ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਿਸਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ।

.
;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਓਲਡ ਅਤੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਿਮਆਦ

.
;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਓਲਡ ਅਤੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ , ( ਲਗਭਗ ਿਵਚਕਾਰ 425 ਅਤੇ 45 ਈ ). ਇਸ ਅਰਸੇ

ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ , ( ਲਗਭਗ ਿਵਚਕਾਰ 425 ਅਤੇ 45 ਈ ). ਇਸ ਅਰਸੇ

ਦੌਰਾਨ, ਰੱ ਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ. ਮਲਾਕੀ 3:1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ

ਦੌਰਾਨ, ਰੱ ਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ. ਮਲਾਕੀ 3:1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦੀ

ਆਖ਼ਰੀ ਿਕਤਾਬ, ਮਸੀਹਾ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ

ਆਖ਼ਰੀ ਿਕਤਾਬ, ਮਸੀਹਾ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲ0 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ

ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ! ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ,

ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ! ਦੂਜੇ ;ਬਦ0 ਿਵਚ,

ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ;ਾਸਤਰ0 ਿਵਚ (ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ;ਾਸਤਰ0 ਿਵਚ (ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

;ਬਦ0 ਵਜN) ;ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮ0 ਜ0 ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ.

;ਬਦ0 ਵਜN) ;ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮ0 ਜ0 ਜਗ/ਾ ਨਹU ਹੈ.

7.
ਇਬਰਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ "ਕੈਨਨ" 425 ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ

7.
ਇਬਰਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਦਾ "ਕੈਨਨ" 425 ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ

ਅਪੋਕਰੀਪਲ ਿਕਤਾਬ0

ਅਪੋਕਰੀਪਲ ਿਕਤਾਬ0
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ਂ
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;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਓਲਡ ਅਤੇ ਿਨਊ ਨOਮ ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਿਮਆਦ
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ਅਪੋਕਰੀਪਲ ਿਕਤਾਬ0
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ਗਏ ਸਨ ਪ%ਕਾਿ;ਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ

ਗਏ ਸਨ ਪ%ਕਾਿ;ਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 250 ਿਲਿਖਆ ਬੀ.ਸੀ. ਬਹੁਤੇ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 250 ਿਲਿਖਆ ਬੀ.ਸੀ. ਬਹੁਤੇ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚ

ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਯਰੂ;ਲਮ ਤN

ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਯਰੂ;ਲਮ ਤN

ਿਸਿਰਲ ਅਤੇ ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ ਤN ਐਟੈਨਸੀਅਸ ਨO ਅਪੋਕਰੈਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ/

ਿਸਿਰਲ ਅਤੇ ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ ਤN ਐਟੈਨਸੀਅਸ ਨO ਅਪੋਕਰੈਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ/

ਕੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਸੈ;ਨ ' ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ,

ਕੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਸੈ;ਨ ' ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ,

8 ਅਪ%ੈਲ, 1546 , ਟੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਬੁੱ ਕ ਅੱ ਜ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

8 ਅਪ%ੈਲ, 1546 , ਟੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਬੁੱ ਕ ਅੱ ਜ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਤਾਬ "ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਤਾਬ "ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਤੇ ਜੋੜੇ ਕੈਨbਨੀਕਲ",

ਤੇ ਜੋੜੇ ਕੈਨbਨੀਕਲ",

ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,

"ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਪ%ੇਰਣਾਦਾਇਕ

ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,

"ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਪ%ੇਰਣਾਦਾਇਕ

ਿਕਤਾਬ0". ਹਾਲ0ਿਕ, ਇੱ ਥੇ ਬ%ਹਮ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ

ਿਕਤਾਬ0". ਹਾਲ0ਿਕ, ਇੱ ਥੇ ਬ%ਹਮ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ

ਸੰ ਕਲਪ ਨਹU ਹੈ! ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜਾ

ਸੰ ਕਲਪ ਨਹU ਹੈ! ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜਾ

ਿਡਗਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ !

ਿਡਗਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ !

8.
ਦੋਨb ਫੀਲੋ (30 ਬੀ ਸੀ - ਈ 40) ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ (ਈ 37-95) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ

8.
ਦੋਨb ਫੀਲੋ (30 ਬੀ ਸੀ - ਈ 40) ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ (ਈ 37-95) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱ ਲੇ , ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਾਈਬਲ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ,

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱ ਲੇ , ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਾਈਬਲ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ,

ਫਲੇ ਵੀਅਸ ਜੰ ਮੂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਤਾਬ

ਫਲੇ ਵੀਅਸ ਜੰ ਮੂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਤਾਬ

ਸਨ ਜਾਅਲੀ . ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀ ਿਜਹੜੇ ਿਪਤਾ ਿਹਬਰੂ "ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ " ਸਾਫ਼-

ਸਨ ਜਾਅਲੀ . ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀ ਿਜਹੜੇ ਿਪਤਾ ਿਹਬਰੂ "ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ " ਸਾਫ਼-

ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ , ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ

ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ , ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ
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ਗਏ ਸਨ ਪ%ਕਾਿ;ਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ

ਗਏ ਸਨ ਪ%ਕਾਿ;ਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨOਮ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 250 ਿਲਿਖਆ ਬੀ.ਸੀ. ਬਹੁਤੇ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 250 ਿਲਿਖਆ ਬੀ.ਸੀ. ਬਹੁਤੇ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚ

ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਯਰੂ;ਲਮ ਤN

ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ;ੱ ਕੀ ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਯਰੂ;ਲਮ ਤN

ਿਸਿਰਲ ਅਤੇ ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ ਤN ਐਟੈਨਸੀਅਸ ਨO ਅਪੋਕਰੈਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ/

ਿਸਿਰਲ ਅਤੇ ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ ਤN ਐਟੈਨਸੀਅਸ ਨO ਅਪੋਕਰੈਫਲ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ/

ਕੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਸੈ;ਨ ' ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ,

ਕੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਸੈ;ਨ ' ਦੇ ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ,

8 ਅਪ%ੈਲ, 1546 , ਟੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਬੁੱ ਕ ਅੱ ਜ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

8 ਅਪ%ੈਲ, 1546 , ਟੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਬੁੱ ਕ ਅੱ ਜ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਤਾਬ "ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਤਾਬ "ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਤੇ ਜੋੜੇ ਕੈਨbਨੀਕਲ",

ਤੇ ਜੋੜੇ ਕੈਨbਨੀਕਲ",

ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,

"ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਪ%ੇਰਣਾਦਾਇਕ

ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,

"ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਪ%ੇਰਣਾਦਾਇਕ

ਿਕਤਾਬ0". ਹਾਲ0ਿਕ, ਇੱ ਥੇ ਬ%ਹਮ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ

ਿਕਤਾਬ0". ਹਾਲ0ਿਕ, ਇੱ ਥੇ ਬ%ਹਮ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਡਗਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ

ਸੰ ਕਲਪ ਨਹU ਹੈ! ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜਾ

ਸੰ ਕਲਪ ਨਹU ਹੈ! ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਪ%ੇਰਣਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜਾ

ਿਡਗਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ !

ਿਡਗਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ !

8.
ਦੋਨb ਫੀਲੋ (30 ਬੀ ਸੀ - ਈ 40) ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ (ਈ 37-95) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ

8.
ਦੋਨb ਫੀਲੋ (30 ਬੀ ਸੀ - ਈ 40) ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ (ਈ 37-95) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱ ਲੇ , ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਾਈਬਲ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ,

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱ ਲੇ , ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਾਈਬਲ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ,

ਫਲੇ ਵੀਅਸ ਜੰ ਮੂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਤਾਬ

ਫਲੇ ਵੀਅਸ ਜੰ ਮੂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਤਾਬ

ਸਨ ਜਾਅਲੀ . ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀ ਿਜਹੜੇ ਿਪਤਾ ਿਹਬਰੂ "ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ " ਸਾਫ਼-

ਸਨ ਜਾਅਲੀ . ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀ ਿਜਹੜੇ ਿਪਤਾ ਿਹਬਰੂ "ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ " ਸਾਫ਼-

ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ , ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ

ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ , ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ
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"ਕੈਨਨ ਆਈ " ਕਤਾਬ ਅਤੇ ਿਵਚ- ੲ ਬੁੱ ਕ. ਮਲੀਟੋ (ਸ. 170 ਈ), ਸਾਰਦੀਸ

"ਕੈਨਨ ਆਈ " ਕਤਾਬ ਅਤੇ ਿਵਚ- ੲ ਬੁੱ ਕ. ਮਲੀਟੋ (ਸ. 170 ਈ), ਸਾਰਦੀਸ

(ਦੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਦੇ ਨOਤਾ), ਯਰੂ;ਲਮ (ਈ 313-

(ਦੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਦੇ ਨOਤਾ), ਯਰੂ;ਲਮ (ਈ 313-

386), ਅਤੇ ਿਸਰਲ (ਈ 345-420) ਸਾਰੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਇੱ ਕ ਹੈ ਦੇ

386), ਅਤੇ ਿਸਰਲ (ਈ 345-420) ਸਾਰੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਇੱ ਕ ਹੈ ਦੇ

ਿਵੱ ਚ

ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਤਰ l

ਿਕਤਾਬ0 ਅਤੇ

ਪਰਮੇ;ੁਰ

ਦੁਆਰਾ

ਪ%ੇਿਰਤ

ਬਾਈਬਲ.

ਅੰ ਤਰ l

ਿਕਤਾਬ0 ਅਤੇ

ਪਰਮੇ;ੁਰ

ਦੁਆਰਾ

ਪ%ੇਿਰਤ

ਬਾਈਬਲ.

9.
ਬੁੱ ਕ ;ਾਿਮਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ

9.
ਬੁੱ ਕ ;ਾਿਮਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ

ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਨਾ "ਕੈਨਨ ਆਈ " ਦੇ

ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਨਾ "ਕੈਨਨ ਆਈ " ਦੇ

ਿਲਖਾਈ. ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਬਹੁਤ

ਿਲਖਾਈ. ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਿਸਖਾhਦੀ

ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਿਸਖਾhਦੀ

ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ

ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਇੱ ਕ) ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ: 2 ਮਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਧੂ 12: 40-46

ਇੱ ਕ) ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ: 2 ਮਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਧੂ 12: 40-46
ਵੇਖੋ . ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27

ਵੇਖੋ . ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27

ਬੀ) ਐਸ ਯੂਸਾਈਡ ਮਨਜੂਰ : 2 ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਏ ਮਧੂ ਮੱ ਖੀ 14: 41-46

ਬੀ) ਐਸ ਯੂਸਾਈਡ ਮਨਜੂਰ : 2 ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਏ ਮਧੂ ਮੱ ਖੀ 14: 41-46

ਵੇਖੋ . 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3: 16-17

ਵੇਖੋ . 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3: 16-17
ਸੀ) ਤਪੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਸੀ) ਤਪੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਭੀਖ : ਟੋਿਬਟ 4:11, ਦੇਖੋ. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ਅਤੇ

ਭੀਖ : ਟੋਿਬਟ 4:11, ਦੇਖੋ. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ਅਤੇ
ਟੀਟੂ 3: 5-6.

ਟੀਟੂ 3: 5-6.

ਇਹ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਭਾਿਵਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ

ਇਹ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਭਾਿਵਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ
ਇਲਮ ਿਵਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ.

ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਦਲਚਸਪ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ

"ਕੈਨਨ ਆਈ " ਕਤਾਬ ਅਤੇ ਿਵਚ- ੲ ਬੁੱ ਕ. ਮਲੀਟੋ (ਸ. 170 ਈ), ਸਾਰਦੀਸ
(ਦੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਦੇ ਨOਤਾ), ਯਰੂ;ਲਮ (ਈ 313386), ਅਤੇ ਿਸਰਲ (ਈ 345-420) ਸਾਰੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਇੱ ਕ ਹੈ ਦੇ
ਿਕਤਾਬ0 ਅਤੇ

ਪਰਮੇ;ੁਰ

ਦੁਆਰਾ

ਪ%ੇਿਰਤ

ਬਾਈਬਲ.

9.
ਬੁੱ ਕ ;ਾਿਮਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ
ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਨਾ "ਕੈਨਨ ਆਈ " ਦੇ
ਿਲਖਾਈ. ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਬਹੁਤ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਦਲਚਸਪ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ
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ਅੰ ਤਰ l

ਇਲਮ ਿਵਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ.
ਗਠਨ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾ ਬਦਲੋ

ਗਠਨ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾ ਬਦਲੋ

ਿਵੱ ਚ

ਦੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ0 ਿਸਖਾhਦੀ

ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ

"ਕੈਨਨ ਆਈ " ਕਤਾਬ ਅਤੇ ਿਵਚ- ੲ ਬੁੱ ਕ. ਮਲੀਟੋ (ਸ. 170 ਈ), ਸਾਰਦੀਸ
(ਦੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਦੇ ਨOਤਾ), ਯਰੂ;ਲਮ (ਈ 313386), ਅਤੇ ਿਸਰਲ (ਈ 345-420) ਸਾਰੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਇੱ ਕ ਹੈ ਦੇ
ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਤਰ l

ਿਕਤਾਬ0 ਅਤੇ

ਪਰਮੇ;ੁਰ

ਦੁਆਰਾ

ਪ%ੇਿਰਤ

9.
ਬੁੱ ਕ ;ਾਿਮਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ
ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਨਾ "ਕੈਨਨ ਆਈ " ਦੇ
ਿਲਖਾਈ. ਅਪੋਕਰੀਫਾ ਬਹੁਤ
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ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਇੱ ਕ) ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ: 2 ਮਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਧੂ 12: 40-46

ਇੱ ਕ) ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ: 2 ਮਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਧੂ 12: 40-46

ਵੇਖੋ . ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27
ਬੀ) ਐਸ ਯੂਸਾਈਡ ਮਨਜੂਰ : 2 ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਏ ਮਧੂ ਮੱ ਖੀ 14: 41-46
ਵੇਖੋ . 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3: 16-17
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ਇਲਮ ਿਵਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ.
ਗਠਨ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾ ਬਦਲੋ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਦਲਚਸਪ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ

ਬਾਈਬਲ.

ਦੇ
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ਬੀ) ਐਸ ਯੂਸਾਈਡ ਮਨਜੂਰ : 2 ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਏ ਮਧੂ ਮੱ ਖੀ 14: 41-46
ਵੇਖੋ . 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3: 16-17
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ਟੀਟੂ 3: 5-6.
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ਗਠਨ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾ ਬਦਲੋ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਦਲਚਸਪ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ

59।

59।

ਮੁੱ ਈਸਾਈ ਲੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ

ਮੁੱ ਈਸਾਈ ਲੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ

ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਿਵਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ .

ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਿਵਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ .

ਪਰਗਟੋਰ ਟੀਿਚੰ ਗ

ਪਰਗਟੋਰ ਟੀਿਚੰ ਗ

593 ਿਵਚ, "ਪਗੈਸਟਰੀ" ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ; 1439
ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਧ0ਤ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋ ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1030-1032)

ਪਰ

593 ਿਵਚ, "ਪਗੈਸਟਰੀ" ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ; 1439
ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਧ0ਤ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋ ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1030-1032)

ਪਰ

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜ0 ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਉਪਦੇ;

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜ0 ਆਇਤ ਨਹU ਹੈ. ਇਹ ਉਪਦੇ;

“ਅਪੋਕ%ਾਈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ

“ਅਪੋਕ%ਾਈਫਲ” ਿਕਤਾਬ0 ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ

;ੁਰੂਆਤ ਤN ਇਹ

;ੁਰੂਆਤ ਤN ਇਹ

"ਅਪੋਕਰੈਫਲ"

ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਗਈਆਂ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2, ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18-19 )

"ਅਪੋਕਰੈਫਲ"

ਿਕਤਾਬ0 ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹU

ਗਈਆਂ . ( ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2, ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18-19 )

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ "ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ" ਨੂੰ ਚੱ ਲਣ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ "ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ" ਨੂੰ ਚੱ ਲਣ

ਨਹੀ ਹੈ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਈਬਲ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: " ਅਤੇ ਿਜਵ^ ਮਨੁੱਖ

ਨਹੀ ਹੈ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਈਬਲ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: " ਅਤੇ ਿਜਵ^ ਮਨੁੱਖ

ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਿਨ;ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤN ਬਾਅਦ ਿਨਆਂ

ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਿਨ;ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤN ਬਾਅਦ ਿਨਆਂ

ਆਵੇਗਾ ." (ਬਰਾਨੀਆਂ 9:27)

ਆਵੇਗਾ ." (ਬਰਾਨੀਆਂ 9:27)

ਪਰਗਟਰੇਟਰੀ ਦਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਦHN :

ਪਰਗਟਰੇਟਰੀ ਦਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਦHN :

"ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱ ਚ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ

"ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱ ਚ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ

ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ;ੁੱ ਧ ਨਹU ਹੋਏ, ਿਫਰਦੌਸ ਖੁ;ੀ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ;ੁੱ ਧ ਨਹU ਹੋਏ, ਿਫਰਦੌਸ ਖੁ;ੀ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ;ੁੱ ਧ ਹੋ ਜ0ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ0ਿਕ

ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ;ੁੱ ਧ ਹੋ ਜ0ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ0ਿਕ

ਉਨ/0 ਨO ਸਦੀਵੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ

ਉਨ/0 ਨO ਸਦੀਵੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ

59।

59।
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60।

60।

;0ਤੀ (ਪੰ ਨਾ 258, ਨੰ .1030) . "ਚਰਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

;0ਤੀ (ਪੰ ਨਾ 258, ਨੰ .1030) . "ਚਰਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਲੋ ਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ;ੁੱ ਧਤਾ, ਹੈ ਨਰਕ ... ਦੀ ਝੱ ਲ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਵੱ ਖ" (ਪੰ ਨਾ. 258,

ਲੋ ਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ;ੁੱ ਧਤਾ, ਹੈ ਨਰਕ ... ਦੀ ਝੱ ਲ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਵੱ ਖ" (ਪੰ ਨਾ. 258,

ਕੋਈ. 1031)

ਕੋਈ. 1031)

ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਛੋਟੇ

ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਛੋਟੇ

ਪਾਪ ਿਨਰਣੇ ਤN ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ,

ਪਾਪ ਿਨਰਣੇ ਤN ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ,

ਿਕhਿਕ ਹੇ ਨO ਜੋ ਖੁਦ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ

ਿਕhਿਕ ਹੇ ਨO ਜੋ ਖੁਦ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ

ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ0 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ0 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਨਹU ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਲੋ ਕ. " ( ਮੱ ਤੀ 12:31 ) . ਇਸ ਤN ਅਸU ਇਸ ਤੱ ਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਲੋ ਕ. " ( ਮੱ ਤੀ 12:31 ) . ਇਸ ਤN ਅਸU ਇਸ ਤੱ ਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ

ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ

ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ' ( ਪੀ . 258, ਕੋਈ. 1031)

ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ' ( ਪੀ . 258, ਕੋਈ. 1031)

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

;ਾਸਤਰ0 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ

;ਾਸਤਰ0 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ

ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ0 ਿਵੱ ਚN ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ

ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ0 ਿਵੱ ਚN ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ^ ਉਿਚੱ ਤ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘਣ ਦੀ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ^ ਉਿਚੱ ਤ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘਣ ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ/ਾ ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ/ਾ ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ

ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਕਵ0 ਨਹU ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਵ0 ਨਹU ਹੈ.

60।
;0ਤੀ (ਪੰ ਨਾ 258, ਨੰ .1030) . "ਚਰਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ;ੁੱ ਧਤਾ, ਹੈ ਨਰਕ ... ਦੀ ਝੱ ਲ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਵੱ ਖ" (ਪੰ ਨਾ. 258,
ਕੋਈ. 1031)
ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਛੋਟੇ
ਪਾਪ ਿਨਰਣੇ ਤN ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ,
ਿਕhਿਕ ਹੇ ਨO ਜੋ ਖੁਦ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ0 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਨਹU ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਲੋ ਕ. " ( ਮੱ ਤੀ 12:31 ) . ਇਸ ਤN ਅਸU ਇਸ ਤੱ ਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ

60।
;0ਤੀ (ਪੰ ਨਾ 258, ਨੰ .1030) . "ਚਰਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ;ੁੱ ਧਤਾ, ਹੈ ਨਰਕ ... ਦੀ ਝੱ ਲ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਵੱ ਖ" (ਪੰ ਨਾ. 258,
ਕੋਈ. 1031)
ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਛੋਟੇ
ਪਾਪ ਿਨਰਣੇ ਤN ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ,
ਿਕhਿਕ ਹੇ ਨO ਜੋ ਖੁਦ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ0 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਨਹU ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਲੋ ਕ. " ( ਮੱ ਤੀ 12:31 ) . ਇਸ ਤN ਅਸU ਇਸ ਤੱ ਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ0 ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ

ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ' ( ਪੀ . 258, ਕੋਈ. 1031)

ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ' ( ਪੀ . 258, ਕੋਈ. 1031)

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਦHN:

;ਾਸਤਰ0 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ0 ਿਵੱ ਚN ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ^ ਉਿਚੱ ਤ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ/ਾ ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਕਵ0 ਨਹU ਹੈ.

;ਾਸਤਰ0 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ0 ਿਵੱ ਚN ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ%ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ^ ਉਿਚੱ ਤ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚN ਲੰਘਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ/ਾ ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਕਵ0 ਨਹU ਹੈ.

61।

61।

ਯੂਹੰਨਾ 19:30

ਯੂਹੰਨਾ 19:30

ਜਦ ਿਯਸੂ ਨO ਖੱ ਟੀ ਮੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨO

ਜਦ ਿਯਸੂ ਨO ਖੱ ਟੀ ਮੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨO

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਸਨO ਆਪਣਾ ਿਸਰ

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਸਨO ਆਪਣਾ ਿਸਰ

ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ।

ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ।

ਰੋਮੀਆਂ 5:18

ਰੋਮੀਆਂ 5:18

ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਨੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੰ ਮ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਨੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੰ ਮ

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ.

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ.
ਰੋਮੀਆਂ 5: 9

ਰੋਮੀਆਂ 5: 9

ਿਕhਿਕ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸU ਹੁਣ ਹ0

ਿਕhਿਕ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸU ਹੁਣ ਹ0

ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਕ%ੋਧ ਤN ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਕ%ੋਧ ਤN ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-12

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-12

11. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ Tਚਾ ਹੋਇਆ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ

11. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ Tਚਾ ਹੋਇਆ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ

ਆਈਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼0 ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,

ਆਈਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼0 ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,

ਿਫਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਦੁਆਰਾ

ਿਫਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਦੁਆਰਾ

ਤੰ ਬੂ (ਹੱ ਥ0 ਨਾਲ ਨਹU ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਨਹU

ਤੰ ਬੂ (ਹੱ ਥ0 ਨਾਲ ਨਹU ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਨਹU

ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ) 12. ਉਸਨO ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ

ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ) 12. ਉਸਨO ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹU

ਪਿਵੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹU

ਬੱ ਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱ ਛੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਬੱ ਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱ ਛੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਇਸ ਤਰ/0 ਸਦੀਵੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਲਈ

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਇਸ ਤਰ/0 ਸਦੀਵੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਲਈ

ਛੁਟਕਾਰਾ.

ਛੁਟਕਾਰਾ.

61।

61।

ਯੂਹੰਨਾ 19:30

ਯੂਹੰਨਾ 19:30

ਜਦ ਿਯਸੂ ਨO ਖੱ ਟੀ ਮੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨO

ਜਦ ਿਯਸੂ ਨO ਖੱ ਟੀ ਮੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨO

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਸਨO ਆਪਣਾ ਿਸਰ

ਉਸਨO ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਸਨO ਆਪਣਾ ਿਸਰ

ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ।

ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ।

ਰੋਮੀਆਂ 5:18

ਰੋਮੀਆਂ 5:18

ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਨੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੰ ਮ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਨੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੰ ਮ

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ0ਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ.

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ.
ਰੋਮੀਆਂ 5: 9

ਰੋਮੀਆਂ 5: 9

ਿਕhਿਕ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸU ਹੁਣ ਹ0

ਿਕhਿਕ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸU ਹੁਣ ਹ0

ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਕ%ੋਧ ਤN ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦੇ ਕ%ੋਧ ਤN ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-12

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-12

11. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ Tਚਾ ਹੋਇਆ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ

11. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ Tਚਾ ਹੋਇਆ ਪ%ਗਟ ਹੋਇਆ

ਆਈਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼0 ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,

ਆਈਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼0 ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,

ਿਫਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਦੁਆਰਾ

ਿਫਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਦੁਆਰਾ

ਤੰ ਬੂ (ਹੱ ਥ0 ਨਾਲ ਨਹU ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਨਹU

ਤੰ ਬੂ (ਹੱ ਥ0 ਨਾਲ ਨਹU ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਨਹU

ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ) 12. ਉਸਨO ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ

ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ) 12. ਉਸਨO ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹU

ਪਿਵੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹU

ਬੱ ਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱ ਛੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਬੱ ਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱ ਛੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਇਸ ਤਰ/0 ਸਦੀਵੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਲਈ

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਇਸ ਤਰ/0 ਸਦੀਵੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਲਈ

ਛੁਟਕਾਰਾ.

ਛੁਟਕਾਰਾ.

62।

62।

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:12 ਅਤੇ 14

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:12 ਅਤੇ 14

10. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਰੇ ਸਮ^ ਲਈ ਪੇ;ਕ; ਕੀਤੀ ਸੀ a

10. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਰੇ ਸਮ^ ਲਈ ਪੇ;ਕ; ਕੀਤੀ ਸੀ a

ਪਾਪ0 ਲਈ ਇਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ

ਪਾਪ0 ਲਈ ਇਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਸੱ ਜਾ ਹੱ ਥ, 14. ਿਕhਿਕ ਇਕੱ ਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਸੱ ਜਾ ਹੱ ਥ, 14. ਿਕhਿਕ ਇਕੱ ਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਭੇਟ ਉਸ ਨO ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ

ਭੇਟ ਉਸ ਨO ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ

ਜੋ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਜੋ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਿਨਰੀਖਣ:

ਿਨਰੀਖਣ:
ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੇਠ0

ਿਦੱ ਤੇ

ਿਬਆਨ0 ਨਾਲ ਪੁਰਗੈਟਰੀ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੇਠ0

ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ

ਿਦੱ ਤੇ

ਿਬਆਨ0 ਨਾਲ ਪੁਰਗੈਟਰੀ

ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ

ਿਵਚਾਰ0 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ :

ਿਵਚਾਰ0 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ :

"ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

"ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਹੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨਾਿਦ ਿਮਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ

ਹੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨਾਿਦ ਿਮਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ

ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਅ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ

ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਅ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ

ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ,

ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ,

ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ

ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ

ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਾਪ). "(ਪ%ੀ;ਦ,-ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਈ 1547 ਦੀ ਅਗਵਾਈ,

ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਾਪ). "(ਪ%ੀ;ਦ,-ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਈ 1547 ਦੀ ਅਗਵਾਈ,

ਕੈਨਨ 30)

ਕੈਨਨ 30)
ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ

ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ
ਦੀ

ਿਕਰਪਾ

ਮੁਕਤੀ

ਲਈ

ਕਾਫੀ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਆਖਦੇ

ਹੈ ,

ਜੋ

ਦੀ

ਿਕਰਪਾ

ਮੁਕਤੀ

ਲਈ

ਕਾਫੀ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਆਖਦੇ

ਹੈ ,

ਜੋ

ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ!

ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ!

62।

62।

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:12 ਅਤੇ 14

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:12 ਅਤੇ 14
10. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਰੇ ਸਮ^ ਲਈ ਪੇ;ਕ; ਕੀਤੀ ਸੀ a

10. ਪਰ ਜਦN ਮਸੀਹ ਨO ਸਾਰੇ ਸਮ^ ਲਈ ਪੇ;ਕ; ਕੀਤੀ ਸੀ a

ਪਾਪ0 ਲਈ ਇਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ

ਪਾਪ0 ਲਈ ਇਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਸੱ ਜਾ ਹੱ ਥ, 14. ਿਕhਿਕ ਇਕੱ ਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਰੱ ਬ ਦਾ ਸੱ ਜਾ ਹੱ ਥ, 14. ਿਕhਿਕ ਇਕੱ ਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਭੇਟ ਉਸ ਨO ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ

ਭੇਟ ਉਸ ਨO ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ

ਜੋ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਜੋ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਿਨਰੀਖਣ:

ਿਨਰੀਖਣ:
ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੇਠ0

ਿਦੱ ਤੇ

ਿਬਆਨ0 ਨਾਲ ਪੁਰਗੈਟਰੀ

ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੇਠ0

ਿਦੱ ਤੇ

ਿਬਆਨ0 ਨਾਲ ਪੁਰਗੈਟਰੀ

ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ

ਿਵਚਾਰ0 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ :

ਿਵਚਾਰ0 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ :

"ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

"ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਹੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨਾਿਦ ਿਮਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਅ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ,
ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ
ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਾਪ). "(ਪ%ੀ;ਦ,-ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਈ 1547 ਦੀ ਅਗਵਾਈ,
ਕੈਨਨ 30)
ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ
ਦੀ

ਿਕਰਪਾ

ਮੁਕਤੀ

ਲਈ

ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ!

ਕਾਫੀ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਆਖਦੇ

ਹੈ ,

ਜੋ

ਹੈ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨਾਿਦ ਿਮਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਅ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ,
ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ
ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਾਪ). "(ਪ%ੀ;ਦ,-ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਈ 1547 ਦੀ ਅਗਵਾਈ,
ਕੈਨਨ 30)
ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋ ਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇ;ਰ
ੁ
ਦੀ

ਿਕਰਪਾ

ਮੁਕਤੀ

ਲਈ

ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ!

ਕਾਫੀ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਆਖਦੇ

ਹੈ ,

ਜੋ

63।

63।

;ੁੱ ਧ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਹੈ,

;ੁੱ ਧ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਹੈ,

ਬਲਿਕ ਇਹ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਬਲਿਕ ਇਹ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੰ ਥਵਾਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ;ੁੱ ਧੀਕਰਣ ਦੇ ਿਵ;ੇ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੰ ਥਵਾਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ;ੁੱ ਧੀਕਰਣ ਦੇ ਿਵ;ੇ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਕ%;ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਿਡਕ;ਨਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤN ਲਏ ਗਏ

ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਕ%;ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਿਡਕ;ਨਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤN ਲਏ ਗਏ

ਹਨ . ( ਪੰ ਨਾ 797, ਨੰ .814)

ਹਨ . ( ਪੰ ਨਾ 797, ਨੰ .814)

•

•

•

ਹਾਲ0ਿਕ ਟਾਰਟੂਲੀਅਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 160-220) ਮੁਰਿਦਆਂ

•

ਹਾਲ0ਿਕ ਟਾਰਟੂਲੀਅਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 160-220) ਮੁਰਿਦਆਂ

ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨO ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨO ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਧਰਮ-ਗ%ੰ ਥ Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ।

ਧਰਮ-ਗ%ੰ ਥ Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ।

ਕਲੇ ਮWਟ ਦਾ ਅਲੇ ਗਜ਼Wਡਰੀਆ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 150-220) ਉਨ/0

•

ਕਲੇ ਮWਟ ਦਾ ਅਲੇ ਗਜ਼Wਡਰੀਆ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 150-220) ਉਨ/0

ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN

ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN

ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇ ਟਦੇ

ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇ ਟਦੇ

ਹਨ. ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦੇ

ਹਨ. ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ0ਦਰੇ Tਠਦੇ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ0ਦਰੇ Tਠਦੇ

ਸਨ। ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਜੋ ਇਨ/0 ਿਵਚਾਰ-ਵਟ0ਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਸਨ। ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਜੋ ਇਨ/0 ਿਵਚਾਰ-ਵਟ0ਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਉਭਿਰਆ ਉਹ ਸੀ "ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਅਨੁ;ਾ;ਨ". ਇਸ

ਉਭਿਰਆ ਉਹ ਸੀ "ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਅਨੁ;ਾ;ਨ". ਇਸ

ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈ ਮ^ਟ ਦੇ ਸਮ^, ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ, ਿਮਸਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ

ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈ ਮ^ਟ ਦੇ ਸਮ^, ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ, ਿਮਸਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ

ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ .

ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ .

ਅਗਸਟੀਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 354-430). ਉਸ

•

ਅਗਸਟੀਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 354-430). ਉਸ

ਨO ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਰਾਹU ਧਰਮੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ . ;ੁੱ ਧ ਦੀ

ਨO ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਰਾਹU ਧਰਮੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ . ;ੁੱ ਧ ਦੀ

ਧਾਰਣਾ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ

ਧਾਰਣਾ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ

63।

63।

;ੁੱ ਧ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਹੈ,

;ੁੱ ਧ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਹੈ,

ਬਲਿਕ ਇਹ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਬਲਿਕ ਇਹ ਇਕ ਿਸਧ0ਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੰ ਥਵਾਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ;ੁੱ ਧੀਕਰਣ ਦੇ ਿਵ;ੇ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੰ ਥਵਾਦ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ;ੁੱ ਧੀਕਰਣ ਦੇ ਿਵ;ੇ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਕ%;ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਿਡਕ;ਨਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤN ਲਏ ਗਏ

ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਕ%;ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਿਡਕ;ਨਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤN ਲਏ ਗਏ

ਹਨ . ( ਪੰ ਨਾ 797, ਨੰ .814)

ਹਨ . ( ਪੰ ਨਾ 797, ਨੰ .814)

•

•

•

ਹਾਲ0ਿਕ ਟਾਰਟੂਲੀਅਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 160-220) ਮੁਰਿਦਆਂ

•

ਹਾਲ0ਿਕ ਟਾਰਟੂਲੀਅਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 160-220) ਮੁਰਿਦਆਂ

ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨO ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨO ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਪ%ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਧਰਮ-ਗ%ੰ ਥ Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ।

ਧਰਮ-ਗ%ੰ ਥ Tਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹU ਹੈ।

ਕਲੇ ਮWਟ ਦਾ ਅਲੇ ਗਜ਼Wਡਰੀਆ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 150-220) ਉਨ/0

•

ਕਲੇ ਮWਟ ਦਾ ਅਲੇ ਗਜ਼Wਡਰੀਆ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 150-220) ਉਨ/0

ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN

ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN

ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇ ਟਦੇ

ਪਿਹਲ0 ;ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇ ਟਦੇ

ਹਨ. ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦੇ

ਹਨ. ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ0ਦਰੇ Tਠਦੇ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਪ0 ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ0ਦਰੇ Tਠਦੇ

ਸਨ। ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਜੋ ਇਨ/0 ਿਵਚਾਰ-ਵਟ0ਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਸਨ। ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਜੋ ਇਨ/0 ਿਵਚਾਰ-ਵਟ0ਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਉਭਿਰਆ ਉਹ ਸੀ "ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਅਨੁ;ਾ;ਨ". ਇਸ

ਉਭਿਰਆ ਉਹ ਸੀ "ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਅਨੁ;ਾ;ਨ". ਇਸ

ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈ ਮ^ਟ ਦੇ ਸਮ^, ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ, ਿਮਸਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ

ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈ ਮ^ਟ ਦੇ ਸਮ^, ਅਲੈ ਗਜ਼)ਡਰੀਆ, ਿਮਸਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ

ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ .

ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ .

ਅਗਸਟੀਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 354-430). ਉਸ

•

ਅਗਸਟੀਨ (ਐਡੀਨb ਡੋਮੀਨb 354-430). ਉਸ

ਨO ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਰਾਹU ਧਰਮੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ . ;ੁੱ ਧ ਦੀ

ਨO ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਰਾਹU ਧਰਮੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ . ;ੁੱ ਧ ਦੀ

ਧਾਰਣਾ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ

ਧਾਰਣਾ ਪੱ ਛਮ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ

64।

64।
(ਇਟਲੀ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ eff orts ਦੇ ਦੇ

(ਇਟਲੀ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ eff orts ਦੇ ਦੇ

ਅਗਸਿਟਨ ਅਤੇ ਗ%ੈਗਰੀ ਮਹਾਨ.

ਅਗਸਿਟਨ ਅਤੇ ਗ%ੈਗਰੀ ਮਹਾਨ.

•

ਗ%ੇਗਰੀ ਮਹਾਨ (ਈ. 540-604) 590-604 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ

•

ਗ%ੇਗਰੀ ਮਹਾਨ (ਈ. 540-604) 590-604 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ

ਰੋਮ ਦਾ ਿਬ;ਪ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਰੋਮ ਦਾ ਪੋਪ ਹੈ। ਕੇ ਪੁ;ਟੀ purgatory

ਰੋਮ ਦਾ ਿਬ;ਪ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਰੋਮ ਦਾ ਪੋਪ ਹੈ। ਕੇ ਪੁ;ਟੀ purgatory

ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਸੰ ਸਾਰ ਤੱ ਕ ਫੈਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਿਰਹਾ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਸੰ ਸਾਰ ਤੱ ਕ ਫੈਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਿਰਹਾ

ਸੀ ਪ%ਚਿਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ.

ਸੀ ਪ%ਚਿਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ.

ਪਲਾਟੋ (ਮਜ)ਟਾ) (427-347 ਬੀ ਸੀ). ਉਸਨO ਓਰਿਫusਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0

ਪਲਾਟੋ (ਮਜ)ਟਾ) (427-347 ਬੀ ਸੀ). ਉਸਨO ਓਰਿਫusਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0

ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ. “ਇਹ ਲੋ ਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆhਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ. “ਇਹ ਲੋ ਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆhਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਕੋਲ ਬਹੁਤ

ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ;; ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਕੋਲ ਬਹੁਤ

;ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ/0 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ;ਕਤੀ ਸਵਰਗ ਤN ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

;ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ/0 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ;ਕਤੀ ਸਵਰਗ ਤN ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

;ਕਤੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ

;ਕਤੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਨ/0 ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ%ਾਰਥਨਾ

ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵ;ੇ; ਪ%ਭਾਵ ਹੈ. ਇਨ/0 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵ;ੇ; ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਰਾਹU,

ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵ;ੇ; ਪ%ਭਾਵ ਹੈ. ਇਨ/0 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵ;ੇ; ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਰਾਹU,

ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਿਮ%ਤਕ

ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨO ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਿਮ%ਤਕ

ਿਰ;ਤੇਦਾਰ0 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ0 ਦੀ ਥ0 ਲੈ ਲਈ ਹੈ…. ਇਸ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ

ਿਰ;ਤੇਦਾਰ0 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ0 ਦੀ ਥ0 ਲੈ ਲਈ ਹੈ…. ਇਸ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ

ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਤN ਬਚਾhਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਨ/0 ਜੁਰਮ0

ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ0 ਤN ਬਚਾhਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਨ/0 ਜੁਰਮ0

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹU ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ, ਤ0 ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਅੰ ਤ ਦੀ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹU ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ, ਤ0 ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਅੰ ਤ ਦੀ

ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. “( ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱ ਬ , ਸਫ਼ਾ 127)

ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. “( ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱ ਬ , ਸਫ਼ਾ 127)
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(ਇਟਲੀ) ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ eff orts ਦੇ ਦੇ
ਅਗਸਿਟਨ ਅਤੇ ਗ%ੈਗਰੀ ਮਹਾਨ.

•

ਗ%ੇਗਰੀ ਮਹਾਨ (ਈ. 540-604) 590-604 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ

ਰੋਮ ਦਾ ਿਬ;ਪ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਰੋਮ ਦਾ ਪੋਪ ਹੈ। ਕੇ ਪੁ;ਟੀ purgatory
ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਸੰ ਸਾਰ ਤੱ ਕ ਫੈਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਪ%ਚਿਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ.
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ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹU ਕੀਤਾ ਜ0ਦਾ, ਤ0 ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਅੰ ਤ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. “( ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱ ਬ , ਸਫ਼ਾ 127)
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ਵਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
•
998 ਿਵਚ, ;ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ
ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1251) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹU ਜੁਿੜਆ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ0 ਨਹU ਹੈ; ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਦ;ਾ ਿਨਰਦੇ; ਨਹU ਹਨ; ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਨਹU ਹੈ. ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ
6: 16-18; ਲੂਕਾ 18: 9-14; ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
2: 15-23 ).

ਵਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
•
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ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹU ਜੁਿੜਆ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ0 ਨਹU ਹੈ; ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਦ;ਾ ਿਨਰਦੇ; ਨਹU ਹਨ; ਅਤੇ
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ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੀਤੀ ਪHਾਰਥਨਾਵR
•
1090 ਿਵਚ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ0 ;ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ. ਇਨ/0
ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ^ ਉਹ ਟੈਕਸਟ
ਿਵਚ ਪ%ਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. (ਕਾਨੂੰਨ 276.3 ਅਤੇ 834.1) ਬਾਈਬਲ ਰਸਮੀ,
ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਕਾਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ 6:
5-15; ਯੂਹੰਨਾ 4:24; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਯਹੂਦਾਹ 1:20)
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ਕ ਅਦਾਲਤ
ਮ) 1184, ਵਰੋਨਾ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ0
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਿਸਟੀ ਕੋਰਟਜ਼ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਫN 515 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 751).
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ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 751).

•
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•

65।

ਵਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
•
998 ਿਵਚ, ;ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ
ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1251) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹU ਜੁਿੜਆ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ0 ਨਹU ਹੈ; ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਦ;ਾ ਿਨਰਦੇ; ਨਹU ਹਨ; ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਨਹU ਹੈ. ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ
6: 16-18; ਲੂਕਾ 18: 9-14; ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
2: 15-23 ).

ਵਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
•
998 ਿਵਚ, ;ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ
ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1251) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹU ਜੁਿੜਆ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ0 ਨਹU ਹੈ; ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਦ;ਾ ਿਨਰਦੇ; ਨਹU ਹਨ; ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਨਹU ਹੈ. ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ
6: 16-18; ਲੂਕਾ 18: 9-14; ਕੁਲੱ ਸੀਆਂ
ੁ
2: 15-23 ).

ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੀਤੀ ਪHਾਰਥਨਾਵR
•
1090 ਿਵਚ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ0 ;ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ. ਇਨ/0
ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ^ ਉਹ ਟੈਕਸਟ
ਿਵਚ ਪ%ਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. (ਕਾਨੂੰਨ 276.3 ਅਤੇ 834.1) ਬਾਈਬਲ ਰਸਮੀ,
ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਕਾਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ 6:
5-15; ਯੂਹੰਨਾ 4:24; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਯਹੂਦਾਹ 1:20)

ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੀਤੀ ਪHਾਰਥਨਾਵR
•
1090 ਿਵਚ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ0 ;ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ. ਇਨ/0
ਪ%ਾਰਥਨਾਵ0 ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ^ ਉਹ ਟੈਕਸਟ
ਿਵਚ ਪ%ਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. (ਕਾਨੂੰਨ 276.3 ਅਤੇ 834.1) ਬਾਈਬਲ ਰਸਮੀ,
ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਕਾਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ. ( ਮੱ ਤੀ 6:
5-15; ਯੂਹੰਨਾ 4:24; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਯਹੂਦਾਹ 1:20)

ਕ ਅਦਾਲਤ
ਮ) 1184, ਵਰੋਨਾ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ0
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਿਸਟੀ ਕੋਰਟਜ਼ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਫN 515 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 751).

ਕ ਅਦਾਲਤ
ਮ) 1184, ਵਰੋਨਾ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ0
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਿਸਟੀ ਕੋਰਟਜ਼ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਫN 515 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 751).

•

•
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•

1215 ਿਵਚ ਇਨ/0 ਸਮਾਗਮ0 ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈ ਟਰਨ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ

•

1215 ਿਵਚ ਇਨ/0 ਸਮਾਗਮ0 ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈ ਟਰਨ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ

ਸੰ ;ੋਧਨ ਅਤੇ ਪ%ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1371) ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ

ਸੰ ;ੋਧਨ ਅਤੇ ਪ%ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1371) ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ

ਿਕਿਰਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ

ਿਕਿਰਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ

"ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ."

"ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ."

•

ਮਰਕੁਸ 10:19 ... .. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 'ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ

•

ਮਰਕੁਸ 10:19 ... .. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 'ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ

ਕਰੋ, ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਦਾ

ਕਰੋ, ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਦਾ

ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ.' "

ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ.' "

•

ਲੂਕਾ 6: 27-30 … .. “ਪਰ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ0 ਜੋ ਤੁਸU

•

ਲੂਕਾ 6: 27-30 … .. “ਪਰ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ0 ਜੋ ਤੁਸU

ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨ/0 ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਕਰੋ ਜੋ

ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨ/0 ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਕਰੋ ਜੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

•

ਰੋਮੀਆਂ 12: 9-20… .. ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

•

ਰੋਮੀਆਂ 12: 9-20… .. ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ

ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ

... ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬਦਲੋ , ਪਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ

... ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬਦਲੋ , ਪਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੈ.

ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੈ.

•

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21…. ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਪੱ ;ਟ

•

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21…. ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਪੱ ;ਟ

ਹਨ …. ਨਫ਼ਰਤ, ਿਵਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਿਫਟ, ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ,

ਹਨ …. ਨਫ਼ਰਤ, ਿਵਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਿਫਟ, ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ,

ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇ

ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇ

•

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30 … .. ਿਕhਿਕ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ0

•

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30 … .. ਿਕhਿਕ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ0

ਿਜਸ ਨO ਿਕਹਾ, “ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ; ਮ) ਬਦਲੇ ਗਾ। ” ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, "ਪ%ਭੂ

ਿਜਸ ਨO ਿਕਹਾ, “ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ; ਮ) ਬਦਲੇ ਗਾ। ” ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, "ਪ%ਭੂ

ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ0 ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ."

ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ0 ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ."

•

ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 15… .. ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ

•

ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 15… .. ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ

ਿਜਨਸੀ ਅਨoਿਤਕ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ

ਿਜਨਸੀ ਅਨoਿਤਕ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਨ.

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਨ.

•
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•

1215 ਿਵਚ ਇਨ/0 ਸਮਾਗਮ0 ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈ ਟਰਨ ਕn ਸਲ ਦੁਆਰਾ

ਸੰ ;ੋਧਨ ਅਤੇ ਪ%ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. (ਕਾਨੂੰਨ 1371) ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ
ਿਕਿਰਆਵ0 ਪੂਰੀ ਤਰ/0 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
"ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ."
•

ਮਰਕੁਸ 10:19 ... .. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 'ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ

ਕਰੋ, ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਦਾ
ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ.' "
•

ਲੂਕਾ 6: 27-30 … .. “ਪਰ ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ0 ਜੋ ਤੁਸU

ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਉਨ/0 ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
•

ਰੋਮੀਆਂ 12: 9-20… .. ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ
... ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬਦਲੋ , ਪਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੈ.
•

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21…. ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਪੱ ;ਟ

ਹਨ …. ਨਫ਼ਰਤ, ਿਵਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਿਫਟ, ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ,
ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇ
•

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30 … .. ਿਕhਿਕ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ0

ਿਜਸ ਨO ਿਕਹਾ, “ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ; ਮ) ਬਦਲੇ ਗਾ। ” ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, "ਪ%ਭੂ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ0 ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ."
•

ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 15… .. ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ

ਿਜਨਸੀ ਅਨoਿਤਕ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਨ.

•

•
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"ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ."
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•

ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 19-21…. ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਪੱ ;ਟ

ਹਨ …. ਨਫ਼ਰਤ, ਿਵਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਿਫਟ, ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ,
ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇ
•

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30 … .. ਿਕhਿਕ ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ0

ਿਜਸ ਨO ਿਕਹਾ, “ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ; ਮ) ਬਦਲੇ ਗਾ। ” ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, "ਪ%ਭੂ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ0 ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ."
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ਦੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੈਟਰਨ

ਦੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੈਟਰਨ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤR

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤR

• ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੀ ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ

• ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੀ ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ. ਚਰਚ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਪ%ਣਾਲੀ (ਿਵਿਦਅਕ

ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ. ਚਰਚ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਪ%ਣਾਲੀ (ਿਵਿਦਅਕ

ਸੋਚ) ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਅਦਾਲਤ0 ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ

ਸੋਚ) ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ/0 ਅਦਾਲਤ0 ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਿਸਰ, ਿਜਸਨੂੰ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਿਸਰ, ਿਜਸਨੂੰ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ ਪੁੱ ਛ -ਿਗੱ ਛ ਟਰੇ 'ਤੇ ਪੇ; ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ ਪੁੱ ਛ -ਿਗੱ ਛ ਟਰੇ 'ਤੇ ਪੇ; ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਣਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ

ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਣਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ

ਚਮੜੀਦਾਰ, ਿਨkਪਲ ਤN ;ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ.

ਚਮੜੀਦਾਰ, ਿਨkਪਲ ਤN ;ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ.

• ਵੱ ਡੀ ਤਸੀਹੇ ਕਾਢ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ "ਹੈ ਬੁਲ". ਇਸ ਬਲਦ

• ਵੱ ਡੀ ਤਸੀਹੇ ਕਾਢ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ "ਹੈ ਬੁਲ". ਇਸ ਬਲਦ

ਦੇ ਡ 'ਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਦੇ ਡ 'ਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੈਪ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਜਦN ਬਲਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,

ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੈਪ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ0ਦੀ ਹੈ. ਜਦN ਬਲਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,

ਭੁੰ ਿਨਆ ਕੈਦੀ ਚੀਕਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਭੁੰ ਿਨਆ ਕੈਦੀ ਚੀਕਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਜਵ^ ਇਹ ਨੀਵ0 ਹੁੰ ਦਾ. ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਿਜਵ^ ਇਹ ਨੀਵ0 ਹੁੰ ਦਾ. ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ;ੀ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ;ੀ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਉਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ...

ਉਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ...
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ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ;ੀ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ;ੀ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਉਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ...

ਉਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ...
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• ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਿਜਨ/0 ਦੇ ਹੱ ਥ-ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਹਲ0 ਅੱ ਗ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO

• ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਿਜਨ/0 ਦੇ ਹੱ ਥ-ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਹਲ0 ਅੱ ਗ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO

ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ...

ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ...

• ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੜ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਸੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ;0 ਨੂੰ

• ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੜ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਸੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ;0 ਨੂੰ

ਹੁਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁ;ਮਣ ਨਹU ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ

ਹੁਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁ;ਮਣ ਨਹU ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ

ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਸੀ. ਭੁੱ ਖੇ ਅਤੇ ਿ;ਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ0 ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ0

ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਸੀ. ਭੁੱ ਖੇ ਅਤੇ ਿ;ਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ0 ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ0

ਅਤੇ ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ0ਤ ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ. ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਜੇ

ਅਤੇ ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ0ਤ ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ. ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਜੇ

ਵੀ ਸਪੇਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵ^ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਵੀ ਸਪੇਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵ^ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.

• ਤਸੀਹੇ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

• ਤਸੀਹੇ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ

ਆਪਣੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਢੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ/0, ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ, ਜੋ

ਆਪਣੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਢੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ/0, ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ, ਜੋ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ0 ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਮੌਤ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ0 ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਮੌਤ

ਹੋ ਗਈ. ਅੰ ਗਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਿਹ ਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਲੇ -

ਹੋ ਗਈ. ਅੰ ਗਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਿਹ ਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਲੇ -

ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਸਮ^ ਸਾਡੇ ਲਈ

ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਸਮ^ ਸਾਡੇ ਲਈ

ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਹਾਲ0ਿਕ, ਮੱ ਧਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਮੱ ਧ-ਉਮਰ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਹਾਲ0ਿਕ, ਮੱ ਧਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਮੱ ਧ-ਉਮਰ ਿਵਅਕਤੀ

ਦੀ ਟੁੱ ਟੀ ਲੱਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਦੀ ਟੁੱ ਟੀ ਲੱਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

• ਦੋ;ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਜਕ ਦੇ ਆਦੇ; 'ਤੇ ਕੱ ਟ

• ਦੋ;ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਜਕ ਦੇ ਆਦੇ; 'ਤੇ ਕੱ ਟ

ਰਹੇ ਸਨ ...

ਰਹੇ ਸਨ ...
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• ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਿਜਨ/0 ਦੇ ਹੱ ਥ-ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਹਲ0 ਅੱ ਗ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO

• ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਿਜਨ/0 ਦੇ ਹੱ ਥ-ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਹਲ0 ਅੱ ਗ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO

ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ...
• ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੜ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਸੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ;0 ਨੂੰ
ਹੁਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁ;ਮਣ ਨਹU ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ
ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਸੀ. ਭੁੱ ਖੇ ਅਤੇ ਿ;ਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ0 ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ0
ਅਤੇ ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ0ਤ ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ. ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਜੇ
ਵੀ ਸਪੇਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵ^ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
• ਤਸੀਹੇ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਢੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ/0, ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ, ਜੋ
ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ0 ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ. ਅੰ ਗਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਿਹ ਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਸਮ^ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਹਾਲ0ਿਕ, ਮੱ ਧਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਮੱ ਧ-ਉਮਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਟੁੱ ਟੀ ਲੱਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
• ਦੋ;ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਜਕ ਦੇ ਆਦੇ; 'ਤੇ ਕੱ ਟ
ਰਹੇ ਸਨ ...

ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ...
• ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੜ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਸੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ;0 ਨੂੰ
ਹੁਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁ;ਮਣ ਨਹU ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ
ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਸੀ. ਭੁੱ ਖੇ ਅਤੇ ਿ;ਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ0 ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ0
ਅਤੇ ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ0ਤ ਲੰਬੇ ਸਮ^ ਤਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ. ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਜੇ
ਵੀ ਸਪੇਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰ0 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵ^ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
• ਤਸੀਹੇ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਢੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ/0, ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ, ਜੋ
ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ0 ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ. ਅੰ ਗਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਿਹ ਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਸਮ^ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਹਾਲ0ਿਕ, ਮੱ ਧਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਮੱ ਧ-ਉਮਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਟੁੱ ਟੀ ਲੱਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
• ਦੋ;ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਜਕ ਦੇ ਆਦੇ; 'ਤੇ ਕੱ ਟ
ਰਹੇ ਸਨ ...
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• ਹੇ n ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ; ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਜੋ ਸਾੜ

• ਹੇ n ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ; ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਜੋ ਸਾੜ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠO ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠO ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਾੜ ਕੇ

ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਾੜ ਕੇ

ਮੌਤ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਬਕ ਸੀ ਿਜਨ/0 ਨO ਚਰਚ

ਮੌਤ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਬਕ ਸੀ ਿਜਨ/0 ਨO ਚਰਚ

ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ...

ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ...

• ਕਤਲੇ ਆਮ

• ਕਤਲੇ ਆਮ

• ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈਕਟੇਅਰ d ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੰ ਦ

• ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈਕਟੇਅਰ d ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੰ ਦ

ਜਨਤਕ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱ ਟ ਹੈ.

ਜਨਤਕ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱ ਟ ਹੈ.

• ਮੌਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਰਜੀਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ

• ਮੌਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਰਜੀਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ

ਇੱ ਕ ਸੀ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਨ/0

ਇੱ ਕ ਸੀ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਨ/0

ਨੂੰ 'ਡੈਣ' ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਸੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ

ਨੂੰ 'ਡੈਣ' ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਸੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ

ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਜੇ ਿਕਸੇ

ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਜੇ ਿਕਸੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (!) ਡੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁ;ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (!) ਡੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁ;ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹੁੰ ਦੀ , ਿਕhਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬੰ ਨ/ੀ ਹੋਈ ਗੰ . ਤN ਬਚ ਨਹU ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ

ਹੁੰ ਦੀ , ਿਕhਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬੰ ਨ/ੀ ਹੋਈ ਗੰ . ਤN ਬਚ ਨਹU ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ

ਮਰ ਿਗਆ, ਤ0 ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਮਰ ਿਗਆ, ਤ0 ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. • ਇਹ ਤੌਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਇੱ ਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. • ਇਹ ਤੌਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਇੱ ਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਹੋ ਜ ਨਾ ਿਕ ਕੀ. ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਹੋ ਜ ਨਾ ਿਕ ਕੀ. ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੂੰ ਸੀ ਿਜੰ ਦਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨੂੰ ਸੀ ਿਜੰ ਦਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
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• ਹੇ n ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ; ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਜੋ ਸਾੜ

• ਹੇ n ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ; ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਜੋ ਸਾੜ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠO ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠO ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਾੜ ਕੇ

ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਾੜ ਕੇ

ਮੌਤ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਬਕ ਸੀ ਿਜਨ/0 ਨO ਚਰਚ

ਮੌਤ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਬਕ ਸੀ ਿਜਨ/0 ਨO ਚਰਚ

ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ...

ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ...

• ਕਤਲੇ ਆਮ

• ਕਤਲੇ ਆਮ

• ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈਕਟੇਅਰ d ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੰ ਦ

• ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈਕਟੇਅਰ d ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੰ ਦ

ਜਨਤਕ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱ ਟ ਹੈ.

ਜਨਤਕ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱ ਟ ਹੈ.

• ਮੌਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਰਜੀਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ

• ਮੌਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਰਜੀਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ

ਇੱ ਕ ਸੀ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਨ/0

ਇੱ ਕ ਸੀ. ਹਾਲ0ਿਕ, ਇਹ ਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਨ/0

ਨੂੰ 'ਡੈਣ' ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਸੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ

ਨੂੰ 'ਡੈਣ' ਸਮਿਝਆ ਜ0ਦਾ ਸੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰ ਨO/ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ

ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਜੇ ਿਕਸੇ

ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਨਾਲ ਬੰ ਨO/ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਜੇ ਿਕਸੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (!) ਡੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁ;ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (!) ਡੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁ;ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹੁੰ ਦੀ , ਿਕhਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬੰ ਨ/ੀ ਹੋਈ ਗੰ . ਤN ਬਚ ਨਹU ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ

ਹੁੰ ਦੀ , ਿਕhਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬੰ ਨ/ੀ ਹੋਈ ਗੰ . ਤN ਬਚ ਨਹU ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ

ਮਰ ਿਗਆ, ਤ0 ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਮਰ ਿਗਆ, ਤ0 ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. • ਇਹ ਤੌਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਇੱ ਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. • ਇਹ ਤੌਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਇੱ ਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਹੋ ਜ ਨਾ ਿਕ ਕੀ. ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਹੋ ਜ ਨਾ ਿਕ ਕੀ. ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੂੰ ਸੀ ਿਜੰ ਦਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨੂੰ ਸੀ ਿਜੰ ਦਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
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• • ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਕੇ

• • ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਕੇ

ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

• The ਧਾਰਿਮਕ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੁਧਾਰ

• The ਧਾਰਿਮਕ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੁਧਾਰ

ਕੀਤਾ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਗੱ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨO/

ਕੀਤਾ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਗੱ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨO/

ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ' ਤੇ ਇਕ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .

ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ' ਤੇ ਇਕ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .

• ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਲਾ;. ਇਹ ਕੀਤਾ

• ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਲਾ;. ਇਹ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ;ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ.

ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ;ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ.

• ਕੋਰੜੇ ਸੀ ਸੰ ਸਾਰ Tਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਆਮ ਤ;ੱ ਦਦ ਦਾ ਢੰ ਗ ਹੈ

• ਕੋਰੜੇ ਸੀ ਸੰ ਸਾਰ Tਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਆਮ ਤ;ੱ ਦਦ ਦਾ ਢੰ ਗ ਹੈ

ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ. • ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO ਦੀ ਨਾਲ , ਇੱ ਕ ਭਾਰ

ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ. • ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO ਦੀ ਨਾਲ , ਇੱ ਕ ਭਾਰ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ. ਿਵਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਗਆ ਸੀ ਸਿਟਕਸ ਦੇ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ. ਿਵਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਗਆ ਸੀ ਸਿਟਕਸ ਦੇ

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰ ਿਨ/ਆ. ਦੁੱ ਖ0 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰ ਿਨ/ਆ. ਦੁੱ ਖ0 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

• ਇੱ ਕ ਅੱ ਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ

• ਇੱ ਕ ਅੱ ਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ

ਚੁੱ ਪ ਰੱ ਖਣ ਲਈ.

ਚੁੱ ਪ ਰੱ ਖਣ ਲਈ.
ਤਬਦੀਲੀ

ਤਬਦੀਲੀ

ਐਮ ਐਸ 1215 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਇਹ ਿਸਖਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਿਕ "ਭਾ;ਣ" -

ਐਮ ਐਸ 1215 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਇਹ ਿਸਖਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਿਕ "ਭਾ;ਣ" -

(ਪ%ਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸਮ) ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ

(ਪ%ਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸਮ) ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ

ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸ0ਝ

ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸ0ਝ

ਿਵੱ ਚ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ

ਿਵੱ ਚ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ

ਵਾਈਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਵਾਈਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। (ਕਾਨੂੰਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। (ਕਾਨੂੰਨ

897 ਅਤੇ 904)
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• • ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਕੇ

• • ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਕੇ

• The ਧਾਰਿਮਕ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੁਧਾਰ

• The ਧਾਰਿਮਕ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੁਧਾਰ

ਕੀਤਾ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਗੱ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨO/

ਕੀਤਾ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਗੱ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨO/

ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ' ਤੇ ਇਕ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .

ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ' ਤੇ ਇਕ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .

• ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਲਾ;. ਇਹ ਕੀਤਾ

• ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਲਾ;. ਇਹ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ;ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ.

ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ;ਵਾਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ;ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ.

• ਕੋਰੜੇ ਸੀ ਸੰ ਸਾਰ Tਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਆਮ ਤ;ੱ ਦਦ ਦਾ ਢੰ ਗ ਹੈ

• ਕੋਰੜੇ ਸੀ ਸੰ ਸਾਰ Tਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਆਮ ਤ;ੱ ਦਦ ਦਾ ਢੰ ਗ ਹੈ

ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ. • ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO ਦੀ ਨਾਲ , ਇੱ ਕ ਭਾਰ

ਨਾਲ ਕੋਰੜੇ. • ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠO ਦੀ ਨਾਲ , ਇੱ ਕ ਭਾਰ

• ਇੱ ਕ ਅੱ ਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ

• ਇੱ ਕ ਅੱ ਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ

ਚੁੱ ਪ ਰੱ ਖਣ ਲਈ.

ਚੁੱ ਪ ਰੱ ਖਣ ਲਈ.

ਅਤੇ ਸਾਰੇ. ਿਵਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਗਆ ਸੀ ਸਿਟਕਸ ਦੇ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ. ਿਵਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਗਆ ਸੀ ਸਿਟਕਸ ਦੇ

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰ ਿਨ/ਆ. ਦੁੱ ਖ0 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰ ਿਨ/ਆ. ਦੁੱ ਖ0 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

ਤਬਦੀਲੀ

ਤਬਦੀਲੀ

ਐਮ ਐਸ 1215 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਇਹ ਿਸਖਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਿਕ "ਭਾ;ਣ" -

ਐਮ ਐਸ 1215 ਿਵਚ, ਉਨ/0 ਨO ਇਹ ਿਸਖਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਿਕ "ਭਾ;ਣ" -

ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸ0ਝ

ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸ0ਝ

ਿਵੱ ਚ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ

ਿਵੱ ਚ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨO ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ

(ਪ%ਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸਮ) ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ

(ਪ%ਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸਮ) ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ

ਵਾਈਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਵਾਈਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। (ਕਾਨੂੰਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਪ0 ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। (ਕਾਨੂੰਨ
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ਇਸ ਿਦ%;ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਭਾ;ਣ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਇਸ ਿਦ%;ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਭਾ;ਣ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਨੂੰ

ਨੂੰ

ਦੁਬਾਰਾ

ਕੁਰਬਾਨ

ਕੀਤਾ

ਜ0ਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ ਉਲਟ

ਹੈ . (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 4-6 ਅਤੇ 9: 1--10: 18; ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15).

ਦੁਬਾਰਾ

ਕੁਰਬਾਨ

ਕੀਤਾ

ਜ0ਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ ਉਲਟ

ਹੈ . (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 4-6 ਅਤੇ 9: 1--10: 18; ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15).

ਪHਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੋ ਕR ਲਈ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ

ਪHਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੋ ਕR ਲਈ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਦੇ; ਸਾਡੇ

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਦੇ; ਸਾਡੇ

ਪਾਪ0 ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਹੈ. (1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 25-

ਪਾਪ0 ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਹੈ. (1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 25-

26; ਯੂਹੰਨਾ 6:63). 1414 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਸਧਾਰਣ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ

26; ਯੂਹੰਨਾ 6:63). 1414 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਸਧਾਰਣ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ

ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤN ਬਾਹਰ ਕੱ , ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ

ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤN ਬਾਹਰ ਕੱ , ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ

ਿਕ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 908) ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਿਕ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 908) ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਸਮ ਉਸ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਨO ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ

ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਸਮ ਉਸ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਨO ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ. (ਮੱ ਤੀ 26: 26-28; ਰਸੂਲR ਦੇ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ. (ਮੱ ਤੀ 26: 26-28; ਰਸੂਲR ਦੇ

ਕਰਤੱ ਬ 2:42 & 46; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 27-34).

ਕਰਤੱ ਬ 2:42 & 46; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 27-34).
ਬਾਈਬਲ ਲੋ ਕR ਤV ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਲੋ ਕR ਤV ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਿਜਵ^-ਿਜਵ^ ਸਮ0 ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ

ਿਜਵ^-ਿਜਵ^ ਸਮ0 ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ

ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ

ਕੀਤੇ ਗਏ. ਿਕhਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ0 ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਬਰਾਨੀ

ਕੀਤੇ ਗਏ. ਿਕhਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ0 ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਬਰਾਨੀ

ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਨੂੰ ਨਹU ਜਾਣਦੇ ਸਨ. ਅੱ ਜ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਹ

ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਨੂੰ ਨਹU ਜਾਣਦੇ ਸਨ. ਅੱ ਜ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਹ

ਨਹU ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪੜ/ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ ਇਨ/0

ਨਹU ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪੜ/ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ ਇਨ/0

ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ .

ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ .

71।

71।

ਇਸ ਿਦ%;ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਭਾ;ਣ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਇਸ ਿਦ%;ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਭਾ;ਣ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਨੂੰ

ਨੂੰ

ਦੁਬਾਰਾ

ਕੁਰਬਾਨ

ਕੀਤਾ

ਜ0ਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ ਉਲਟ

ਹੈ . (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 4-6 ਅਤੇ 9: 1--10: 18; ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15).

ਦੁਬਾਰਾ

ਕੁਰਬਾਨ

ਕੀਤਾ

ਜ0ਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ

ਦੇ ਉਲਟ

ਹੈ . (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 4-6 ਅਤੇ 9: 1--10: 18; ਪਰਕਾN ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15).

ਪHਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੋ ਕR ਲਈ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ

ਪHਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੋ ਕR ਲਈ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਦੇ; ਸਾਡੇ

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ%ਭੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਦੇ; ਸਾਡੇ

ਪਾਪ0 ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਹੈ. (1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 25-

ਪਾਪ0 ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਹੈ. (1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 25-

26; ਯੂਹੰਨਾ 6:63). 1414 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਸਧਾਰਣ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ

26; ਯੂਹੰਨਾ 6:63). 1414 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਸਧਾਰਣ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ

ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤN ਬਾਹਰ ਕੱ , ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ

ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤN ਬਾਹਰ ਕੱ , ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ

ਿਕ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 908) ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਿਕ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ. (ਕਾਨੂੰਨ 908) ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਸਮ ਉਸ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਨO ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ

ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਸਮ ਉਸ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਨO ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ. (ਮੱ ਤੀ 26: 26-28; ਰਸੂਲR ਦੇ

ਿਵ;ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹU ਹੁੰ ਦਾ. (ਮੱ ਤੀ 26: 26-28; ਰਸੂਲR ਦੇ

ਕਰਤੱ ਬ 2:42 & 46; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 27-34).

ਕਰਤੱ ਬ 2:42 & 46; 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11: 27-34).

ਬਾਈਬਲ ਲੋ ਕR ਤV ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਲੋ ਕR ਤV ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਿਜਵ^-ਿਜਵ^ ਸਮ0 ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ

ਿਜਵ^-ਿਜਵ^ ਸਮ0 ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ

ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ

ਕੀਤੇ ਗਏ. ਿਕhਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ0 ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਬਰਾਨੀ

ਕੀਤੇ ਗਏ. ਿਕhਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ0 ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਬਰਾਨੀ

ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਨੂੰ ਨਹU ਜਾਣਦੇ ਸਨ. ਅੱ ਜ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਹ

ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਨੂੰ ਨਹU ਜਾਣਦੇ ਸਨ. ਅੱ ਜ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਹ

ਨਹU ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪੜ/ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ ਇਨ/0

ਨਹU ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪੜ/ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ ਇਨ/0

ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ .

ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ .
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ਿਯਸੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਜੀਉਣ ਤI ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਿਹਲ0,

ਿਯਸੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਜੀਉਣ ਤI ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਿਹਲ0,

ਇਬਰਾਨੀ ;ਾਸਤਰ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ

ਇਬਰਾਨੀ ;ਾਸਤਰ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਪਟੁਿਜੰ ਟ ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਹਅਰਨbਮਸ

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਪਟੁਿਜੰ ਟ ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਹਅਰਨbਮਸ

ਨO ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਕhਿਕ ਲਾਤੀਨੀ

ਨO ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਕhਿਕ ਲਾਤੀਨੀ

ਭਾ;ਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਚੰ ਗੀ

ਭਾ;ਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਚੰ ਗੀ

ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਲਗੇਟ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ.

ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਲਗੇਟ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲ0ਿਕ ਪੜ/ੇ-ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਹਾਲ0ਿਕ ਪੜ/ੇ-ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ, ਪਰ ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾ;ਾ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ

ਹਨ, ਪਰ ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾ;ਾ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ

ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ

ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਕhਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਬਰਾਨੀ,

ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਕhਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਬਰਾਨੀ,

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾਵ0 ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਕਵU ਸਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾਵ0 ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਕਵU ਸਨ।

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ. ਿਜਹੜੇ

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ. ਿਜਹੜੇ

ਲੋ ਕ ਿਦਲN , ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ/ਦੇ

ਲੋ ਕ ਿਦਲN , ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ/ਦੇ

ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦੇ; ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ

ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦੇ; ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ

20:31 ਵੇਖੋ ; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 15-17 )

20:31 ਵੇਖੋ ; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 15-17 )
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ਿਯਸੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਜੀਉਣ ਤI ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਿਹਲ0,

ਿਯਸੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਜੀਉਣ ਤI ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਿਹਲ0,

ਇਬਰਾਨੀ ;ਾਸਤਰ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਪਟੁਿਜੰ ਟ ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਹਅਰਨbਮਸ
ਨO ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਕhਿਕ ਲਾਤੀਨੀ
ਭਾ;ਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਲਗੇਟ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ.
ਹਾਲ0ਿਕ ਪੜ/ੇ-ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾ;ਾ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਕhਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਬਰਾਨੀ,

ਇਬਰਾਨੀ ;ਾਸਤਰ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ;ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਪਟੁਿਜੰ ਟ ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਹਅਰਨbਮਸ
ਨO ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਕhਿਕ ਲਾਤੀਨੀ
ਭਾ;ਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਲਗੇਟ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ.
ਹਾਲ0ਿਕ ਪੜ/-ੇ ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾ;ਾ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਕhਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਬਰਾਨੀ,

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾਵ0 ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਕਵU ਸਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾਵ0 ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਕਵU ਸਨ।

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ. ਿਜਹੜੇ
ਲੋ ਕ ਿਦਲN , ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ/ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦੇ; ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ
20:31 ਵੇਖੋ ; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 15-17 )

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ. ਿਜਹੜੇ
ਲੋ ਕ ਿਦਲN , ਪ%ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ/ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦੇ; ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ( ਯੂਹੰਨਾ
20:31 ਵੇਖੋ ; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 15-17 )

73।

a73।

ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਿਜਤ

ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਿਜਤ

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਭਾ;ਾ ਵਜN

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਭਾ;ਾ ਵਜN

ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ, 1079 ਿਵਚ, ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਿਡਊਕ, ਕੁਕੜੀ ਉਸ ਨO

ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ, 1079 ਿਵਚ, ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਿਡਊਕ, ਕੁਕੜੀ ਉਸ ਨO

ਪੁੱ ਿਛਆ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸਲਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ

ਪੁੱ ਿਛਆ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸਲਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ

ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੱ ਕ ਜਵਾਬ ਪੋਪ: ". ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ

ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੱ ਕ ਜਵਾਬ ਪੋਪ: ". ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ" ਤ0 ਿਕh?

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ" ਤ0 ਿਕh?

ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਸਮਝਾਇਆ: “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ

ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਸਮਝਾਇਆ: “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਰੱ ਬ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵ0

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਰੱ ਬ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵ0

ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੁਕਇ
ੋ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਿਕhਿਕ ਜੇ ਇਨ/0 ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ

ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਿਕhਿਕ ਜੇ ਇਨ/0 ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ

ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ

ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ0 ਘੱ ਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ0 ਘੱ ਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਸ

ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ/0 ਨO ਲੋ ਕ0 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ/0 ਨO ਲੋ ਕ0 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪ%ਵੇ; ਕਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ ਿਨkਜੀ ਡੋਮੇਨ

ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪ%ਵੇ; ਕਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ ਿਨkਜੀ ਡੋਮੇਨ

ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ.

ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ.

73।

73।

ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਿਜਤ

ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਿਜਤ

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਭਾ;ਾ ਵਜN

ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਭਾ;ਾ ਵਜN

ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ, 1079 ਿਵਚ, ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਿਡਊਕ, ਕੁਕੜੀ ਉਸ ਨO

ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ, 1079 ਿਵਚ, ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਿਡਊਕ, ਕੁਕੜੀ ਉਸ ਨO

ਪੁੱ ਿਛਆ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸਲਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ

ਪੁੱ ਿਛਆ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸਲਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ

ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੱ ਕ ਜਵਾਬ ਪੋਪ: ". ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ

ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੱ ਕ ਜਵਾਬ ਪੋਪ: ". ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ" ਤ0 ਿਕh?

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ" ਤ0 ਿਕh?

ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਸਮਝਾਇਆ: “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ

ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਸਮਝਾਇਆ: “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਰੱ ਬ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵ0

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਰੱ ਬ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵ0

ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਿਕhਿਕ ਜੇ ਇਨ/0 ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ

ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਿਕhਿਕ ਜੇ ਇਨ/0 ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ

ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ

ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ0 ਘੱ ਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ0 ਘੱ ਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤN ਦੂਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਸ

ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ/0 ਨO ਲੋ ਕ0 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ/0 ਨO ਲੋ ਕ0 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪ%ਵੇ; ਕਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ ਿਨkਜੀ ਡੋਮੇਨ

ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪ%ਵੇ; ਕਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ ਿਨkਜੀ ਡੋਮੇਨ

ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ.

ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ.

74।

74।
1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਨO "ਹੇਰਿਟਕਸ" ਤੇ ;ਾਸਨ ਕੀਤਾ

1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਨO "ਹੇਰਿਟਕਸ" ਤੇ ;ਾਸਨ ਕੀਤਾ

ਿਜਸਨO ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰ)ਚ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ

ਿਜਸਨO ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰ)ਚ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ

ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਦੀ

ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ;ਬਦ, "ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ

ਪਾਲਣਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ;ਬਦ, "ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ

ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਮਿਧਆ ਿਮਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ

ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਮਿਧਆ ਿਮਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ.". (ਮੱ ਤੀ 7: 6)

ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ.". (ਮੱ ਤੀ 7: 6)

ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? "ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜ/ ਲੋ ਕ0

ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? "ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜ/ ਲੋ ਕ0

ਨੂੰ ;ਾਨਦਾਰ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜ0 ਉਨ/0 ਬਾਰੇ ਪ%ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0

ਨੂੰ ;ਾਨਦਾਰ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜ0 ਉਨ/0 ਬਾਰੇ ਪ%ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ0 ਤN ਬਾਹਰ ਨਹU ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ." ਪੋਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ0 ਤN ਬਾਹਰ ਨਹU ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ." ਪੋਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ0ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜ0ਦਾ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ0ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜ0ਦਾ

ਸੀ ਅਤੇ ਉਦN ਤਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਸਨ ਜਦN ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ' ਜੁਰਮ

ਸੀ ਅਤੇ ਉਦN ਤਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਸਨ ਜਦN ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ' ਜੁਰਮ

'ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ ਸਨ. ਿਜਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ “ਅਪਰਾਧ” ਨਹU ਛੱ ਿਡਆ ਉਨ/0

'ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ ਸਨ. ਿਜਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ “ਅਪਰਾਧ” ਨਹU ਛੱ ਿਡਆ ਉਨ/0

ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ0 ਿਵਚ, ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱ ਠੀ ਅਕਸਰ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ0 ਿਵਚ, ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱ ਠੀ ਅਕਸਰ

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ Tਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ Tਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਘੋ;ਣਾ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਨ/0 ਨO

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਘੋ;ਣਾ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਨ/0 ਨO

ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ;ੁਰੂ

ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ;ੁਰੂ

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤ0 ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ0 ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤ0 ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ0 ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ

ਵੀ ਸੀ. ਹੇਠ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ III ਿਬ;ਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੂਰਪ

ਵੀ ਸੀ. ਹੇਠ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ III ਿਬ;ਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੂਰਪ

ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ

ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ

ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ .

ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ .

74।

74।
1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਨO "ਹੇਰਿਟਕਸ" ਤੇ ;ਾਸਨ ਕੀਤਾ
ਿਜਸਨO ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰ)ਚ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ;ਬਦ, "ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਮਿਧਆ ਿਮਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ.". (ਮੱ ਤੀ 7: 6)
ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? "ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜ/ ਲੋ ਕ0
ਨੂੰ ;ਾਨਦਾਰ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜ0 ਉਨ/0 ਬਾਰੇ ਪ%ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ0 ਤN ਬਾਹਰ ਨਹU ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ." ਪੋਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ0ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜ0ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਦN ਤਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਸਨ ਜਦN ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ' ਜੁਰਮ
'ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ ਸਨ. ਿਜਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ “ਅਪਰਾਧ” ਨਹU ਛੱ ਿਡਆ ਉਨ/0
ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ0 ਿਵਚ, ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱ ਠੀ ਅਕਸਰ
ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ Tਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਘੋ;ਣਾ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਨ/0 ਨO
ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ;ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤ0 ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ0 ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ
ਵੀ ਸੀ. ਹੇਠ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ III ਿਬ;ਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੂਰਪ
ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ .

1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਨO "ਹੇਰਿਟਕਸ" ਤੇ ;ਾਸਨ ਕੀਤਾ
ਿਜਸਨO ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰ)ਚ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ;ਬਦ, "ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਮਿਧਆ ਿਮਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ.". (ਮੱ ਤੀ 7: 6)
ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? "ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜ/ ਲੋ ਕ0
ਨੂੰ ;ਾਨਦਾਰ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜ0 ਉਨ/0 ਬਾਰੇ ਪ%ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ/0
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ0 ਤN ਬਾਹਰ ਨਹU ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ." ਪੋਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ0ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜ0ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਦN ਤਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਸਨ ਜਦN ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ' ਜੁਰਮ
'ਸਵੀਕਾਰ ਨਹU ਕਰਦੇ ਸਨ. ਿਜਨ/0 ਨO ਆਪਣਾ “ਅਪਰਾਧ” ਨਹU ਛੱ ਿਡਆ ਉਨ/0
ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ0 ਿਵਚ, ਪੋਪ ਇਨbਸੇਨਟੀਅਸ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱ ਠੀ ਅਕਸਰ
ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ Tਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ0ਦੀ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਘੋ;ਣਾ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਨ/0 ਨO
ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬ0 ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ;ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤ0 ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ0 ਨੂੰ ਇਨ/0 ਿਕਤਾਬ0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ
ਵੀ ਸੀ. ਹੇਠ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ III ਿਬ;ਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੂਰਪ
ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ;ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ .

75।

75।

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਨO ਜੋ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਨO ਜੋ

ਿਸਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 Tਤੇ

ਿਸਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 Tਤੇ

ਆਧਾਿਰਤ

ਆਧਾਿਰਤ

ਸੀ। ਿਬਨ0

;ੱ ਕ

ਇਹ

ਇਕ

ਕਾਰਨ

ਹੈ

ਿਕ

ਉਸਦੇ

ਸੀ। ਿਬਨ0

;ੱ ਕ

ਇਹ

ਇਕ

ਕਾਰਨ

ਹੈ

ਿਕ

ਉਸਦੇ

ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹU ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ . ਜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਦੇ

ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹU ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ . ਜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਦੇ

ਹਨ, ਤ0 ਉਹ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ;ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ

ਹਨ, ਤ0 ਉਹ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ;ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ

ਵੇਖਣਗੇ.

ਵੇਖਣਗੇ.
ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨO ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਨਕ;ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ

ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨO ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਨਕ;ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ

ਿਦੱ ਤਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨO ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ;

ਿਦੱ ਤਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨO ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ;

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

1521 ਿਵਚ ਉਸਨO ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ. ਜਲਦੀ ਹੀ

1521 ਿਵਚ ਉਸਨO ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ. ਜਲਦੀ ਹੀ

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਕੁ;ਲ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਕੁ;ਲ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ.

ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ.

ਲੂਥਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵੰ ਡ ਨO

ਲੂਥਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵੰ ਡ ਨO

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਿਚਆ. ਉਨ/0 ਨO ਲੂਥਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਿਚਆ. ਉਨ/0 ਨO ਲੂਥਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਿਵਚ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਵਾਿਨਤ ਇਕ ਨਵ0 ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇ; ਕਰਨ ਲਈ

ਿਵਚ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਵਾਿਨਤ ਇਕ ਨਵ0 ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇ; ਕਰਨ ਲਈ

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਦੋ ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਦੋ ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੇ. ਹਾਲ0ਿਕ, 25 ਸਾਲ ਤN ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ^ ਬਾਅਦ, 1546 ਿਵੱ ਚ

ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੇ. ਹਾਲ0ਿਕ, 25 ਸਾਲ ਤN ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ^ ਬਾਅਦ, 1546 ਿਵੱ ਚ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

75।

75।

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਨO ਜੋ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ/0 ਨO ਜੋ

ਿਸਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 Tਤੇ

ਿਸਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ Tਤੇ ਨਹU, ਬਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 Tਤੇ

ਆਧਾਿਰਤ

ਆਧਾਿਰਤ

ਸੀ। ਿਬਨ0

;ੱ ਕ

ਇਹ

ਇਕ

ਕਾਰਨ

ਹੈ

ਿਕ

ਉਸਦੇ

ਸੀ। ਿਬਨ0

;ੱ ਕ

ਇਹ

ਇਕ

ਕਾਰਨ

ਹੈ

ਿਕ

ਉਸਦੇ

ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹU ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ . ਜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਦੇ

ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹU ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ . ਜੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਦੇ

ਹਨ, ਤ0 ਉਹ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ;ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ

ਹਨ, ਤ0 ਉਹ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ;ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ

ਵੇਖਣਗੇ.

ਵੇਖਣਗੇ.
ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨO ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਨਕ;ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ

ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨO ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਨਕ;ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ

ਿਦੱ ਤਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨO ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ;

ਿਦੱ ਤਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨO ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ;ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ;

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN

1521 ਿਵਚ ਉਸਨO ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ. ਜਲਦੀ ਹੀ

1521 ਿਵਚ ਉਸਨO ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ. ਜਲਦੀ ਹੀ

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਕੁ;ਲ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਕੁ;ਲ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨO ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ.

ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ.

ਲੂਥਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵੰ ਡ ਨO

ਲੂਥਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵੰ ਡ ਨO

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਿਚਆ. ਉਨ/0 ਨO ਲੂਥਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਿਚਆ. ਉਨ/0 ਨO ਲੂਥਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਿਵਚ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਵਾਿਨਤ ਇਕ ਨਵ0 ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇ; ਕਰਨ ਲਈ

ਿਵਚ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਵਾਿਨਤ ਇਕ ਨਵ0 ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇ; ਕਰਨ ਲਈ

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਦੋ ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤN ਥੋੜ/ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ0 ਨO ਦੋ ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੇ. ਹਾਲ0ਿਕ, 25 ਸਾਲ ਤN ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ^ ਬਾਅਦ, 1546 ਿਵੱ ਚ

ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੇ. ਹਾਲ0ਿਕ, 25 ਸਾਲ ਤN ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ^ ਬਾਅਦ, 1546 ਿਵੱ ਚ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

76।

76।
Tਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨO ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ

Tਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨO ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ

ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ/0, ਉਨ/0 ਨO ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋ ਕ0 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤN ਰੋਿਕਆ.

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ/0, ਉਨ/0 ਨO ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋ ਕ0 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤN ਰੋਿਕਆ.

ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਨO ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾhਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ਹੁਣ ਤN,

ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਨO ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾhਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ਹੁਣ ਤN,

ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤN ਕਵ^ ਗ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ

ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤN ਕਵ^ ਗ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ

ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵਅਕਤੀ

ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਬਗੈਰ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕਰਨਾ ਜ0

ਮਸਿਲਆਂ

Tਤੇ

ਛਾਪਣਾ

ਲੇ ਖਕ

ਦੇ

ਜ0

ਨਾਮ

ਦੇ

ਅਿਜਹੀ

ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਬਗੈਰ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕਰਨਾ ਜ0

ਮਸਿਲਆਂ

Tਤੇ

ਛਾਪਣਾ

ਲੇ ਖਕ

ਦੇ

ਜ0

ਨਾਮ

ਦੇ

ਅਿਜਹੀ

ਿਕਤਾਬ ਵੇਚਣਾ ਜ0 ਰੱ ਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ , ਜਦN ਤੱ ਕ (ਸਥਾਨਕ ਿਬ;ਪ)

ਿਕਤਾਬ ਵੇਚਣਾ ਜ0 ਰੱ ਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ , ਜਦN ਤੱ ਕ (ਸਥਾਨਕ ਿਬ;ਪ)

ਇਸ ਦੀ ਜ0ਚ ਜ0 ਅਿਧਕਾਰ ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰਦਾ. "

ਇਸ ਦੀ ਜ0ਚ ਜ0 ਅਿਧਕਾਰ ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰਦਾ. "
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ;ੁਦਾ ਿਕਤਾਬ0 ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਹਲੀ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ;ੁਦਾ ਿਕਤਾਬ0 ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਪੋਪ ਚੌਥੇ ਨO 1559 ਿਵਚ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ

ਵਾਰ ਪੋਪ ਚੌਥੇ ਨO 1559 ਿਵਚ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ

ਪ%ਕਾ;ਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨ, ਫ%)ਚ, ਡੱ ਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨ;,

ਪ%ਕਾ;ਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨ, ਫ%)ਚ, ਡੱ ਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨ;,

ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਸੀ. ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਸੀ. ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਿਬ;ਪ0 ਜ0 ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ ਤN ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਉਸ

ਿਬ;ਪ0 ਜ0 ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ ਤN ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਉਸ

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰ;ਕ ਿਵਕਲਪ ਨਹU ਸੀ ਜੋ ਰਤ ਦਾ ਦੋ; ਲਾਉਣਾ

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰ;ਕ ਿਵਕਲਪ ਨਹU ਸੀ ਜੋ ਰਤ ਦਾ ਦੋ; ਲਾਉਣਾ

ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.

ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.

76।

76।
Tਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨO ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ/0, ਉਨ/0 ਨO ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋ ਕ0 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤN ਰੋਿਕਆ.
ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਨO ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾhਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ਹੁਣ ਤN,
ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤN ਕਵ^ ਗ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ

ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਬਗੈਰ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕਰਨਾ ਜ0

ਮਸਿਲਆਂ

Tਤੇ

ਛਾਪਣਾ

ਲੇ ਖਕ

ਦੇ

ਜ0

ਨਾਮ

ਦੇ

ਅਿਜਹੀ

ਿਕਤਾਬ ਵੇਚਣਾ ਜ0 ਰੱ ਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ , ਜਦN ਤੱ ਕ (ਸਥਾਨਕ ਿਬ;ਪ)
ਇਸ ਦੀ ਜ0ਚ ਜ0 ਅਿਧਕਾਰ ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰਦਾ. "
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ;ੁਦਾ ਿਕਤਾਬ0 ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਪੋਪ ਚੌਥੇ ਨO 1559 ਿਵਚ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ
ਪ%ਕਾ;ਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨ, ਫ%)ਚ, ਡੱ ਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨ;,
ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸੀ. ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਬ;ਪ0 ਜ0 ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ ਤN ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰ;ਕ ਿਵਕਲਪ ਨਹU ਸੀ ਜੋ ਰਤ ਦਾ ਦੋ; ਲਾਉਣਾ
ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.

Tਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨO ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਪ%ਕਾ;ਨ0 ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ/0, ਉਨ/0 ਨO ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋ ਕ0 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤN ਰੋਿਕਆ.
ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਨO ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾhਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ਹੁਣ ਤN,
ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤN ਕਵ^ ਗ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ

ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ

ਬਗੈਰ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕਰਨਾ ਜ0

ਮਸਿਲਆਂ

Tਤੇ

ਛਾਪਣਾ

ਲੇ ਖਕ

ਦੇ

ਜ0

ਨਾਮ

ਦੇ

ਅਿਜਹੀ

ਿਕਤਾਬ ਵੇਚਣਾ ਜ0 ਰੱ ਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ , ਜਦN ਤੱ ਕ (ਸਥਾਨਕ ਿਬ;ਪ)
ਇਸ ਦੀ ਜ0ਚ ਜ0 ਅਿਧਕਾਰ ਪ%ਾਪਤ ਨਹU ਕਰਦਾ. "
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ;ੁਦਾ ਿਕਤਾਬ0 ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਪੋਪ ਚੌਥੇ ਨO 1559 ਿਵਚ ਪ%ਕਾ;ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ
ਪ%ਕਾ;ਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨ, ਫ%)ਚ, ਡੱ ਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨ;,
ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸੀ. ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ/ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਬ;ਪ0 ਜ0 ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ ਤN ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰ;ਕ ਿਵਕਲਪ ਨਹU ਸੀ ਜੋ ਰਤ ਦਾ ਦੋ; ਲਾਉਣਾ
ਨਹU ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.

77।

77।

ਿਜਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ

ਿਜਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ

ਬਾਈਬਲ ਵੰ ਡਣ ਜ0 ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ

ਬਾਈਬਲ ਵੰ ਡਣ ਜ0 ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ

ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਕਈ ਿਗ%ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ

ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਕਈ ਿਗ%ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ

ਸਾੜ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬੰ ਿਨ/ਆ ਅਤੇ ਅੱ ਗ 'ਤੇ ਚਾਲੂ, ਨੂੰ

ਸਾੜ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬੰ ਿਨ/ਆ ਅਤੇ ਅੱ ਗ 'ਤੇ ਚਾਲੂ, ਨੂੰ

ਿਦੱ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਜ/ ਜ਼ਬਤ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਅਸਲ ਿਵਚ,

ਿਦੱ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਜ/ ਜ਼ਬਤ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਅਸਲ ਿਵਚ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ 20 ਵU ਸਦੀ ਤਕ ਬਾਈਬਲ0 ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾੜਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ 20 ਵU ਸਦੀ ਤਕ ਬਾਈਬਲ0 ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾੜਦੇ

ਰਹੇ.

ਰਹੇ.
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੀ ਨਹU ਬਲਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਨO ਵੀ ਬਾਈਬਲ

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੀ ਨਹU ਬਲਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਨO ਵੀ ਬਾਈਬਲ

Tਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ। 18 ਵU ਅਤੇ 19 ਵU ਸਦੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ ਧਰਮ-

Tਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ। 18 ਵU ਅਤੇ 19 ਵU ਸਦੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ ਧਰਮ-

;ਾਸਤਰੀਆਂ ਨO ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਨਵ^ ਗ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ

;ਾਸਤਰੀਆਂ ਨO ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਨਵ^ ਗ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ

ਿਕਤਾਬ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਤN

ਿਕਤਾਬ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਤN

ਪ%ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱ ਕ

ਪ%ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱ ਕ

ਿਸਰਜਣਹਾਰ

ਿਸਰਜਣਹਾਰ

ਤN

ਬਗੈਰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਿਰਆ ,

ਤN

ਬਗੈਰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਿਰਆ ,

ਅਤੇ ਈਵੋ ਲੂ;ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ .

ਅਤੇ ਈਵੋ ਲੂ;ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ .
ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ, ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ, ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੰ ਤਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ

ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੰ ਤਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ

ਕਥਾਵ0 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਅੱ ਜ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਜਾਜਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ

ਕਥਾਵ0 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਅੱ ਜ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਜਾਜਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ

ਦੇ ਮ)ਬਰ0 ਨO ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹU

ਦੇ ਮ)ਬਰ0 ਨO ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹU

ਹੈ.

ਹੈ.

77।

77।

ਿਜਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ

ਿਜਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ

ਬਾਈਬਲ ਵੰ ਡਣ ਜ0 ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ

ਬਾਈਬਲ ਵੰ ਡਣ ਜ0 ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ

ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਕਈ ਿਗ%ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ

ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਕਈ ਿਗ%ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ

ਸਾੜ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬੰ ਿਨ/ਆ ਅਤੇ ਅੱ ਗ 'ਤੇ ਚਾਲੂ, ਨੂੰ

ਸਾੜ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬੰ ਿਨ/ਆ ਅਤੇ ਅੱ ਗ 'ਤੇ ਚਾਲੂ, ਨੂੰ

ਿਦੱ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਜ/ ਜ਼ਬਤ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਅਸਲ ਿਵਚ,

ਿਦੱ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਜ/ ਜ਼ਬਤ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ. ਅਸਲ ਿਵਚ,

ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ 20 ਵU ਸਦੀ ਤਕ ਬਾਈਬਲ0 ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾੜਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ 20 ਵU ਸਦੀ ਤਕ ਬਾਈਬਲ0 ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾੜਦੇ

ਰਹੇ.

ਰਹੇ.
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੀ ਨਹU ਬਲਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਨO ਵੀ ਬਾਈਬਲ

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੀ ਨਹU ਬਲਿਕ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ0 ਨO ਵੀ ਬਾਈਬਲ

Tਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ। 18 ਵU ਅਤੇ 19 ਵU ਸਦੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ ਧਰਮ-

Tਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ। 18 ਵU ਅਤੇ 19 ਵU ਸਦੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟਨ ਧਰਮ-

;ਾਸਤਰੀਆਂ ਨO ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਨਵ^ ਗ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ

;ਾਸਤਰੀਆਂ ਨO ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਨਵ^ ਗ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ

ਿਕਤਾਬ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਤN

ਿਕਤਾਬ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਸਮ^ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਤN

ਪ%ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱ ਕ

ਪ%ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱ ਕ

ਿਸਰਜਣਹਾਰ

ਿਸਰਜਣਹਾਰ

ਤN

ਬਗੈਰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਿਰਆ ,

ਅਤੇ ਈਵੋ ਲੂ;ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ .

ਤN

ਬਗੈਰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪ

ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਿਰਆ ,

ਅਤੇ ਈਵੋ ਲੂ;ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ .

ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ, ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ, ਇੱ ਥN ਤਕ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ;ੁਰੂ ਕਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੰ ਤਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ

ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੰ ਤਕਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ

ਕਥਾਵ0 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਅੱ ਜ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਜਾਜਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ

ਕਥਾਵ0 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਅੱ ਜ ਕੁਝ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਜਾਜਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ

ਦੇ ਮ)ਬਰ0 ਨO ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹU

ਦੇ ਮ)ਬਰ0 ਨO ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹU

ਹੈ.

ਹੈ.

78।

78।
ਤੁਸU ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ

ਤੁਸU ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ

ਪ%ਮਾਿਣਕਤਾ Tਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ/ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ;ਾਇਦ ਤੁਸU ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨ;ਟ

ਪ%ਮਾਿਣਕਤਾ Tਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ/ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ;ਾਇਦ ਤੁਸU ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨ;ਟ

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਿ;;0 ਨੂੰ ਪੜ/ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਿ;;0 ਨੂੰ ਪੜ/ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ

ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਾਈਬਲ ਇਨ/0 ਹਮਿਲਆਂ ਤN ਬਚ ਗਈ ਹੈ!

ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਾਈਬਲ ਇਨ/0 ਹਮਿਲਆਂ ਤN ਬਚ ਗਈ ਹੈ!
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮਲੇ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਿਵੱ ਚ 636 ਆਈਸੀਡੋਰ ਿਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ,

ਿਵੱ ਚ 636 ਆਈਸੀਡੋਰ ਿਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ,

ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਨ, "ਪਿਵੱ ਤਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਭਾ;ਾ

ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਨ, "ਪਿਵੱ ਤਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਭਾ;ਾ

ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਠੀਕ ਸਨ.

ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਠੀਕ ਸਨ.
ਿਵੱ ਚ 1079 ਪੋਪ. ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਵਰੇਟੀਸਲਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ

ਿਵੱ ਚ 1079 ਪੋਪ. ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਵਰੇਟੀਸਲਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ
ਸਲੈ ਿਵਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਸਲੈ ਿਵਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਿਕਹਾ ਿਕ “ਘੱ ਟ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ” ਲੋ ਕ0 ਲਈ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹU ਹੋਣੀ

ਿਕਹਾ ਿਕ “ਘੱ ਟ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ” ਲੋ ਕ0 ਲਈ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹU ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ।

ਚਾਹੀਦੀ।
1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸ)ਟੀਅਸ III ਨO ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ0

1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸ)ਟੀਅਸ III ਨO ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ0
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ ਿਕਹਾ. ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ ਿਕਹਾ. ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਿਵੱ ਚ 1546 ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਪਬਿਲ; ਮਨ/ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ

ਿਵੱ ਚ 1546 ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਪਬਿਲ; ਮਨ/ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ

ਿਬਨਾ ਬਾਈਬਲ.

ਿਬਨਾ ਬਾਈਬਲ.

78।

78।
ਤੁਸU ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਪ%ਮਾਿਣਕਤਾ Tਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ/ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ;ਾਇਦ ਤੁਸU ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨ;ਟ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਿ;;0 ਨੂੰ ਪੜ/ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਾਈਬਲ ਇਨ/0 ਹਮਿਲਆਂ ਤN ਬਚ ਗਈ ਹੈ!

ਤੁਸU ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਪ%ਮਾਿਣਕਤਾ Tਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ/ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ;ਾਇਦ ਤੁਸU ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨ;ਟ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਿ;;0 ਨੂੰ ਪੜ/ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਾਈਬਲ ਇਨ/0 ਹਮਿਲਆਂ ਤN ਬਚ ਗਈ ਹੈ!
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮਲੇ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਿਵੱ ਚ 636 ਆਈਸੀਡੋਰ ਿਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ,
ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਨ, "ਪਿਵੱ ਤਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਭਾ;ਾ
ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਠੀਕ ਸਨ.
ਿਵੱ ਚ 1079 ਪੋਪ. ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਵਰੇਟੀਸਲਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ
ਸਲੈ ਿਵਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ “ਘੱ ਟ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ” ਲੋ ਕ0 ਲਈ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹU ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸ)ਟੀਅਸ III ਨO ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ0
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ ਿਕਹਾ. ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਿਵੱ ਚ 1546 ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਪਬਿਲ; ਮਨ/ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ
ਿਬਨਾ ਬਾਈਬਲ.

ਿਵੱ ਚ 636 ਆਈਸੀਡੋਰ ਿਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ,
ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਨ, "ਪਿਵੱ ਤਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਭਾ;ਾ
ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਠੀਕ ਸਨ.
ਿਵੱ ਚ 1079 ਪੋਪ. ਗ%ੇਗੋਰੀਅਸ ਨO ਵਰੇਟੀਸਲਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ
ਸਲੈ ਿਵਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ “ਘੱ ਟ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ” ਲੋ ਕ0 ਲਈ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹU ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
1199 ਿਵਚ ਪੋਪ ਇਨbਸ)ਟੀਅਸ III ਨO ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ0
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀ ਿਕਹਾ. ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਿਵੱ ਚ 1546 ਟ%)ਟ ਕn ਸਲ ਪਬਿਲ; ਮਨ/ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ
ਿਬਨਾ ਬਾਈਬਲ.

79।

79।

ਸੰ ਨ 1559 ਿਵਚ ਪੋਪ ਪੌਲੁਸ ਚੌਥੇ ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ

ਸੰ ਨ 1559 ਿਵਚ ਪੋਪ ਪੌਲੁਸ ਚੌਥੇ ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ

ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰਨ ਤN ਮਨ/ਾ ਕਰ

ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰਨ ਤN ਮਨ/ਾ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ। ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੀ

ਿਦੱ ਤਾ। ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੀ

ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ/0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ.

ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ/0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ.

ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ

ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ
1545 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ

1545 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ0ਦੀ ਸੀ . (ਕਾਨੂੰਨ 750) ਪਰ ਇਸ

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ0ਦੀ ਸੀ . (ਕਾਨੂੰਨ 750) ਪਰ ਇਸ

ਿਵ;ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ0 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਿਕਹਾ ਸੀ:

ਿਵ;ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ0 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਿਕਹਾ ਸੀ:
ਮੱ ਤੀ 15: 6-9

ਮੱ ਤੀ 15: 6-9
6. ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਣ

6. ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. 7. ਤੁਸU

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. 7. ਤੁਸU

ਪਖੰ ਡੀ! ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਪਖੰ ਡੀ! ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ: 8. "'ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ: 8. "'ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮ) ਉਨ/0 ਦੇ ਬੁੱ ਲ/0 ਨਾਲ ਹ0, ਪਰ ਉਨ/0 ਦਾ ਿਦਲ ਦੂਰ ਹੈ

ਮ) ਉਨ/0 ਦੇ ਬੁੱ ਲ/0 ਨਾਲ ਹ0, ਪਰ ਉਨ/0 ਦਾ ਿਦਲ ਦੂਰ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਵਲN ; 9. ਿਵਅਰਥ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਮੇਰੇ ਵਲN ; 9. ਿਵਅਰਥ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਦੇ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ

ਦੇ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ

ਆਦਮੀ

ਆਦਮੀ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਿਵ;ਵਾਸ0 ਅਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਿਵ;ਵਾਸ0 ਅਤੇ

ਅਿਭਆਸ0 ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁ ਲੀਆਂ ;ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਅਿਭਆਸ0 ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁ ਲੀਆਂ ;ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਹਨ. ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਹਨ. ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਜ0ਦਾ ਹੈ

79।

79।

ਸੰ ਨ 1559 ਿਵਚ ਪੋਪ ਪੌਲੁਸ ਚੌਥੇ ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ

ਸੰ ਨ 1559 ਿਵਚ ਪੋਪ ਪੌਲੁਸ ਚੌਥੇ ਨO ਲੋ ਕ0 ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ

ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰਨ ਤN ਮਨ/ਾ ਕਰ

ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰਨ ਤN ਮਨ/ਾ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ। ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੀ

ਿਦੱ ਤਾ। ਇਨ/0 ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੀ

ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ/0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ.

ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ/0 ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ/0 ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ.

ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ

ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ

1545 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ

1545 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ-;ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ0ਦੀ ਸੀ . (ਕਾਨੂੰਨ 750) ਪਰ ਇਸ

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ0ਦੀ ਸੀ . (ਕਾਨੂੰਨ 750) ਪਰ ਇਸ

ਿਵ;ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ0 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਿਕਹਾ ਸੀ:

ਿਵ;ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ0 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO ਿਕਹਾ ਸੀ:

ਮੱ ਤੀ 15: 6-9

ਮੱ ਤੀ 15: 6-9

6. ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਣ

6. ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. 7. ਤੁਸU

ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. 7. ਤੁਸU

ਪਖੰ ਡੀ! ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਪਖੰ ਡੀ! ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ: 8. "'ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਉਸ ਨO ਿਕਹਾ: 8. "'ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮ) ਉਨ/0 ਦੇ ਬੁੱ ਲ/0 ਨਾਲ ਹ0, ਪਰ ਉਨ/0 ਦਾ ਿਦਲ ਦੂਰ ਹੈ

ਮ) ਉਨ/0 ਦੇ ਬੁੱ ਲ/0 ਨਾਲ ਹ0, ਪਰ ਉਨ/0 ਦਾ ਿਦਲ ਦੂਰ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਵਲN ; 9. ਿਵਅਰਥ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਮੇਰੇ ਵਲN ; 9. ਿਵਅਰਥ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਦੇ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ

ਦੇ ਉਪਦੇ; ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ

ਆਦਮੀ

ਆਦਮੀ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਿਵ;ਵਾਸ0 ਅਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਿਵ;ਵਾਸ0 ਅਤੇ

ਅਿਭਆਸ0 ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁ ਲੀਆਂ ;ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਅਿਭਆਸ0 ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁ ਲੀਆਂ ;ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਹਨ. ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਹਨ. ਇਹ ਸਮਿਝਆ

ਜ0ਦਾ ਹੈ

ਜ0ਦਾ ਹੈ
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ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਪੋਪ ਦੀਆਂ

ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਪੋਪ ਦੀਆਂ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵ0 ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਵ0,

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵ0 ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਵ0,

ਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼0 ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਚਰਚ

ਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼0 ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਚਰਚ

ਿਵਚ ਪੇ; ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਚਰਚ ਦੀਆਂ

ਿਵਚ ਪੇ; ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਚਰਚ ਦੀਆਂ

ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾhਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ

ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾhਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ

ਵੈਟੀਕਨ 1 ਅਤੇ 2 ਕn ਸਲ0 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ%ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਵੈਟੀਕਨ 1 ਅਤੇ 2 ਕn ਸਲ0 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ%ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

"ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ a ਤN ਆhਦੀ ਹੈ

"ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ a ਤN ਆhਦੀ ਹੈ

ਇਕੋ ਬ%ਹਮ ਸਰੋਤ, ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਚ ਇਕੱ ਠO ਹੋਏ

ਇਕੋ ਬ%ਹਮ ਸਰੋਤ, ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਚ ਇਕੱ ਠO ਹੋਏ

ਸਟ%ੀਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ...

ਸਟ%ੀਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ...

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ

ਅਤੇ
ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ .! "

ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ .! "

(ਡੀਈ ਵਰਬੁਮ, 9, 10)

(ਡੀਈ ਵਰਬੁਮ, 9, 10)

ਦਰਅਸਲ, ਲੋ ਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਨੂੰ ਅਕਸਰ

ਦਰਅਸਲ, ਲੋ ਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਨੂੰ ਅਕਸਰ

ਬਾਈਬਲ ਨਾਲN Tਚਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਚਰਚ

ਬਾਈਬਲ ਨਾਲN Tਚਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਚਰਚ

ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ. ਜਦN ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,

ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ. ਜਦN ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,

ਤ0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ

ਤ0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ

ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਚਰਚ

ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਚਰਚ

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ .

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ .

80।
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ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਪੋਪ ਦੀਆਂ

ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵ0 ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਪੋਪ ਦੀਆਂ

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵ0 ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਵ0,
ਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼0 ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਚਰਚ
ਿਵਚ ਪੇ; ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਚਰਚ ਦੀਆਂ
ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾhਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਵੈਟੀਕਨ 1 ਅਤੇ 2 ਕn ਸਲ0 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ%ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
"ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ a ਤN ਆhਦੀ ਹੈ
ਇਕੋ ਬ%ਹਮ ਸਰੋਤ, ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਚ ਇਕੱ ਠO ਹੋਏ
ਸਟ%ੀਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ...
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ
ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ .! "
(ਡੀਈ ਵਰਬੁਮ, 9, 10)
ਦਰਅਸਲ, ਲੋ ਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਬਾਈਬਲ ਨਾਲN Tਚਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਚਰਚ
ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ. ਜਦN ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤ0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ
ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਚਰਚ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ .

ਿਸੱ ਿਖਆਵ0, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵ0 ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਵ0,
ਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼0 ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਚਰਚ
ਿਵਚ ਪੇ; ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਨ/0 ਚਰਚ ਦੀਆਂ
ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾhਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਵੈਟੀਕਨ 1 ਅਤੇ 2 ਕn ਸਲ0 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ%ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
"ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ a ਤN ਆhਦੀ ਹੈ
ਇਕੋ ਬ%ਹਮ ਸਰੋਤ, ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਚ ਇਕੱ ਠO ਹੋਏ
ਸਟ%ੀਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ...
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ
ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ .! "
(ਡੀਈ ਵਰਬੁਮ, 9, 10)
ਦਰਅਸਲ, ਲੋ ਕ0 ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ0 ਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਬਾਈਬਲ ਨਾਲN Tਚਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਚਰਚ
ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ0 ਨਾਲ. ਜਦN ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤ0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ
ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ0 ਚਰਚ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ .
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ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ/0 ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸੰ ਭਵ

ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ/0 ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸੰ ਭਵ

ਹੈ.

ਹੈ.
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਤੇ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਤੇ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ

ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ. ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ. ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਾਲ0ਿਕ ਕn ਸਲਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਓ ਜ0

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਾਲ0ਿਕ ਕn ਸਲਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਓ ਜ0

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਬ%ਹਮ ;ਬਦ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਬ%ਹਮ ;ਬਦ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ0

ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ0

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤN ਇਹ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕh ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਜ0

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤN ਇਹ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕh ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਜ0

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤ0 ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: "ਮੇਰਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤ0 ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: "ਮੇਰਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ

ਚਰਚ ਜ0 ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ." ਹਾਲ0ਿਕ, ਜਦN ਇਹੋ

ਚਰਚ ਜ0 ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ." ਹਾਲ0ਿਕ, ਜਦN ਇਹੋ

ਸਵਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਸਵਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਿਝਜਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮ) ਇਸ ਤਰ/0 ਮੰ ਨਦਾ ਹ0, ਿਕhਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਿਝਜਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮ) ਇਸ ਤਰ/0 ਮੰ ਨਦਾ ਹ0, ਿਕhਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ." ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ." ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ

ਿਕ ਫਰਬਰੀ ਝਲਕ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬ%ਹਮ ਸੱ ਚ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ

ਿਕ ਫਰਬਰੀ ਝਲਕ ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬ%ਹਮ ਸੱ ਚ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ

ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ0

ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ0

ਹੋਰ ਸਰੋਤ0, ਰਵਾਇਤ0 ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ;ਾਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹੋਰ ਸਰੋਤ0, ਰਵਾਇਤ0 ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ0 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ;ਾਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ/0 ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
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ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ/0 ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸੰ ਭਵ

ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ/0 ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸੰ ਭਵ

ਹੈ.

ਹੈ.
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਤੇ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਤੇ, ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ

ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ. ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ. ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਾਲ0ਿਕ ਕn ਸਲਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਓ ਜ0

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਾਲ0ਿਕ ਕn ਸਲਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਓ ਜ0

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ/0 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਬ%ਹਮ ;ਬਦ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਬ%ਹਮ ;ਬਦ ਨਹU ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵ;ੇ;ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ0

ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈਆਂ ਤN ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ0

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤN ਇਹ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕh ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਜ0

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤN ਇਹ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸU ਇਸ ਨੂੰ ਿਕh ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਜ0

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤ0 ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: "ਮੇਰਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤ0 ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: "ਮੇਰਾ ਿਵ;ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ

ਚਰਚ ਜ0 ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ." ਹਾਲ0ਿਕ, ਜਦN ਇਹੋ

ਚਰਚ ਜ0 ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ." ਹਾਲ0ਿਕ, ਜਦN ਇਹੋ

ਸਵਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਸਵਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਤ0 ਉਹ ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ

ਿਝਜਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮ) ਇਸ ਤਰ/0 ਮੰ ਨਦਾ ਹ0, ਿਕhਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਿਝਜਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮ) ਇਸ ਤਰ/0 ਮੰ ਨਦਾ ਹ0, ਿਕhਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਪਰਮੇ;ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ/0 ਿਸਖਾhਦਾ ਹੈ." ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ
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ਿਯਸੂ ਨO ਯਰੂ;ਲਮ ਤN ਅਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ, 2 “ਿਕh?
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ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰ ਪਰਾ? 4 ਿਕhਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਆਪਣੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰ ਪਰਾ? 4 ਿਕhਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਆਪਣੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ0 ' ਅਤੇ ' ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ0 ' ਅਤੇ ' ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ' 5

ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ' 5

ਪਰ ਤੁਸU ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਤੁਸU ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਜ0 ਮ0, 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ

ਜ0 ਮ0, 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱ ਕ ਉਪਹਾਰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ' 6

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱ ਕ ਉਪਹਾਰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ' 6

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮ0 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮ0 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸU ਰੱ ਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ

ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸU ਰੱ ਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ. 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!

ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ. 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!

ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ: 8

ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ: 8

'ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ/0 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ

'ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ/0 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ

ਉਨ/0 ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤN ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. 9 ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ/0 ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤN ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. 9 ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਅਰਥ; ਉਹ ਿਸਧ0ਤ ਵਜN ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਅਰਥ; ਉਹ ਿਸਧ0ਤ ਵਜN ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ;। ''

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ;। ''

ਇਨ/0 ;ਬਦ0 ਨਾਲ, ਉਸਨO ਪ%ੰ ਪਰਾ ਨਾਲN ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪੂਰਨ

ਇਨ/0 ;ਬਦ0 ਨਾਲ, ਉਸਨO ਪ%ੰ ਪਰਾ ਨਾਲN ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪੂਰਨ

Tਤਮਤਾ Tਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO

Tਤਮਤਾ Tਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO

;ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ "ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ" ਦੇ ;ਬਦ0

;ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ "ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ" ਦੇ ;ਬਦ0

ਨਾਲ

ਨਾਲ

ਿਤੰ ਨ

ਵਾਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕੀਤਾ,

ਨਾ

ਿਕ

ਉਸ

ਪਰੰ ਪਰਾ

ਿਤੰ ਨ

ਵਾਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕੀਤਾ,

ਨਾ

ਿਕ

ਉਸ

ਪਰੰ ਪਰਾ

ਜ0 ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ0 ਜ0 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ! ( ਮੱ ਤੀ 4: 1-11 )

ਜ0 ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ0 ਜ0 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ! ( ਮੱ ਤੀ 4: 1-11 )
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ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰ ਪਰਾ? 4 ਿਕhਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਆਪਣੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰ ਪਰਾ? 4 ਿਕhਿਕ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨO ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਆਪਣੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ0 ' ਅਤੇ ' ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ0 ' ਅਤੇ ' ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ' 5

ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ' 5

ਪਰ ਤੁਸU ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਤੁਸU ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਜ0 ਮ0, 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ

ਜ0 ਮ0, 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱ ਕ ਉਪਹਾਰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ' 6

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱ ਕ ਉਪਹਾਰ ਪਰਮੇ;ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ' 6

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮ0 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ0 ਮ0 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹU ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸU ਰੱ ਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ

ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸU ਰੱ ਬ ਦੇ ;ਬਦ ਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ. 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!

ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ. 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!

ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ: 8

ਯਸਾਯਾਹ ਨO ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ: 8

'ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ/0 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ

'ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ/0 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ

ਉਨ/0 ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤN ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. 9 ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ/0 ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤN ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. 9 ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਅਰਥ; ਉਹ ਿਸਧ0ਤ ਵਜN ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਅਰਥ; ਉਹ ਿਸਧ0ਤ ਵਜN ਿਸਖਾhਦੇ ਹਨ

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ;। ''

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ;। ''

ਇਨ/0 ;ਬਦ0 ਨਾਲ, ਉਸਨO ਪ%ੰ ਪਰਾ ਨਾਲN ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪੂਰਨ

ਇਨ/0 ;ਬਦ0 ਨਾਲ, ਉਸਨO ਪ%ੰ ਪਰਾ ਨਾਲN ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ;ਾਸਤਰ0 ਦੀ ਪੂਰਨ

Tਤਮਤਾ Tਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO

Tਤਮਤਾ Tਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO

;ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ "ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ" ਦੇ ;ਬਦ0

;ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ "ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ" ਦੇ ;ਬਦ0

ਨਾਲ

ਨਾਲ

ਿਤੰ ਨ

ਵਾਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕੀਤਾ,

ਨਾ

ਿਕ

ਜ0 ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ0 ਜ0 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ! ( ਮੱ ਤੀ 4: 1-11 )

ਉਸ

ਪਰੰ ਪਰਾ

ਿਤੰ ਨ

ਵਾਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕੀਤਾ,

ਨਾ

ਿਕ

ਜ0 ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ0 ਜ0 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ! ( ਮੱ ਤੀ 4: 1-11 )

ਉਸ

ਪਰੰ ਪਰਾ
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ਚਰਚ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਸਦੀ ਿਵਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਥੇuਜ਼ਲਾਨੀਕੀ

ਚਰਚ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਸਦੀ ਿਵਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਥੇuਜ਼ਲਾਨੀਕੀ

ਿਮ;ਨਰੀ ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ , (ਨO ਅੱ ਜ, ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ

ਿਮ;ਨਰੀ ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ , (ਨO ਅੱ ਜ, ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ

ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਿਰਤ ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ . ਉਨ/0 ਨO ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ

ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਿਰਤ ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ . ਉਨ/0 ਨO ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ

ਿਕ ਸਲੈ ਿਵਕ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ

ਿਕ ਸਲੈ ਿਵਕ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਲੈ ਿਵਕ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਲੈ ਿਵਕ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ

ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ

ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ

ਨਹU ਬੋਲਦੇ ਸਨ.

ਨਹU ਬੋਲਦੇ ਸਨ.

ਪਰ, ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਾਜਕ ਤੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ

ਪਰ, ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਾਜਕ ਤੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ

ਆਈ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤN ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,

ਆਈ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤN ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,

ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ

;ਕਤੀ ਵਜN ਵੇਿਖਆ. ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ/0 ਲਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹੱ ਤ0 ਨO 1054

;ਕਤੀ ਵਜN ਵੇਿਖਆ. ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ/0 ਲਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹੱ ਤ0 ਨO 1054

ਿਵਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਕੈਥੋਇਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ

ਿਵਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਕੈਥੋਇਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ

ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ . ਇਸ ਤਰ/0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ . ਇਸ ਤਰ/0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਜN ਜਾਣੇ ਜ0ਦੇ ਦੋ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਜN ਜਾਣੇ ਜ0ਦੇ ਦੋ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਦੋਵ^ ਿਗਰਜਾ-ਘਰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਿਸਧ0ਤਕ

ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਦੋਵ^ ਿਗਰਜਾ-ਘਰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਿਸਧ0ਤਕ

(ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ) ਅੰ ਤਰ0 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਿਸਧ0ਤਕ ਲਾਈਨ ਦੀ

(ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ) ਅੰ ਤਰ0 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਿਸਧ0ਤਕ ਲਾਈਨ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਤਰ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਤਰ

84।

84।
ਚਰਚ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਸਦੀ ਿਵਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਥੇuਜ਼ਲਾਨੀਕੀ
ਿਮ;ਨਰੀ ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ , (ਨO ਅੱ ਜ, ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ
ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਿਰਤ ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ . ਉਨ/0 ਨO ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ
ਿਕ ਸਲੈ ਿਵਕ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਲੈ ਿਵਕ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ
ਨਹU ਬੋਲਦੇ ਸਨ.
ਪਰ, ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਾਜਕ ਤੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ
ਆਈ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤN ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
;ਕਤੀ ਵਜN ਵੇਿਖਆ. ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ/0 ਲਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹੱ ਤ0 ਨO 1054
ਿਵਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਕੈਥੋਇਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ . ਇਸ ਤਰ/0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਜN ਜਾਣੇ ਜ0ਦੇ ਦੋ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.
ਅਸਲ ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਦੋਵ^ ਿਗਰਜਾ-ਘਰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਿਸਧ0ਤਕ
(ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ) ਅੰ ਤਰ0 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਿਸਧ0ਤਕ ਲਾਈਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਤਰ

ਚਰਚ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਸਦੀ ਿਵਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਥੇuਜ਼ਲਾਨੀਕੀ
ਿਮ;ਨਰੀ ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ , (ਨO ਅੱ ਜ, ਇਸਤ0ਬੁਲ) ਕNਸਟ)ਟੀਨbਪਲ
ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਿਰਤ ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ . ਉਨ/0 ਨO ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ
ਿਕ ਸਲੈ ਿਵਕ ਨੂੰ ਚਰਚ0 ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ0ਦੀਆਂ ਭਾ;ਾਵ0 ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਲੈ ਿਵਕ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵਚ ਰੱ ਬ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ;ਾ
ਨਹU ਬੋਲਦੇ ਸਨ.
ਪਰ, ਆਮਾਸਯਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਾਜਕ ਤੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ
ਆਈ ਹੈ. ਿਕhਿਕ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤN ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ/0 ਨO ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
;ਕਤੀ ਵਜN ਵੇਿਖਆ. ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ/0 ਲਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹੱ ਤ0 ਨO 1054
ਿਵਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਕੈਥੋਇਿਲਕ ਚਰਚ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ . ਇਸ ਤਰ/0 ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਜN ਜਾਣੇ ਜ0ਦੇ ਦੋ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.
ਅਸਲ ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਅੰ ਤਰ ਨਹU ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਦੋਵ^ ਿਗਰਜਾ-ਘਰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਿਸਧ0ਤਕ
(ਧਰਮ ;ਾਸਤਰੀ) ਅੰ ਤਰ0 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਿਸਧ0ਤਕ ਲਾਈਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਤਰ

85।
ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ .

85।
ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ .

ਪHੋਟੈਸਟWਟR ਦੀ ਿਨੰਦਾ

ਪHੋਟੈਸਟWਟR ਦੀ ਿਨੰਦਾ

1546 ਿਵੱ ਚ, ਪੀ ਆਰ "ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ" (ਤੁਹਾਡੇ) ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ

1546 ਿਵੱ ਚ, ਪੀ ਆਰ "ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ" (ਤੁਹਾਡੇ) ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ

ਸੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ, ਇੱ ਕ ਸੌ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ

ਸੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ, ਇੱ ਕ ਸੌ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ Trent ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ ਕੇ ;ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਟ
ੋ ਸ
ੈ ਟਨ ਚਰਚ ਅਤੇ

ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ Trent ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ ਕੇ ;ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਟ
ੋ ਸ
ੈ ਟਨ ਚਰਚ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਪ%ੀ;ਦ 1965

ਇਸ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਪ%ੀ;ਦ 1965

ਿਵਚ ਪੋਪ ਨO ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ Tਤੇ ਇਹ ਸਰਾਪ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਵਚ ਪੋਪ ਨO ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ Tਤੇ ਇਹ ਸਰਾਪ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ. (ਕਾਨੂੰਨ 4, 9, 12, 30, 751,

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ. (ਕਾਨੂੰਨ 4, 9, 12, 30, 751,

825.2,

ਅਤੇ 1371) ਇਰ ਿਸਧ0ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਕੀਤੀ

825.2,

ਅਤੇ 1371) ਇਰ ਿਸਧ0ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਕੀਤੀ

ਗਈ . ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਖਲਾਫ ਮਾਰਿਟਨ ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ ਹੈ ਅਰ ਦੇ (ਈ

ਗਈ . ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਖਲਾਫ ਮਾਰਿਟਨ ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ ਹੈ ਅਰ ਦੇ (ਈ

1483-1546) ਿਵ;ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ 95 ਗਲਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ

1483-1546) ਿਵ;ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ 95 ਗਲਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ

ਉਲਟ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਅਕਤੀ

ਉਲਟ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੂੰ. ( ਲੂਕਾ 9: 54-56; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 3-11 ਅਤੇ 3: 10-15 ).

ਨੂੰ. ( ਲੂਕਾ 9: 54-56; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 3-11 ਅਤੇ 3: 10-15 ).

ਰੋਮੀਆਂ 12:14

ਰੋਮੀਆਂ 12:14

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ0 ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਕਰੋ

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ0 ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਕਰੋ

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ.

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ.

85।
ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ .

85।
ਇਹ ਦੋਵ^ ਚਰਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ .

ਪHੋਟੈਸਟWਟR ਦੀ ਿਨੰਦਾ

ਪHਟ
ੋ ੈਸਟWਟR ਦੀ ਿਨੰਦਾ

1546 ਿਵੱ ਚ, ਪੀ ਆਰ "ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ" (ਤੁਹਾਡੇ) ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ

1546 ਿਵੱ ਚ, ਪੀ ਆਰ "ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ" (ਤੁਹਾਡੇ) ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ

ਸੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ, ਇੱ ਕ ਸੌ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ

ਸੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ, ਇੱ ਕ ਸੌ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ Trent ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ ਕੇ ;ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਟ
ੋ ਸ
ੈ ਟਨ ਚਰਚ ਅਤੇ

ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ Trent ਪ%ੀ;ਦ ਦੇ ਕੇ ;ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ%ਟ
ੋ ਸ
ੈ ਟਨ ਚਰਚ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਪ%ੀ;ਦ 1965

ਇਸ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਪ%ੀ;ਦ 1965

ਿਵਚ ਪੋਪ ਨO ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ Tਤੇ ਇਹ ਸਰਾਪ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਵਚ ਪੋਪ ਨO ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ%ੋਟੈਸਟ)ਟ Tਤੇ ਇਹ ਸਰਾਪ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ. (ਕਾਨੂੰਨ 4, 9, 12, 30, 751,

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ. (ਕਾਨੂੰਨ 4, 9, 12, 30, 751,

825.2,

ਅਤੇ 1371) ਇਰ ਿਸਧ0ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਕੀਤੀ

825.2,

ਅਤੇ 1371) ਇਰ ਿਸਧ0ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਕੀਤੀ

ਗਈ . ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਖਲਾਫ ਮਾਰਿਟਨ ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ ਹੈ ਅਰ ਦੇ (ਈ

ਗਈ . ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਖਲਾਫ ਮਾਰਿਟਨ ਦੀ ਪ%ਤੀਿਕ%ਆ ਹੈ ਅਰ ਦੇ (ਈ

1483-1546) ਿਵ;ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ 95 ਗਲਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ

1483-1546) ਿਵ;ਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ 95 ਗਲਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ

ਉਲਟ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਅਕਤੀ

ਉਲਟ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੂੰ. ( ਲੂਕਾ 9: 54-56; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 3-11 ਅਤੇ 3: 10-15 ).

ਨੂੰ. ( ਲੂਕਾ 9: 54-56; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2: 3-11 ਅਤੇ 3: 10-15 ).

ਰੋਮੀਆਂ 12:14

ਰੋਮੀਆਂ 12:14

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ0 ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਕਰੋ

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਅਸੀਸ0 ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾhਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਕਰੋ

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ.

ਉਨ/0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਓ.

86।

86।

ਯਾਕੂਬ 3: 9-10

ਯਾਕੂਬ 3: 9-10

9. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0.

9. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0.

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸU ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0 ਿਜਹੜੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸU ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0 ਿਜਹੜੇ ਹਨ

ਰੱ ਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ . 10 ਤN ਉਹੀ ਮੂੰ ਹ ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਲਆਉਣ

ਰੱ ਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ . 10 ਤN ਉਹੀ ਮੂੰ ਹ ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਲਆਉਣ

ਅਤੇ ਸਰਾਪ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਨ/0 ਚੀਜ਼0 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਰਾਪ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਨ/0 ਚੀਜ਼0 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਿਜਹਾ ਨਹU ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਅਿਜਹਾ ਨਹU ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਪਤਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਪਤਾ ਹੈ

ਮੈਿਥ 23 23: 8-12

ਮੈਿਥ 23 23: 8-12

̉. 8. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਬੀ ਨਹU ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

̉. 8. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਬੀ ਨਹU ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸU ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸU ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ.

9. ਅਤੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ

9. ਅਤੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ.

10. ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ

10. ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ

ਇਕ ਿਸਿਖਅਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ. 11 . ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ

ਇਕ ਿਸਿਖਅਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ. 11 . ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
12. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Tਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਨਮਰ

12. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Tਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਨਮਰ

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ% ਬਣਾਇਆ

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ% ਬਣਾਇਆ

ਉਹ Tਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ Tਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13. “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਨOਮ ਦੇ ਉਪਦੇ;ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ,

13. “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਨOਮ ਦੇ ਉਪਦੇ;ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ,

ਪਖੰ ਡੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਵਰਗ. ਤੁਹਾਡੇ

ਪਖੰ ਡੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਵਰਗ. ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਨਾ ਤ0 ਪ%ਵੇ; ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ

ਲਈ ਨਾ ਤ0 ਪ%ਵੇ; ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ

ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ

ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ.

ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ.
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ਯਾਕੂਬ 3: 9-10

ਯਾਕੂਬ 3: 9-10

9. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0.
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸU ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0 ਿਜਹੜੇ ਹਨ
ਰੱ ਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ . 10 ਤN ਉਹੀ ਮੂੰ ਹ ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਲਆਉਣ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਨ/0 ਚੀਜ਼0 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਿਜਹਾ ਨਹU ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

9. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸU ਆਪਣੇ ਪ%ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0.
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸU ਉਨ/0 ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹ0 ਿਜਹੜੇ ਹਨ
ਰੱ ਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ . 10 ਤN ਉਹੀ ਮੂੰ ਹ ਆ;ੀਰਵਾਦ ਿਲਆਉਣ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਨ/0 ਚੀਜ਼0 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਿਜਹਾ ਨਹU ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਪਤਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਪਤਾ ਹੈ
ਮੈਿਥ 23 23: 8-12
̉. 8. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਬੀ ਨਹU ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸU ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ.
9. ਅਤੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ.
10. ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ
ਇਕ ਿਸਿਖਅਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ. 11 . ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
12. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Tਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਨਮਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ% ਬਣਾਇਆ
ਉਹ Tਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13. “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਨOਮ ਦੇ ਉਪਦੇ;ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ,
ਪਖੰ ਡੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਵਰਗ. ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਾ ਤ0 ਪ%ਵੇ; ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ.

ਮੈਿਥ 23 23: 8-12
̉. 8. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਬੀ ਨਹU ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸU ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ.
9. ਅਤੇ ਧਰਤੀ Tਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ.
10. ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ
ਇਕ ਿਸਿਖਅਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ. 11 . ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚN ਸਭ ਤN ਵੱ ਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
12. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Tਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਨਮਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ% ਬਣਾਇਆ
ਉਹ Tਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13. “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਨOਮ ਦੇ ਉਪਦੇ;ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ,
ਪਖੰ ਡੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਲੋ ਕ0 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਵਰਗ. ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਾ ਤ0 ਪ%ਵੇ; ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ.
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ਇਹ ;ਬਦ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਇਹ ;ਬਦ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ0 ਨੂੰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ "ਿਪਤਾ",

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ0 ਨੂੰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ "ਿਪਤਾ",

"ਪ%ਭੂ", "ਮਾਲਕ" ਜ0 "ਮਾਸਟਰ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਨ. ਪਤਰਸ

"ਪ%ਭੂ", "ਮਾਲਕ" ਜ0 "ਮਾਸਟਰ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਨ. ਪਤਰਸ

ਰਸੂਲ ਨO, ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪਿਹਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਰਸੂਲ ਨO, ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪਿਹਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਭ ਪੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ

ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਭ ਪੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ

ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੱ ਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ".

ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੱ ਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ".

1-5)

(1 ਪਤਰਸ 5:

1-5)

(1 ਪਤਰਸ 5:

ਜਦN ਕੁਰਨOਲੀ ਅਸU ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਪਈ, ਉਸਨO ਿਕਹਾ, 'Tਠ,

ਜਦN ਕੁਰਨOਲੀ ਅਸU ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਪਈ, ਉਸਨO ਿਕਹਾ, 'Tਠ,

ਮ) ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹ0' ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤN ਰੋਿਕਆ ( ਰਸੂ 10: 25-

ਮ) ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹ0' ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤN ਰੋਿਕਆ ( ਰਸੂ 10: 25-

26 ). ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਖਰੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਹੈ ਤੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪੋਪ!

26 ). ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਖਰੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਹੈ ਤੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪੋਪ!

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅੱ ਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀ ਨੂੰ “ਅਚਾਨਕ” ਘੋਿ;ਤ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅੱ ਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀ ਨੂੰ “ਅਚਾਨਕ” ਘੋਿ;ਤ

ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਕn ਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ 1870 ਿਵਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਕn ਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ 1870 ਿਵਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਿਸਧ0ਤ ਅਤੇ ਨoਿਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਿਸਧ0ਤ ਅਤੇ ਨoਿਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ0 ਿਵਚ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰ ਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ0 ਿਵਚ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰ ਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

;ਬਦ0 ਵ0ਗ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

;ਬਦ0 ਵ0ਗ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ! (ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ, 1987, ਪੰ ਨਾ 19)

ਹਨ! (ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ, 1987, ਪੰ ਨਾ 19)
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ਇਹ ;ਬਦ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਇਹ ;ਬਦ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ0 ਨੂੰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ "ਿਪਤਾ",

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ0 ਨੂੰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ "ਿਪਤਾ",

"ਪ%ਭੂ", "ਮਾਲਕ" ਜ0 "ਮਾਸਟਰ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਨ. ਪਤਰਸ

"ਪ%ਭੂ", "ਮਾਲਕ" ਜ0 "ਮਾਸਟਰ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਨ. ਪਤਰਸ

ਰਸੂਲ ਨO, ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪਿਹਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਰਸੂਲ ਨO, ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨO ਪਿਹਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਭ ਪੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ

ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਭ ਪੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ

ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੱ ਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ".

ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੱ ਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ".
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(1 ਪਤਰਸ 5:

1-5)

(1 ਪਤਰਸ 5:

ਜਦN ਕੁਰਨOਲੀ ਅਸU ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਪਈ, ਉਸਨO ਿਕਹਾ, 'Tਠ,

ਜਦN ਕੁਰਨOਲੀ ਅਸU ਉਸਦੇ ਪੈਰ0 ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਪਈ, ਉਸਨO ਿਕਹਾ, 'Tਠ,

ਮ) ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹ0' ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤN ਰੋਿਕਆ ( ਰਸੂ 10: 25-

ਮ) ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹ0' ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤN ਰੋਿਕਆ ( ਰਸੂ 10: 25-

26 ). ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਖਰੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਹੈ ਤੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪੋਪ!

26 ). ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਖਰੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱ ਈਆ ਹੈ ਤੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪੋਪ!

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅੱ ਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀ ਨੂੰ “ਅਚਾਨਕ” ਘੋਿ;ਤ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅੱ ਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀ ਨੂੰ “ਅਚਾਨਕ” ਘੋਿ;ਤ

ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਕn ਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ 1870 ਿਵਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਕn ਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ 1870 ਿਵਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਿਸਧ0ਤ ਅਤੇ ਨoਿਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਿਸਧ0ਤ ਅਤੇ ਨoਿਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ0 ਿਵਚ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰ ਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ0 ਿਵਚ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰ ਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

;ਬਦ0 ਵ0ਗ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

;ਬਦ0 ਵ0ਗ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ! (ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ, 1987, ਪੰ ਨਾ 19)

ਹਨ! (ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱ ਤ, 1987, ਪੰ ਨਾ 19)
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ਹਾਲ0ਿਕ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ

ਹਾਲ0ਿਕ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਿਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ. ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਪ0

ਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਿਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ. ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਪ0

ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਰੂਸਜ਼, ਿਭਆਨਕ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ0 ਅਤੇ ਬਹੁਤ

ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਰੂਸਜ਼, ਿਭਆਨਕ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ0 ਅਤੇ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ

ਦਾਅਵਾ ਸੱ ਚਾਈ ਤN ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ' ਦੀ ਿਨkਜੀ

ਦਾਅਵਾ ਸੱ ਚਾਈ ਤN ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ' ਦੀ ਿਨkਜੀ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN ਿਬਲਕੁਲ ਦੂਰ ਸੀ. ਅਨoਿਤਕਤਾ, ਗੱ ਦੀ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN ਿਬਲਕੁਲ ਦੂਰ ਸੀ. ਅਨoਿਤਕਤਾ, ਗੱ ਦੀ

ਲਈ ਸੰ ਘਰ;, ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਲਈ ਿਪਆਰ, ਝੂਠ, ਬੇਰਿਹਮੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ

ਲਈ ਸੰ ਘਰ;, ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਲਈ ਿਪਆਰ, ਝੂਠ, ਬੇਰਿਹਮੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ

ਲਾਲਚ ਆਿਦ.

ਲਾਲਚ ਆਿਦ.

ਜਦN ਉਸਨO ਿਕਹਾ, "ਮ) ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਇਸ ਚੱ ਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਵ0ਗਾ

ਜਦN ਉਸਨO ਿਕਹਾ, "ਮ) ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਇਸ ਚੱ ਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਵ0ਗਾ

... ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੇਵ0ਗਾ", ਤ0 ਉਹ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹ

... ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੇਵ0ਗਾ", ਤ0 ਉਹ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਚੱ ਲ ਜ0 ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਜ0 ਉਸਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ Tਤੇ ਰਾਜ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਚੱ ਲ ਜ0 ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਜ0 ਉਸਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ Tਤੇ ਰਾਜ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 16: 13-20 ). ਇਸ ਿਬਆਨ ਤN ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ,

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 16: 13-20 ). ਇਸ ਿਬਆਨ ਤN ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ,

ਪਤਰਸ ਨO ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨO ਉਸਨੂੰ ";ੈਤਾਨ"

ਪਤਰਸ ਨO ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨO ਉਸਨੂੰ ";ੈਤਾਨ"

ਿਕਹਾ! ( ਮੱ ਤੀ 16: 21-24 ). ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ, ਮਸੀਹ

ਿਕਹਾ! ( ਮੱ ਤੀ 16: 21-24 ). ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ, ਮਸੀਹ

ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾhਦੇ

ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾhਦੇ

ਸਨ. ਯਰੂ;ਲਮ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ0

ਸਨ. ਯਰੂ;ਲਮ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ0

ਿਵੱ ਚ ਪੜ/ਦੇ ਹ0, ਪਤਰਸ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹU ਸੀ , ਬਲਿਕ ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਿਵੱ ਚ ਪੜ/ਦੇ ਹ0, ਪਤਰਸ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹU ਸੀ , ਬਲਿਕ ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ

ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਿਜਵ^ ਬਰਨਬਾਸ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਕn ਸਲ

ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਿਜਵ^ ਬਰਨਬਾਸ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਕn ਸਲ

ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ
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88।
ਹਾਲ0ਿਕ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਿਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ. ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਪ0
ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਰੂਸਜ਼, ਿਭਆਨਕ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਦਾਲਤ0 ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਦਰਸਾhਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਸੱ ਚਾਈ ਤN ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਪਤਾ' ਦੀ ਿਨkਜੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵੀ ਇਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤN ਿਬਲਕੁਲ ਦੂਰ ਸੀ. ਅਨoਿਤਕਤਾ, ਗੱ ਦੀ
ਲਈ ਸੰ ਘਰ;, ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਲਈ ਿਪਆਰ, ਝੂਠ, ਬੇਰਿਹਮੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਲਾਲਚ ਆਿਦ.
ਜਦN ਉਸਨO ਿਕਹਾ, "ਮ) ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਇਸ ਚੱ ਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਵ0ਗਾ
... ਮ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੇਵ0ਗਾ", ਤ0 ਉਹ ਇਹ ਨਹU ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਚੱ ਲ ਜ0 ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਜ0 ਉਸਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ Tਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ( ਮੱ ਤੀ 16: 13-20 ). ਇਸ ਿਬਆਨ ਤN ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ,
ਪਤਰਸ ਨO ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨO ਉਸਨੂੰ ";ੈਤਾਨ"
ਿਕਹਾ! ( ਮੱ ਤੀ 16: 21-24 ). ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ, ਮਸੀਹ
ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ/0 ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾhਦੇ
ਸਨ. ਯਰੂ;ਲਮ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਅਸU ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ0
ਿਵੱ ਚ ਪੜ/ਦੇ ਹ0, ਪਤਰਸ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹU ਸੀ , ਬਲਿਕ ਉਨ/0 ਿਵੱ ਚN ਇੱ ਕ
ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਿਜਵ^ ਬਰਨਬਾਸ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਕn ਸਲ
ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ%ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ
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ਰਸੂਲ, ਨਾ ਿਕ ਪਤਰਸ, ਅਤੇ ਚਰਚ0 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ( ਰਸੂ 15: 1-29 ).
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨO ਸੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ

89।
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ਕਰਤੱ ਬ 8:14 ). ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਸੀ, ਤ0 ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ

ਕਰਤੱ ਬ 8:14 ). ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਸੀ, ਤ0 ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤN

ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤN

ਵੱ ਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਪੋਪ ਨਹU ਸਮਿਝਆ, ਬਲਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵ0ਗ
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' ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਥੰ ਮ/' ਵਜN ਦੇਿਖਆ । ( ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 9 )

ਪੌਲੁਸ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਰਾ;ਟਰ0 ਪ%ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦਾ

' ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਥੰ ਮ/' ਵਜN ਦੇਿਖਆ । ( ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 9 )

ਪੌਲੁਸ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਰਾ;ਟਰ0 ਪ%ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦਾ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ Tਤੇ “ਪਾਖੰ ਡੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋ; ਲਗਾਇਆ ( ਗਲਾਤੀਆਂ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ Tਤੇ “ਪਾਖੰ ਡੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋ; ਲਗਾਇਆ ( ਗਲਾਤੀਆਂ

2: 11-14 )। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨO ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਪੋਪ ਜ0 ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ

2: 11-14 )। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨO ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਪੋਪ ਜ0 ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ0 ਉਸਨO ਅਿਜਹੀ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ0 ਉਸਨO ਅਿਜਹੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਪਤਰਸ ਨO ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਪਤਰਸ ਨO ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ. ਉਸ ਨO ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੀ ਥੰ ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ
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ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਕੋਈ ਵੀ ਨUਹ ਰੱ ਖੀ ਨUਹ, ਯਾਨੀ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਕੋਈ ਵੀ ਨUਹ ਰੱ ਖੀ ਨUਹ, ਯਾਨੀ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹU ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ." ( 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3:11 )
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ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ ਹੋਰ ਰਸੂਲ (ਦੇ ਕੇ ਇੱ ਕ ਿਮ;ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਕਰਤੱ ਬ 8:14 ). ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਸੀ, ਤ0 ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ

ਕਰਤੱ ਬ 8:14 ). ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਸੀ, ਤ0 ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤN

ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤN

ਵੱ ਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਪੋਪ ਨਹU ਸਮਿਝਆ, ਬਲਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵ0ਗ

ਵੱ ਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜ0 ਪੋਪ ਨਹU ਸਮਿਝਆ, ਬਲਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵ0ਗ

' ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਥੰ ਮ/' ਵਜN ਦੇਿਖਆ । ( ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 9 )

ਪੌਲੁਸ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਰਾ;ਟਰ0 ਪ%ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦਾ

' ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਥੰ ਮ/' ਵਜN ਦੇਿਖਆ । ( ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 9 )

ਪੌਲੁਸ ਨO ਵੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਰਾ;ਟਰ0 ਪ%ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦਾ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ Tਤੇ “ਪਾਖੰ ਡੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋ; ਲਗਾਇਆ ( ਗਲਾਤੀਆਂ

ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ Tਤੇ “ਪਾਖੰ ਡੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋ; ਲਗਾਇਆ ( ਗਲਾਤੀਆਂ

2: 11-14 )। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨO ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਪੋਪ ਜ0 ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ

2: 11-14 )। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨO ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਪੋਪ ਜ0 ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ0 ਉਸਨO ਅਿਜਹੀ

ਚਰਚ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ0 ਉਸਨO ਅਿਜਹੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਪਤਰਸ ਨO ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਿਬਨ0 ;ੱ ਕ ਪਤਰਸ ਨO ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ. ਉਸ ਨO ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੀ ਥੰ ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ. ਉਸ ਨO ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੀ ਥੰ ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ

ਦੁਆਰਾ ਜ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਥਰ, ਿਲਿਥਅਨ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ( ਅਫ਼ 2:20 ). ਪਰ ਇਹ

ਦੁਆਰਾ ਜ ਚਰਚ ਦੇ ਪੱ ਥਰ, ਿਲਿਥਅਨ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ( ਅਫ਼ 2:20 ). ਪਰ ਇਹ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਕੋਈ ਵੀ ਨUਹ ਰੱ ਖੀ ਨUਹ, ਯਾਨੀ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ/0 ਜਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਕੋਈ ਵੀ ਨUਹ ਰੱ ਖੀ ਨUਹ, ਯਾਨੀ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹU ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ." ( 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3:11 )

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹU ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ." ( 1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 3:11 )
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ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਤਰਸ ਨ- ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ3ਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੀ

ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਤਰਸ ਨ- ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ3ਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੀ

ਵਰਤ: ਕਰਨੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ

ਵਰਤ: ਕਰਨੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ

ਰਾ;ਟਰ@ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ( ਰਸੂ. 2: 14-41;

ਰਾ;ਟਰ@ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ( ਰਸੂ. 2: 14-41;

10: 1-48 ). ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਜ@

10: 1-48 ). ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਜ@

ਕੋਈ ਪੋਪ ਨਹK ਹੈ, ਬਲਿਕ ਖੁਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲP ਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਪੋਪ ਨਹK ਹੈ, ਬਲਿਕ ਖੁਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲP ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ3ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18, 16: 7-15 ) ਇਸ ਤ:

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ3ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18, 16: 7-15 ) ਇਸ ਤ:

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਿਧਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਿਧਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ( ਯੂਹੰਨਾ 21: 22-23 )

ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ( ਯੂਹੰਨਾ 21: 22-23 )

ਇਹ ਵੀ ਨSਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ: ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਉਪਹਾਰ@ ਦੀ

ਇਹ ਵੀ ਨSਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ: ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਉਪਹਾਰ@ ਦੀ

ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ@ਦੇ ਹਨ ਿਜਵT ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ@ਦੇ ਹਨ ਿਜਵT ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਚਰਵਾਹੇ, ਪ3ਚਾਰਕ, ਅਿਧਆਪਕ, ਨਬੀ , ਆਿਦ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ

ਚਰਵਾਹੇ, ਪ3ਚਾਰਕ, ਅਿਧਆਪਕ, ਨਬੀ , ਆਿਦ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ

ਿਬਲਕੁਲ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹK ਹੈ. ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹK ਹੈ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 11-13;

ਿਬਲਕੁਲ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹK ਹੈ. ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹK ਹੈ. ( ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 11-13;

1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12: 4-11 )

1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 12: 4-11 )

ਕੈਥੋਿਲਕ@ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਪੋਪ ਜ@

ਕੈਥੋਿਲਕ@ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ;ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਪੋਪ ਜ@

ਪੁਜਾਰੀ ਨਹK ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਆਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ

ਪੁਜਾਰੀ ਨਹK ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਆਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ

ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦ: ਪੌਲੁਸ ਨ- ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ@ ਿਵੱ ਚ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਲੋ ਕ@

ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦ: ਪੌਲੁਸ ਨ- ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ@ ਿਵੱ ਚ ਰੋਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵ;ਵਾਸੀ ਲੋ ਕ@

ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ

ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ

90।

90।

ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਤਰਸ ਨ- ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ3ਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੀ

ਪੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਤਰਸ ਨ- ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ3ਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੀ

ਵਰਤ: ਕਰਨੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਰਾ;ਟਰ@ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ( ਰਸੂ. 2: 14-41;
10: 1-48 ). ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਜ@
ਕੋਈ ਪੋਪ ਨਹK ਹੈ, ਬਲਿਕ ਖੁਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲP ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ3ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18, 16: 7-15 ) ਇਸ ਤ:
ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਿਧਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਵਰਤ: ਕਰਨੀ ;ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਰਾ;ਟਰ@ ਦੇ ਿਵ;ਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ( ਰਸੂ. 2: 14-41;
10: 1-48 ). ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਜ@
ਕੋਈ ਪੋਪ ਨਹK ਹੈ, ਬਲਿਕ ਖੁਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲP ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ3ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ. ( ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-18, 16: 7-15 ) ਇਸ ਤ:
ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਿਧਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ

ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ( ਯੂਹੰਨਾ 21: 22-23 )

ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ( ਯੂਹੰਨਾ 21: 22-23 )

ਇਹ ਵੀ ਨSਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ: ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਉਪਹਾਰ@ ਦੀ

ਇਹ ਵੀ ਨSਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ: ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਉਪਹਾਰ@ ਦੀ

ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵ;ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ@ਦੇ ਹਨ ਿਜਵT ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
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ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਕੁਲੱ ਸੈ
ੁ , ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ( ਰੋਮੀਆਂ 16
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ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ d ਰੋਮ ਿਵਚ, ਿਨਹਚਾ Tਥੇ

ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ d ਰੋਮ ਿਵਚ, ਿਨਹਚਾ Tਥੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ Tਥੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਟਰੇਸ ਨਾ ਸੀ ਨੂੰ

ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ Tਥੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਟਰੇਸ ਨਾ ਸੀ ਨੂੰ

ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਪਤਰਸ ... ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਪਤਰਸ ... ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ

ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁ;ਟੀ ਕਰੋ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਦੀ ;ਕਤੀ ਅੱ ਜ ਤਕ

ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁ;ਟੀ ਕਰੋ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਪ ਦੀ ;ਕਤੀ ਅੱ ਜ ਤਕ

ਿਨਰਿਵਘਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱ ਥ ਦੀ ਰੋ;ਨੀ ਿਵਚ ਗਲਤ

ਿਨਰਿਵਘਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱ ਥ ਦੀ ਰੋ;ਨੀ ਿਵਚ ਗਲਤ

ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਕੁਝ ਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੋਪ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ' ਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨ, ਜਦ

ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਕੁਝ ਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੋਪ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ' ਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨ, ਜਦ

ਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੀ , ਇੱ ਕ ਿਬਨਾ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮਆਦ ਲਈ ਪੋਪ.

ਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੀ , ਇੱ ਕ ਿਬਨਾ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮਆਦ ਲਈ ਪੋਪ.

ਇਸ ਤN ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਚਲ

ਇਸ ਤN ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਚਲ

ਰਹੀ ਪੋਪ ਜ0 ਪੁਜਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ

ਰਹੀ ਪੋਪ ਜ0 ਪੁਜਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹU ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱ ;ਟ ਤੌਰ

'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤN ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ. ਪੁਜਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਯਹੂਦੀ
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ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ

ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ

ਅਤੇ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 26-27 )

ਅਤੇ ਿਨ;ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 26-27 )

ਪ%ਣਾਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ । ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ
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ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੋਪ ਦਾਅਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੋਪ ਦਾਅਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਵੱ ਚ ਪਰਤਨ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ
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ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੋਬਾ? ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
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ਿਵਅਕਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹU ਕਰਦਾ?
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ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਡੈਨੀਅਲ ਿਵਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਨਮ 1951 ਿਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨC
1969 ਿਵਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤS ਗLੈਜੂਏAਨ ਕੀਤੀ.

ਡੈਨੀਅਲ ਿਵਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਨਮ 1951 ਿਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨC
1969 ਿਵਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤS ਗLੈਜੂਏAਨ ਕੀਤੀ.

1970-1973 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸਨC ਯੂਐਸ ਏ ਆਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰ ਮ

1970-1973 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸਨC ਯੂਐਸ ਏ ਆਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰ ਮ

ਕੀਤਾ . ਉਸਨC ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ- ਇਛਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ

ਕੀਤਾ . ਉਸਨC ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ- ਇਛਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ

ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ.

ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ.

ਲੇ ਖਕ ਨC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 2 ਸਾਲJ ਲਈ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ; ਉਸਨC ਸਪੈਿਨA,

ਲੇ ਖਕ ਨC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 2 ਸਾਲJ ਲਈ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ; ਉਸਨC ਸਪੈਿਨA,

ਫLMਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਏਏ)

ਫLMਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਏਏ)

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਨC ਮੁਲਤਾਨਾਹਮਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ,

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਨC ਮੁਲਤਾਨਾਹਮਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ,

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾAਾ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1977 ਿਵਚ ਥੀਓਲੋ ਜੀ (ਬੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਿਡਗਰੀ

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾAਾ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1977 ਿਵਚ ਥੀਓਲੋ ਜੀ (ਬੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਿਡਗਰੀ

ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ.

ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ.

ਲੇ ਖਕ ਨC ਵਾਿAੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾAਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ -

ਲੇ ਖਕ ਨC ਵਾਿAੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾAਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ -

ਿਸਆਟਲ ਿਵੱ ਚ 1978-1980; ਅਰਿਲੰਗਟਨ ਅਤੇ - ਉਸ ਨC ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਸਆਟਲ ਿਵੱ ਚ 1978-1980; ਅਰਿਲੰਗਟਨ ਅਤੇ - ਉਸ ਨC ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਓ_ਲੇ ਹੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਨਾਰਮਨ. ਉਸਨC 1987 ਿਵੱ ਚ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਓ_ਲੇ ਹੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਨਾਰਮਨ. ਉਸਨC 1987 ਿਵੱ ਚ

ਪੈਸੀਿਫਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਲM ਗੁਏਸਿਟਕ (ਐਮਏ) ਸਮਾਪਤ

ਪੈਸੀਿਫਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਲM ਗੁਏਸਿਟਕ (ਐਮਏ) ਸਮਾਪਤ

ਕੀਤਾ।

ਕੀਤਾ।
ਂ ਿਮAਨਜ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਧੂ
ਉਸ ਨC ਕੋਲੰਬੀਆ ਗLੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਐਡ

ਂ ਿਮAਨਜ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਧੂ
ਉਸ ਨC ਕੋਲੰਬੀਆ ਗLੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਐਡ
ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪLੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1983 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਐਮਏ ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ .

ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪLੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1983 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਐਮਏ ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ .

1995-1996 ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸ ਨC ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਆਿਡਿਟੰ ਗ Aਾਸਤਰ
ਦੇ ਅੰ ਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਵੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਿਵਭਾਗ Aਾਸਤਰ.

1995-1996 ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸ ਨC ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਆਿਡਿਟੰ ਗ Aਾਸਤਰ
ਦੇ ਅੰ ਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਵੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਿਵਭਾਗ Aਾਸਤਰ.

ਦਾਨੀਏਲ ਰਿਹੰ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਗਣਰਾਜ

ਦਾਨੀਏਲ ਰਿਹੰ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਗਣਰਾਜ

ਿਵਚ ਦੇ `ਤਰੀ ਅਰ ਸਾਈਪLਸ ਇਕ ਹੋਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ.

ਿਵਚ ਦੇ `ਤਰੀ ਅਰ ਸਾਈਪLਸ ਇਕ ਹੋਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ.

ਐਨ

ਐਨ

97।

97।

ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਡੈਨੀਅਲ ਿਵਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਨਮ 1951 ਿਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨC
1969 ਿਵਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤS ਗLੈਜੂਏAਨ ਕੀਤੀ.

ਡੈਨੀਅਲ ਿਵਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਨਮ 1951 ਿਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨC
1969 ਿਵਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤS ਗLੈਜੂਏAਨ ਕੀਤੀ.

1970-1973 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸਨC ਯੂਐਸ ਏ ਆਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰ ਮ

1970-1973 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸਨC ਯੂਐਸ ਏ ਆਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰ ਮ

ਕੀਤਾ . ਉਸਨC ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ- ਇਛਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ

ਕੀਤਾ . ਉਸਨC ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ- ਇਛਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ

ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ.

ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ.

ਲੇ ਖਕ ਨC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 2 ਸਾਲJ ਲਈ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ; ਉਸਨC ਸਪੈਿਨA,

ਲੇ ਖਕ ਨC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 2 ਸਾਲJ ਲਈ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ; ਉਸਨC ਸਪੈਿਨA,

ਫLMਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਏਏ)

ਫLMਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਏਏ)

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪLਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਨC ਮੁਲਤਾਨਾਹਮਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ,

ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਨC ਮੁਲਤਾਨਾਹਮਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ,

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾAਾ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1977 ਿਵਚ ਥੀਓਲੋ ਜੀ (ਬੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਿਡਗਰੀ

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾAਾ ਦੀ ਪੜ[ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1977 ਿਵਚ ਥੀਓਲੋ ਜੀ (ਬੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਿਡਗਰੀ

ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ.

ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ.

ਲੇ ਖਕ ਨC ਵਾਿAੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾAਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ -

ਲੇ ਖਕ ਨC ਵਾਿAੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾAਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ -

ਿਸਆਟਲ ਿਵੱ ਚ 1978-1980; ਅਰਿਲੰਗਟਨ ਅਤੇ - ਉਸ ਨC ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਸਆਟਲ ਿਵੱ ਚ 1978-1980; ਅਰਿਲੰਗਟਨ ਅਤੇ - ਉਸ ਨC ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਓ_ਲੇ ਹੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਨਾਰਮਨ. ਉਸਨC 1987 ਿਵੱ ਚ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਓ_ਲੇ ਹੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਨਾਰਮਨ. ਉਸਨC 1987 ਿਵੱ ਚ

ਪੈਸੀਿਫਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਲM ਗੁਏਸਿਟਕ (ਐਮਏ) ਸਮਾਪਤ

ਪੈਸੀਿਫਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਲM ਗੁਏਸਿਟਕ (ਐਮਏ) ਸਮਾਪਤ

ਕੀਤਾ।

ਕੀਤਾ।
ਂ ਿਮAਨਜ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਧੂ
ਉਸ ਨC ਕੋਲੰਬੀਆ ਗLੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਐਡ

ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪLੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1983 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਐਮਏ ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ .

ਂ ਿਮAਨਜ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਧੂ
ਉਸ ਨC ਕੋਲੰਬੀਆ ਗLੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਐਡ
ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪLੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1983 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਐਮਏ ਨਾਲ ਗLੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ .

1995-1996 ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸ ਨC ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਆਿਡਿਟੰ ਗ Aਾਸਤਰ
ਦੇ ਅੰ ਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਵੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਿਵਭਾਗ Aਾਸਤਰ.

1995-1996 ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸ ਨC ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਆਿਡਿਟੰ ਗ Aਾਸਤਰ
ਦੇ ਅੰ ਕੜਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਵੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਿਵਭਾਗ Aਾਸਤਰ.

ਦਾਨੀਏਲ ਰਿਹੰ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਗਣਰਾਜ

ਦਾਨੀਏਲ ਰਿਹੰ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਗਣਰਾਜ

ਿਵਚ ਦੇ `ਤਰੀ ਅਰ ਸਾਈਪLਸ ਇਕ ਹੋਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ.

ਿਵਚ ਦੇ `ਤਰੀ ਅਰ ਸਾਈਪLਸ ਇਕ ਹੋਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ.

ਐਨ

ਐਨ

98।

98।

ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ

ਡੈਨੀਅਲ ਨA ਕਈ ਿਕਤਾਬB ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵB ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ:

ਡੈਨੀਅਲ ਨA ਕਈ ਿਕਤਾਬB ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵB ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ:

* ਅੰ ਗJੇਜ਼ੀ, 2003, 2004, 2011 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 100 ਪJ4ਨ; ਤੁਰਕੀ, 2001,

* ਅੰ ਗJੇਜ਼ੀ, 2003, 2004, 2011 ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 100 ਪJ4ਨ; ਤੁਰਕੀ, 2001,

2003, 2009, 144 ਪੰ ਿਨਆਂ ਤੇ.

2003, 2009, 144 ਪੰ ਿਨਆਂ ਤੇ.

* ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ, 200 ਪੰ ਨA, 2014 ਬਾਰੇ 200 ਪJ4ਨ. ਇਹ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁੱ ਲ 50

* ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ, 200 ਪੰ ਨA, 2014 ਬਾਰੇ 200 ਪJ4ਨ. ਇਹ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁੱ ਲ 50

ਭਾ4ਾਵB ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਭਾ4ਾਵB ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

* ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਮਾਨਤਾਵB ਅਤੇ ਅੰ ਤਰB ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਿਵ4ਲੇ 4ਣ, ਅੰ ਗJੇਜ਼ੀ ਿਵਚ, 224 ਪੰ ਨA,

* ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਮਾਨਤਾਵB ਅਤੇ ਅੰ ਤਰB ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਿਵ4ਲੇ 4ਣ, ਅੰ ਗJੇਜ਼ੀ ਿਵਚ, 224 ਪੰ ਨA,

* ਇਸਲਾਮੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, 144 ਪੰ ਨA, 2015.

* ਇਸਲਾਮੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, 144 ਪੰ ਨA, 2015.

1987.

1987.

* ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਬਾਟੀਕBਤ ਪJੋਟੈਸਟRਟ ਚਰਚ ਦਾ ਸੰ ਿਵਧਾਨ, 2002, 51 ਪੰ ਨA.

* ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ ਬਾਟੀਕBਤ ਪJੋਟੈਸਟRਟ ਚਰਚ ਦਾ ਸੰ ਿਵਧਾਨ, 2002, 51 ਪੰ ਨA.

* ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਇੰ ਗਿਲ4 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰ ਨA, 2007, 2011, 2014 ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ,

* ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਇੰ ਗਿਲ4 ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰ ਨA, 2007, 2011, 2014 ਤੁਰਕੀ ਿਵਚ,

48 ਪੰ ਨA, 1987, 1994, 2007, 2014,

48 ਪੰ ਨA, 1987, 1994, 2007, 2014,

* ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਿਮਕ ਸਰੋਤB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬB ਦੀ ਪJਮਾਿਣਕਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ

* ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਿਮਕ ਸਰੋਤB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਤਾਬB ਦੀ ਪJਮਾਿਣਕਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ

2007 ਿਵਚ; ਤੁਰਕੀ, 2007, 216 ਪੰ ਨA.

* ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਰੋਤ ਿਕਤਾਬ, (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ), 240 ਪੰ ਨA, 195, 5; (ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ), 240 ਪੰ ਨA,

2007 ਿਵਚ; ਤੁਰਕੀ, 2007, 216 ਪੰ ਨA.

* ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਰੋਤ ਿਕਤਾਬ, (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ), 240 ਪੰ ਨA, 195, 5; (ਤੁਰਕੀ ਿਵੱ ਚ), 240 ਪੰ ਨA,

ਡਾਕਟੋਰਲ ਿਨਬੰ ਧ, 2, 3 ਪੰ ਨA.
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