ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
(ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ )

f

Punjabi
Has the Bible Been Changed?

ਡੈਨ ਦਵਕਵਾਇਰ
ਏ ਏ ਦਲਬਰਲ ਆਰਟਸ
ਥੀਓਲੋ ਿੀ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਬਾਈਬਲ
ਐਮਏ ਬਾਈਬਲ
ਐਮਏ ਭਾਸਾ ਦਵਦਗਆਨ

ਅਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸ
ੈ
ਲਾਈਫ ਵਾਕ ਪ੍ਬਦਲਦਸ਼ਿੰਗ, ਇਨਕੌਰਪ੍ੋਰਟ
ੇ ਡ

2

ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਹਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ
f ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੱਕ ਦਲਆ:
ਨਵੀਂ ਸਕੋਫੀਲਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ
ਅਦਿਕਾਰਤ ਦਕ਼ਿੰਗ ਿੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ ਪ੍ਰਸ
ੈ
ਯੂਐਸਏ, 1967
ਕੁ ਰਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ
ਮੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ :
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਕੁ ਰਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁ ਵਾਦ
Miਲਮੀ ਨੀਰੀਆਟ
ਇਸਤਾਾਂਬਲ
ੁ , ਤੁ ਰਕੀ
1992
ਆਈਐਸਬੀਐਨ ਨ਼ਿੰ: 978-1-62245-348-1

3
ਇ਼ਿੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲ ਪ੍ਰਦਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਕਤਾਬ ਦਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ
ਐਡਰੈੈੱਸ ਿਾਾਂ ਦਲ਼ਿੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹੁਣ ਿਾਇਜ਼
ਨਾ ਹੋਵ.ੇ ਦਵਚਾਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਕ਼ਿੰਮ ਦਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਕੋ ਹਨ l y ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

f

ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਦੇ ਦਵਚਾਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਦਨਰਦੋਸ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਦਜ਼਼ਿੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਦਾਅਵਾ.

ਅਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸ
ੈ ਦੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਦਵਕਰੇਤਾਵਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਮ਼ਿੰਗੀਆਾਂ ਿਾ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
ਅਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸ
ੈ / ਲਾਈਫ ਸਿਾ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ, ਇ਼ਿੰਕ.
203 ਈ. ਦਬਰਚ ਸਟਰੀ ਟ ਪ੍ੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 652 ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਡਬਲਯੂਆਈ 54405

ਫੋਨ: 715-223-3013
ਟੋਲ ਫਰ ੀ : 855-489-7839
ਫੈਕਸ: 715-316-0204

4
ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ
ਡੈਨ ਦਵਕਵਾਇਰ 1951 ਦਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਵਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਦਹਰ ਦਵਚ ਵਿੱਡਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ 1969 ਦਵਚ ਵੈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗਰਿ
ੈ ੂਏਸਨ ਕੀਤੀ.
ਉਹ 1970-1973 ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਯੂਐਸ ਫੌਿ ਦਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਆਰਮੀ ਦਵਚ ਹੁ਼ਿੰਦਦਆਾਂ ਉਸ
ਨੂ ਼ਿੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਪ੍ੈਰਾਟੂ ਪ੍ਰ, ਅਤੇ ਇਕ ਗਰੀਨ ਬੇਰੇਟ ਵਿੋਂ ਦਸਖਲਾਈ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਵਚ ਇਕ
ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੋਂ ਦਡ dutyਟੀ ਦੀ ਟੂ ਰ ਲਈ ਗਈ.

f

ਉਸਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਿ ਦਵਚ 2 ਸਾਲ ਪ੍ੜਹ ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਦਵਚ ਦਲਬਰਲ ਆਰਟਸ ਦਵਚ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਡਗਰੀ ਨਾਲ ਗਰੈਿਏ
ੂ ਟ ਹੋਇਆ.
ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤੂ ਨਾਹਹ ਸਕੂ ਲ ਆਫ਼ ਦ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਬਾਈਬਲ, ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ
ਪ੍ੜਹ ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1977 ਦਵਚ ਥੀਓਲੋ ਿੀ ਦਵਚ ਬੈਚਲਰਸ ਨਾਲ ਗਰਿ
ੈ ੂਏਟ ਹੋਇਆ .
ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ਼ਿੰਬੀਆ ਦੇ ਗਰੈਿੂਏਟ ਸਕੂ ਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਐਂਡ ਦਮਸਨਜ਼ ਕੋਲਬ
਼ਿੰ ੀਆ ਸਾ Southਥ ਕੈਰੋਦਲਨਾ ਦਵਖੇ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ੜਹ ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1983 ਦਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਮਾਸਟਰ ਦਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਸੀਏਟਲ ਦਵਖੇ ਵਾਦਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ, 1976 ਦੇ ਸਮਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇ਼ਿੰਸਟੀਦਚ ofਟ ਆਫ਼
ਲੈਂ ਗੁਏਸਦਟਕ ( ਐਸਆਈਐਲ ) ਦੁ ਆਰਾ ਭਾਸਾ ਦਵਦਗਆਨ ਦਾ ਅਦਿਐਨ ਕੀਤਾ ; ਆਰਦਲ਼ਿੰਗਟਨ ਦਵਖੇ
ਟੈਕਸਸ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ, 1977-1978; ਨਾਰਮਨ , 1979-1980 ਦਵਚ ਓਕਲਾਹੋਮਾ
ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ . ਉਸਨੇ 1987 ਦਵਿੱਚ ਪ੍ੈਸੀਦਫਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ , ਲਾਸ
ਏਂਿਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਵਿੱਚ ਭਾਸਾ ਦਵਦਗਆਨ ਦਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦਡਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ।

ਉਸਨੇ 1995-1996 ਦਵਚ ਆਡੀਦਟ਼ਿੰਗ ਗੈਸਟ ਦਵਦਦਆਰਥੀ, ਆਈਲ ਐਦਮਕ ਥੀਓਲੋ ਿੀ ਦਵਭਾਗ ਦਵਚ
ਅ਼ਿੰਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ ਦਵਚ ਇਸਲਾਦਮਕਸ ਦਵਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਕਦਟਰ ਕ ਦੀ ਪ੍ੜਹ ਾਈ ਕੀਤੀ .
ਡੈੈੱਨ ਦਾ ਦਵਆਹ ਦੇਵਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਪ੍ੁਿੱਤਰਾਾਂ ਦਾ ਦਪ੍ਤਾ ਹੈ: ਡੇਰੇਕ ਯੇਕਟਾ,
ਏ ਐਨਡਦਰrew ਨਾਦਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ੀਟਰ ਕੈਨ. ਉਹ ਇਕ ਦਨਰਿਾਰਤ ਮ਼ਿੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿਸ ਨੇ ਚਰਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦਮਸਨਰੀ ਵਿੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਸਨੇ 30 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਿ ਪ੍ੂਰਬ ਦਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ਿੰਮ ਕੀਤਾ
ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁ ਰਕੀ ਰੀਪ੍ਬਦਲਕ ਆਫ ਨੌ ਰਦਰਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਵਚ ਰੀਸੀ ਡੀ ਐਸ ਹੈ .
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ਲੇ ਖਕ ਬਾਰੇ
ਡੈਨ ਦੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਥ ੇ ਡਾ at ਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
danwickwire.com
*

100 ਪ੍ਰਸਨ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ, (ਤੁ ਰਕੀ ਦਵਚ), 144 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1 ਵੀਂ ਐਡ. 2001,

f

2 ਨ਼ਿੰ . 2003: (ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਚ) 1 ਵੀਂ ਐਡ. 2003, 2 ਨ਼ਿੰ .2004.
* 2 00 ਪ੍ਰਸਨ ਆ A ਟ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ , 120 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 2014. ਇਹ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਿ
ਹਨ: ਅਲਬਾਨੀਅਨ , ਅਰਬੀ , ਅਜ਼ੇਰੀ , ਚੀਨੀ , ਡਿੱਚ , ਇ਼ਿੰਗਦਲਸ, ਫਾਰਸੀ, ਫਰ ੈਂਚ, ਿਰਮ
ਨ, ਕਾਜ਼ਾਕ, ਕੋਰੀਅਨ, ਨਾਰਵੇਈ, ਪ੍ੋਦਲਸ, ਪ੍ੁਰਤਗਾਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆਈ, ਰੂਸੀ, ਸਪ੍ੈਦਨਸ ਅਤੇ ਤੁ
ਰਕੀ.
* ਇਕ Similarities ਅਤੇ ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਦਵਸਲੇ ਸਣ ਕੁ ਰਆਨਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਅ਼ਿੰਤਰ ,
(ਤੁ ਰਕ ਦਵਚ), 216 ਸਫ਼ੇ, 2007: (ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਿੱਚ), 224 ਸਫ਼ੇ, 2007.
*

ਇਸਲਾਮੀ ਇਦਤਹਾਸ ਦਵਚ ਿੇਹਾਦ ਦੀ ਇਕ ਰੂਪ੍ ਰੇਖਾ , 144 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 2015.

* ਇਕ ਦਥਓਲੋ ਿੀਕਲ ਸਰੋਤ ਦਕਤਾਬ , (ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਚ), 240 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1985; (ਤੁ ਰਕੀ ਦਵਚ),
240 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1987.
*

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? , ( ਤੁ ਰਕੀ ਦਵਚ ) 1

ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1987; 2
ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1987 1

ਸਟੈਂਡਰ

ਐਨਡੀ

ਐਡ. 1994: 3

ਐਡ: 2011, 2

ਐਨਡੀ

ਆਰਡੀ

ਐਡ. 2007: 4

ਐਡ: 2007; 3

Rd

ਵਾਾਂ

ਵੀਂ

ਐਡ. , 48

ਐਡ. 2014: (ਇ਼ਿੰਗਦਲਸ ਦਵਚ), 96

ਐਡ. 2011; 4

ਵਾਾਂ

ਐਡੀ., 108 ਪ਼੍ਿੰਨੇ,

2014.
* ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਹੂਦੀ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਦਿਸਚੀਅਨ ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ
ਸਰੋਤ , ( ਦਸਰਫ ਤੁ ਰਕੀ ਦਵਿੱਚ ), 420 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1999.
* ਬਾਈਦਡ਼ਿੰਗ ਦਵਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਭੂ ਦਮਕਾ ਅਤੇ ਅਿੱਿ ਦੇ ਦਵਸਵ ਦੇ ਨਾ
ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਣ ਦੀ ਸਮਿੱਦਸਆ ਦੇ ਦਵਸੇਸ ਸ਼ਿੰਦਰਭ ਨਾਲ ਗੁਆਚਣ , ਕੋਲ਼ਿੰਬੀਆ
ਦਵਖੇ ਅਣਪ੍ਰਕਾਦਸਤ ਥੀਦਸਸ , 78 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 1983.
*

ਦਵਸਾ: ਤੁ ਰਕੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਦਾ ਦਵਆਕਰਦਨਕ ਦਵਸਲੇ ਸਣ ਵਰਬ ਦਸਸਟਮ: ਦਿਆ " = "ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ

ਦਾ" ਦੁ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ , ਪ੍ਰਕਾਦਸਤ ਦਵਸਾ (ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁ ਰਕ), 170 ਸਫ਼ੇ, 1987 ; 2
ਡੀ

ਐਡ. 1000 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 2012.

*

ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਵਕਟਵਾਇਰ ਕ਼ਿੰਪ੍ੈਂਦਡਅਮ , 1000 ਪ਼੍ਿੰਨੇ, 2010.

ਐਨ
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ਦਵਸਾ - ਸੂਚੀ
1 . ਦਸਰਲੇ ਖ ਪ਼੍ਿੰਨਾ
2-3 . ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੇਿ
4-5 . ਲੇ ਖfਕ ਬਾਰੇ
6-7
8-9
10-11
12-13

. ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ
. ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ
. ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤ ੇ ਦਸਰਲੇ ਖ
. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ", ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ"

14-15 . ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਦਕਹੜਾ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਤਆ
ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਸਨ
16-17 . ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ 'ਤੇ ਅ਼ਿੰਕੜੇ
18-19 . ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਣਾ
20-21 . ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
22-23 . ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ , ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਡੀ
ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋ ਉਸ ਦਵਚ ਮੌਿਦ
ੂ ਸੀ
ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਾਂ
24-25 . “ਖਤਮ” ਦਾ ਪ੍ਰਮ
ੋ ਲੇ ਮ
26-27 . ਕੁ ਰਆਨ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ
ਦਭਰ ਸ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ
( ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਲ ਲਫਜ਼ ) ਪ੍ਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਵਗਾੜ
( ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਲ ਮਾਨ )
28-29 . ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ " ਬਾਈਬਲ "
ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
30-31 . “ ਕੁ ਰਾਨ ” ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
32-33 .

ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਦਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਗਆ ਹੈ
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ

7
ਦਵਸਾ - ਸੂਚੀ
34-35 . ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਿਹੜੇ ਰਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ , " ਅਦਵਸਵਾਸੀ "
(ਕੇ â ਦਫਲਰ) ਨਰਕ ਦਵਚ ਦਕਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ !

f

36-37 . ਬਾਈਬਲ "ਅਿੱਗ ੇ" ਬਦਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਾ ਸਦਕਆ ਹੈ
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਮੇਸ ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਠੀਕ
38-39 . ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਾ ਸਦਕਆ ਹੈ
“ਬਾਅਦ” ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦਾ ਸਮਾਾਂ, ਦਕਉਂਦਕ
ਪ੍ਰੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਆਖਣਾ ਈ ਇਿੱਕੋ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਿਵੇਂ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
40-41 . ਹਵਾਲੇ i ਕੁ ਰਾਨ ਿੋ "ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ"
ਮਸੀਹ ਈਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੇ ਦਦਖਾਇਆ ਦਕ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ
ਦਿਸਦਾ ਐਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਦਗਆ
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦਾ ਸਮਾਾਂ
42-43 . ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਿੋ "ਨਾਜ਼ੁਕ" ਹਨ
ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਹੈ ਦਕ
ਦਕ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਨੇ . ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਭਰ ਸਟ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ
44-45 .

ਕੀ "ਹੈ PU ਦੇ ਸਬ਼ਿੰਿ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦੇ"

ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ ?
46-47 . ਸ਼ਿੰਬ ਼ਿੰਿ ਦਵਚ ਰਿੱਬ ਦੀ “ਸਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ?
48-49 . ਤਰਕ ਦੀਆਾਂ ਮੁ ਅਲ ਲੀਆਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਿੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ
ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ਬਣਾਓ
50-51 . ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ਦਵਚ ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਦਸਲੋ ਿੀਜ਼ਮ
ਪ੍ਰਮੇਸ ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
52-53 . ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਨਹੀਂ ਿਾਣੋ ” ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ !
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54-55 . ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ”ਿੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਾਣ!
56-57 . ਦਭਰ ਸfਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ “ ਰਿੱਬ
ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਦਕਆ " ਉਸਦੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬਾਰੇ
ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ!
58-59 . ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ ਰਿੱਬ ਸੀ
ਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ " ਲੋ ੜੀਦੀ ਨੂ ਼ਿੰ CT ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ
ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾ ਰਹੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ !
60-61 . ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਸੀ
ਿਰਮੀ ਨਹੀਂ "ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ
ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ ਦਨਆਾਂ ਦੇ ਦਦਨ !
62-63 . ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਕ " ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਨੇ Wa s ਨਹੀ ਦਮਹਰਬਾਨ" ਲੋ ੜੀਦੀ
ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਰਦਿੱ ਖਅਤ ਰਿੱਖੋ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ ਦਮਉਚੁਅਲ ਲਈ
ਸਾਰੀ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ !
64-65 . ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਲੀਟ ਰਿੱਬ ਅਤੇ
ਸਤਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਉੈੱਚਾ ਕਰੋ ਦਕ ਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਿੱਤੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ'- ਵਿੱਿ
ਸਰਵ ਸਕਤੀਮਾਨ!
66-67 . ਦਾਅਦਵਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਖ਼ਿੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦਕ
ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ
68-69 . ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਦਵਸਦਤਰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ
70-71 . ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪ੍ਾਠ -ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ
72-73 . ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਰ਼ਿੰਭਕ “ ਅਨੁ ਵਾਦ” ਦਕਹੜੇ
ਪ੍ੂਰਵ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤਾ ਦਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕਸਾਰਤਾ

9
ਦਵਸਾ - ਸੂਚੀ
74-75 .

ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦੀ ਦਡਗਰੀ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੱਥ -ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ

76-77 .

ਦੇf ਬਾਈਬਲ
"ਬਾਈਬਲ" (ਅਰਲੀ ਚਰਚ)

78-79 .
80-81 .

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਇਲਮ
ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਦਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

82-83 . ਐਪ੍ੋਕਰੀਫਲ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਕੀ ਹਨ?
84-85 . ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਕੀ ਹੈ ?
86-87 . ਡਬਲਯੂ ਦਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਉਸਦੀ ਰਿੱਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੋ
88-89 .
90-91 .
92-93 .

ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ?
ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ
ਦਭਰ ਸ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਲਈ ਕੁ ਝ ਮੁਸਕਲ ਪ੍ਰਸਨ
ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ
ਕੁ ਝ ਕਾਰਨ ਦਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਸੀਹੀ
ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਰਿੱਖੋ

94-101. ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਦਦ ਯੋਿਨਾ
102-103. ਚੋਣ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹੈ : "ਅਸੀਸਾਾਂ" ਿਾਾਂ "ਸਰਾਪ੍"
104-109. ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ੀ ਹਵਾਦਲਆਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਿੱਤਰ
110-114. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁ ਰਾਦਨਕ ਹਵਾਦਲਆਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪ੍ਿੱਤਰ
115-117. ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਵਦੇਸੀ ਸਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
118-119. ਦਕਤਾਬਚਾ
120. ਨੋ ਟ
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ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤੇ ਦਸਰਲੇ ਖ
ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ
ਸਦਿਪ੍ਟ........................................... ਮਿੱਤੀ 22:29

f

ਹੋਲੀ ਸਦਿਪ੍ਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰਸ .....................................ਰੋਮੀਆਾਂ 1: 2
ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ ......................................2 ਕੁ ਦਰ਼ਿੰਥੀਆਾਂ 3:14
ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ........................................2 ਕੁ ਦਰ਼ਿੰਥੀਆਾਂ 3: 6
ਦਲਖਤ ............................................ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 5:47
ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ......................................ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 4:12
ਸਬਦ ...........................................ਯਾਕੂ ਬ 1: 21-23
ਿੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ....................................ਦਫ਼ਦਲਿੱਪ੍ੀਆਾਂ 2:16
ਉਹ ਦੀ ਦਬਵਸਥਾ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ..............................ਨਹਮਯਾਹ 8: 3
T ਦੀ ਦਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ..................................ਜ਼ਬੂਰ 1: 2
ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਬੁਕ
ਿੱ ਈ ਨਬੀ ....................................ਲੂ ਕਾ 4:17
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਵਚ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਿੱਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਦਗਆ, ਤਾਾਂ ਉਹ
ਬੋਦਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਰਸਨ ਵੇਖੀਏ; ਲਈ ਉਸ ਨੇ , ਿੋ ਦਕ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਨਬੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ ਦਗਆ
ਹੈ 1 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ੈਗ਼ਿੰਬਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ .
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 4:29 ..... ਆਓ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਵੇਖ,
ੋ ਦਿਸਨੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਦਿੱਦਸਆ ਿੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ . ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 19:10 ..... ਦਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ .
-------1 ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ “ਨਬੀ” (ਨੇ ਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਦਰਭਾਸਾ “ਦਰਸਕ” ਵਿੋਂ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ i . ਈ. ਉਹ ਿੋ ਭਦਵਿੱਖ ਦਵਿੱਚ

ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਗ਼ਿੰਮ ਵਾਕ ਦੁ ਆਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ 8,362 ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਕ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 26% ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦਵਚ ਦਲਖੀ ਗਈ ਸੀ.
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ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ
ਸਾਸਤਰ ..................................... ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 3

f

ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਦਕਤਾਬ .................................. ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:23
ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਬਚਨ ..................................... ਬਕਾਰਾ 2:75
ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ............................. ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਮਹਰਬਾਨ ਰਿੱਬ ............................... ਮਦਰਯਮ 19:58
ਕਸੌਟੀ (ਦਵਚ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) .......................ਕਾਰਾ 2:48
ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ........................ਐਨਬੀਆ 21:48
ਰੀਮਾਈਂਡਰ .........................................ਅ਼ਿੰਬੀਆ 21: 7
ਇਿੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ......................ਸਪ੍ਿੱਸਟ 5:44 & 46
ਭਾਵੇਂ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁ ਦਰਤ ਦਵਚ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਹੈ ਦਕ ਕੁ ਰਾਨ
ਦਵਚ ਅਦਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਇਕ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੈਲੀ ਦਵਚ ਦਲਖੀ ਗਈ ਹੈ . ਕੁ ਰਆਨ ਖੁਦ ਇਸ ਤਿੱਥ
ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ ਦਕ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਅਗ਼ਿੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ.
ਐਨਾਮ 6:50 .....(ਓ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਹੋ: “ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ (ਦਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਅਦਦਰ ਸਟ ਦਾ ਦਗਆਨ ਹੈ ... ਮੈਂ ਦਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਮੇਰੇ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਹੈ .
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਿੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਅਦਦਰ ਸਟ ਦਗਆਨ ਹੁ਼ਿੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਛੂ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਾਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਾਂ ਿੋ
ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਹੋ: “ਮੈਂ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ. ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਦਕ
ਕਿੱਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ ਿਾਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ.
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ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ "ਕੈਨਨ"
ਦੀਆਾਂ 39 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ

1

(ਤਨਾਖ)

ਤੌਰਤ
ੇ : (ਤੌਰਾਤ) x 5

ਨਬੀ : (Nebi'im) x 21

ਉਤਪ੍ਤ .....1446 ਬੀਸੀ

ਯਹੋਸਆ
ੁ .....1451 ਬੀ.ਸੀ.

ਕੂ ਚ . .....1406 ਬੀ.ਸੀ.

ਿਿੱਿ .....1425 ਬੀ.ਸੀ.

ਲੇ ਵੀ.....1490 ਬੀ.ਸੀ.

1 ਸਮੂਏਲ .....1171 ਬੀ.ਸੀ.

ਨ਼ਿੰਬਰ.....1490 ਬੀਸੀ
ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ.....1451 ਬੀ.ਸੀ.

2 ਸਮੂਏਲ ....... 1056 ਬੀਸੀ
1 ਕਸਮੀਰ ings.....1015 ਬੀ.ਸੀ.

f

2 ਰਾਿ .....896 ਬੀ.ਸੀ.
ਕਦਵਤਾ : (ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ) x 13

ਯਸਾਯਾਹ .....760 ਬੀ.ਸੀ.
ਦਯਰਦਮਯਾਹ .....629 ਬੀ.ਸੀ.

ਜ਼ਬੂਰ.....1000 ਬੀ.ਸੀ.

ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ .....595 ਬੀ.ਸੀ.

ਕਹਾ .....971 ਬੀ ਸੀ

ਹੋਸਆ
ੇ .....785 ਬੀ.ਸੀ.

ਅਿੱਯਬ
ੂ .....1520 ਬੀ.ਸੀ.

ਿੋਏਲ .....800 ਬੀ.ਸੀ.

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ .....1014 ਬੀਸੀ

ਅਮੋਸ .....787 ਬੀ.ਸੀ.

ਰੂਥ .....1322 ਬੀ.ਸੀ.

ਓਬਾਡੀਆ .....587 ਬੀ.ਸੀ.

ਲਾਮ ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ.....588 ਬੀ ਸੀ ਯੂਨਾਹ .....862 ਬੀ.ਸੀ.
ਉਪ੍ਦੇਸਕ .....977 ਬੀ ਸੀ

ਮੀਕਾ .....750 ਬੀ.ਸੀ.

ਅਸਤਰ .....521 ਬੀ ਸੀ

ਨਹੂਮ.....713 ਬੀ.ਸੀ.

ਡੈਨੀਅਲ .....607 ਬੀ ਸੀ

ਹਬਿੱਕੂਕ .....626 ਬੀ.ਸੀ.

ਅਜ਼ਰਾ .....536 ਬੀ ਸੀ

ਸਫਨਯਾਹ .....630 ਬੀ.ਸੀ.

ਨਹਮਯਾਹ .....446 ਬੀ ਸੀ
ਹਿੱਗ ੈ .....520 ਬੀ ਸੀ
1 ਿੋਨੀਕਲ ਹਵਾਈਅਿੱਡੇ.1004 ਬੀ.ਸੀ. ਜ਼ਕਰਯਾਹ .....520 ਬੀ.ਸੀ.
2 ਇਤਹਾਸ .....1015 ਬੀਸੀ

ਮਲਾਕੀ .....425 ਬੀ.ਸੀ.

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

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਲਈ 1 ਡੇਦਟ਼ਿੰਗ ਅ਼ਿੰਕੜੇ ਡੈਕ, ਰਾਦਬਨਸਨ ਅਤੇ ਸਦਲਕ ਤੋਂ ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ .
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ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ "ਕੈਨਨ"
ਦੇ 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ
ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ

f

1

ਇ਼ਿੰਿੀਲ : (İnjil) x 4

ਸਿਾਰਣ ਪ੍ਿੱਤਰ : x 8

ਮਿੱਤੀ .....60 ਈ.

ਇਬਰਾਨੀ.....69 ਈ

ਮਰਕੁ ਸ ..... 58 ਈ.

ਿੇਮਜ਼.....69 ਈ

ਲੂ ਕਾ .....61 ਈ.

1 ਪ੍ਤਰਸ.....63 ਈ

ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ.....90 ਈ

ਕਰਤਿੱਬ .....63 ਈ.

2 ਪ੍ਤਰਸ.....64 ਈ
1 ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ .....90 ਈ
2 ਿੌਨ .....90 ਈ
3 ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ .....90 ਈ
ਯਹੂਦਾਹ .....90 ਈ

ਪ੍ੌਦਲਨ ਐਪ੍ੀਟਲਜ਼ : ਐਕਸ 13

ਈਸਾਟੋਲੋਿੀ ਕੈਲ : x 1

ਰੋਮੀ.....57 ਈ.

ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ.....95 ਈ

ਇਦਤਹਾਸਕ : x 1

1 ਕੁ ਦ ਰ਼ਿੰਥਸ
ੁ .....54 ਈ
2 ਕੁ ਦ ਰ਼ਿੰਥਸ
ੁ .....56 ਈ
ਗਲਤੀਆ ਐਨ ਐਸ .....48 ਈ
ਅਫ਼ਸੁਸ .....60 ਈ
ਫਾਇ ਹੋਠ ਸਫ਼ਾ ਏਿ਼ਿੰਸੀ .....54 ਈ
ਕੁ ਲੁਸ
ਿੱ ੀਆਾਂ .....60 ਈ
1 ਥਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ .....50 ਈ
2 ਥਿੱਸਲ ਐਲੋ ਨੀਅਨਜ਼ .....50 ਈ
1 ਦਤਮੋਦਥਉਸ.....63 ਈ
2 ਦਤਮੋਦਥਉਸ.....63 ਈ
ਤੀਤੁ ਸ .....63 ਈ
ਦਫਲੇ ਮਨ
ੋ .....60 ਈ
-------------
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ਇਹ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ
ਦਕਹੜੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਹਾਾਂ
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਦਤਹਾਸ ਦੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪ਼੍ਿੰਿ ਦਸਿਾਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ
ਹਾਾਂ ਿੋ ਸਿੱਚੀ ਬਰਹਮ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਰਦਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੇਿ ਦਦ਼ਿੰਦੇ ਸਨ. ਦਗਸਲਰ ਅਤੇ

f

ਦਨਕਸ 1 ਇਿੱਕ ਸ਼ਿੰਖੇਪ੍ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਦਨ ਨੇ ਮ ਬਿੱਿਤਾ ਲਈ ਵਰਦਤਆ
ਦਗਆ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਦਦਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1)
ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ: ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਨੇ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਬੀ,
ਰਸੂਲ ਦਯਸੂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਚੇਲਾ ਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਚੇਲੇ ਹਨ? ਿੇ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁ ਆਰਾ
ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦਾ ਸਬਦ ਸੀ.
2) ਇਕਸਾਰਤਾ: ਕੀ ਦਲਖਤਾਾਂ ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ ਦੂ ਸਰੇ ਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਚੇ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਰਿੱਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚਾਈ ਦਿੱਸੀ? ਿੇ ਦਕਸੇ ਅਦਿਹੀ ਦਲਖਤ ਦਵਚ ਪ੍ਾਇਆ ਦਗਆ ਿੋ
ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦੁ ਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਿ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਰਿੱਬ ਨੇ ਖੁ ਦ ਦਬਵਸਥਾ
ਸਾਰ 18: 20-22 ਦਵਚ ਦਕਹਾ ਹੈ ਦਕ ਿੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਦਕਹਾ ਉਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਉੈੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (2 ਕੁ ਦਰ਼ਿੰਥੀਆਾਂ 1: 17-18), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਝੂ ਠ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 6:18)। ਇਹਨਾਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ , ਚਰਚ ਦੇ ਐਥਰਜ਼ ਨੇ
ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੀ, "ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਟ ਦਦਓ."
3)
ਮਾਨਤਾ: ਕੀ ਲੇ ਖਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਰਬ ਦਵਆਪ੍ੀ ਮਾਨਤਾ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਸਵੀਕਾਦਰਆ ਦਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਵੀਕਾਦਰਆ ਦਗਆ ਸੀ? (2
ਥਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:13) ਿਦੋਂ ਇਕ ਦਕਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ, ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ੜਹ ੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਮ਼ਿੰਦਨਆ
ਦਗਆ. ਪ੍ਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪ੍ੌਲੁਸ ਦੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸਾਸਤਰ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਦਵਿੱਚ
ਸਾਸਤਰ ਵਿੋਂ ਮ਼ਿੰਦਨਆ (2 ਪ੍ਤਰਸ 3:16)
---------1 ਿੀਿਲਰ ਐਂਡ ਦਨਕਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਿਾਣ ਪ੍ਛਾਣ , ਸਫ਼ਾ 223-231.
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ਇਹ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ
ਦਕਹੜੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਹਾਾਂ
4) ਪ੍ਰੇਰਣਾ : ਕੀ ਦਕਤਾਬ ਦਵਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਦਕ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਬਚਨ
ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਰਿੱਬ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਪ੍ਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਦਵਸਵਾਸ ਸੀ ਦਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਦਾ ਬਚਨ 'ਿੀਉਂਦਾf ਅਤੇ ਦਕਦਰਆਸੀਲ' ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 4:12) ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ
ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਕਤੀ (2 ਦਤਮੋਦਥਉਸ 3:17) ਅਤੇ ਖੁਸਖਬਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਪ੍ਤਰਸ
1:23).
5)

ਚਮਤਕਾਰ:

ਕੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਰਿੱਬ ਦੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਕਸਰ

ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚੇ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਝੂਠੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ. ਮੂਸਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਕਤੀਆਾਂ
ਦਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ ਤਾਾਂਦਕ ਉਹ ਰਿੱਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਬੁਲਾਵੇ . (ਕੂ ਚ 4: 1-9). ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ

ਅਲੌ ਦਕਕ ਕ਼ਿੰਮ ਦੁ ਆਰਾ ਬਆਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਾਂ ਉੈੱਤੇ ਦਿਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ (1 ਰਾਦਿਆਾਂ 4: 1-

9). ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ 'ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਚ਼ਿੰਦਭਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ
ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਿੋ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ.' (ਰਸੂ. 2:22).

ਦੁ ਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਅਰਲੀ ਚਰਚ
1

ਐਥੇਨਟੀਅਸ : (293-373 ਈ.) ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਤਵ਼ਿੰਤੇ ਪ੍ਦਹਲੇ ਦਵਅਕਤੀ ਸਨ ਿੋ ਨਵੇਂ
ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਿੱਿ ਈਸਵੀ 327 ਦਵਚ ਇਕ ਈਸਟਰ
ਪ੍ਿੱਤਰ ਦਵਚ ਵਰਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਉਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਦਪ੍ਤਾ ਵਿੋਂ ਿਾਦਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ.

ਿੇਰਮ
ੋ : (ਸੀ. 347-420) ਅਥੇਨਾਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ , ਿੇਰੋਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਹੋ ਦਗਆ ਅਤੇ 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਦਨ Test ਨੇ ਮ-ਪ੍ਿੱਤਰ
ਦੀ ਪ੍ਦਰਭਾਸਾ ਦਦਿੱਤੀ.

ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ ਗਸਟੀਨ : ( 4 He4--4 He30 ) ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਥੇਨੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਿੇਰੋਮ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ੋਪ੍ ਦਮਾਸਸ ਪ੍ਦਹਲੇ : (5-384--384)) ਰੋਮ ਦੇ ਦਬਸਪ੍ ਨੇ books 327 ਈਸਵੀ
ਦਵਿੱਚ ਐਥਨੈ ਟੀਅਸ ਵਾਾਂਗ 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
----------1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਦਦ ਦਨ Ev ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ 23-24.
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ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ 'ਤੇ ਅ਼ਿੰਕੜੇ
ਦਕਤਾਬਾਾਂ
39

ਚੈਪ੍ਟਰਸ
929

ਦਕਤਾਬਾਾਂ
27

ਚੈਪ੍ਟਰਸ
260

ਦਕਤਾਬਾਾਂ
1,
ਦਕਤਾਬਾਾਂ
1

f

ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ = 39 ਦਕਤਾਬਾਾਂ

ਵਰਦਸਜ਼
ਵਰਡਜ਼
23,138
602,582
ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ = 27 ਦਕਤਾਬਾਾਂ

ਵਰਦਸਜ਼
ਵਰਡਜ਼
7,957
180,552
ਪ੍ੂਰੀ 1 = 66 ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਵਿੋਂ ਬਾਈਬਲ
ਚੈਪ੍ਟਰਸ
ਵਰਦਸਜ਼
ਵਰਡਜ਼
1,189
31,101
783,137
ਕੁ ਆ ਰ ਰਾਨ 2 = 114 ਸੁਰਾਾਂ
ਚੈਪ੍ਟਰਸ
ਵਰਦਸਜ਼
ਵਰਡਜ਼
114
6,236
77,934

ਲੈ ਟਰ
2,728,100
ਲੈ ਟਰ
838,380
ਲੈ ਟਰ
3,566,480
ਲੈ ਟਰ
326,048

W ਕੁ ਕੜੀ ਇਿੱਕ "ਸਬਦ" ਅਤੇ "ਦਚਿੱਠੀ" ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁ ਰਆਨ, ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਿੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ (ਅਰਥਾਤ Tevrat , Zebur , i njil ਅਤੇ ਕੁ ਰਆਨ ) 3 ,
ਬਾਈਬਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਵਚ ਦਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚ ਵਰਤੇ ਿਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਦਾਾਂ
ਅਤੇ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਦਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ ਦੋ ਵਾਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ, ਇਹ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਹੈ ਦਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਨਰਿਾਰਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ.
------1 ਦਹਿੱਲ, ਬੇਕਰਸ ਹੈਂਡਬੁਿੱਕ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਦਲਸਟ ਦਲਸਟਸ , 1981.
ਡੇਕ, ਡੇਕ ਦਾ ਐਨੋ ਟੇਦਟਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ , 1981.
ਨੋ ਟ: ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਉੈੱਪ੍ਰ ਦਿੱਸੇ ਅ਼ਿੰਕੜੇ ਹਨ
2

3

ਦਕ਼ਿੰਗ ਿੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦਲਆ ਦਗਆ .
ਕੇਦਸਕੋਲੂ, ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਅਦਤਬਰੇਨ ਕੁ ਰਾਨ-ı ਕਰੀਮ , ਪ਼੍ਿੰਨਾ 124-125.
ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਲਈ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਪ੍ੇਿ 22-23 ਅਤੇ 32-35 ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰੋ .
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ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤੇ ਦਸਰਲੇ ਖ
ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ
ਸਾਸਤਰ ..................................... ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 3

f

ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਦਕਤਾਬ .................................. ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:23
ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਬਚਨ ..................................... ਬਕਾਰਾ 2:75
ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ............................. ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਮਹਰਬਾਨ ਰਿੱਬ .... .......................... ਮਦਰਯਮ 19:58
ਕਸੌਟੀ. (ਦਵਚ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) .....................ਬਾਕਾਰਾ 2:48
ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ........................ਐਨਬੀਆ 21:48
ਰੀਮਾਈਂਡਰ .........................................ਅ਼ਿੰਬੀਆ 21: 7
ਇਿੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ .................... ਸਪ੍ਿੱਸਟ 5:44 & 46
ਭਾਵੇਂ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁ ਦਰਤ ਦਵਚ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਹੈ ਦਕ ਕੁ ਰਾਨ
ਦਵਚ ਅਦਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਇਕ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੈਲੀ ਦਵਚ ਦਲਖੀ ਗਈ ਹੈ . ਕੁ ਰਆਨ ਖੁਦ ਇਸ ਤਿੱਥ
ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ ਦਕ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਅਗ਼ਿੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ.
ਐਨਾਮ 6::50 .....(ਓ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਹੋ: “ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ (ਦਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਅਦਦਰ ਸਟ ਦਾ ਦਗਆਨ ਹੈ ... ਮੈਂ ਦਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਮੇਰੇ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਹੈ .
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਿੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਅਦਦਰ ਸਟ ਦਗਆਨ ਹੁ਼ਿੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਛੂ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਾਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਾਂ ਿੋ
ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਹੋ: “ਮੈਂ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ. ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਦਕ
ਕਿੱਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ ਿਾਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ.
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਣਾ
1 ਕੁ ਦ ਰ਼ਿੰਥੀਆਾਂ 14: 37-38 ..... 37. ਿੇ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਨਬੀ ਿਾਾਂ

ਆਤਦਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ
ਦਲਖ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪ੍ਰ ਿੇ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਅਣਿਾਣ ਹੈ, ਉਸਨੂ ਼ਿੰ
f ਹੈ।
ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਗਲਾਤੀਆ ਐਨ ਐਸ 1: 11-12 ...... 11 ਪ੍ਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹਾਾਂ
ਦਕ ਦਿਹੜੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 12. ਦਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਦਸਖਾਇਆ
ਦਗਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ।

2 ਦਤਮੋਦਥਉਸ 3: 14-17 ..... 14. ਪ੍ਰ ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖੋ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਦਸਿੱਦਖਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਭਰੋਸਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦਕ ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਸ ਦੁ ਆਰਾ ਦਸਿੱਦਖਆ
ਹੈ, 15. ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ ਤੁ ਸੀਂ ਬਿੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਾਣਦੇ ਹੋ . ਉਹ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਦਿਹੜੀਆਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਦੁ ਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹਨ. 16. ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁ ਆਰਾ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਿਾਾਂਤ,
ਤਾੜਨਾ, ਤਾੜਨਾ, ਿਰਮ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, 17. ਤਾਾਂ ਿੋ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਮਨੁ ਿੱਖ
ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਚ਼ਿੰਗੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਲਈ ਸਿਾਏ ਿਾ ਸਕੇ.
2 ਪ੍ਤਰਸ 1: 20-21 ..... 20. ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦਕ ਿਰਮਗਰ਼ਿੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਕਸੇ ਦਨਿੀ ਦਵਆਦਖਆ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ. 21. ਦਕਉਂਦਕ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ,

ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤ ਰ ਮਨੁ ਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਹੁ਼ਿੰਦੇ
ਸਨ .
ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 1: 1-3 ..... 1. ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈ, ਿੋ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਦਖਆ,

ਦੇ ਦਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਿੋ ਕੁ ਝ ਿਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂ ਤ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨੌ ਕਰ ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਭੇਦਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਕੇਤ
ਕੀਤਾ। 2. ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ , ਅਤੇ ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਵੇਦਖਆ
ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਦਖਆ ਸੀ। 3. ਿ਼ਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਪ੍ਢ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਇਸ ਸ਼ਿੰਦੇਸ ਦੇ
ਸਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਿੋ ਕੁ ਝ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਦਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਹੁਣ ਸਮਾਾਂ ਆ ਦਗਆ ਹੈ.
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਣਾ
1.

ਬਾਈਬਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ 1 , 600 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਦਮਆਦ ਦਵਿੱਚ ਅਤੇ

ਦਵਸਵ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਦਹਿੱਦਸਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਦਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਲਖੀ ਗਈ ਸੀ .
2.
ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ ਅਸਲ ਦਵਚ ਇਬਰਾਨੀ ਦਵਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ
f ਦਲਖੇ ਗਏ ਸਨ; ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਯੂਨਾਨ ਦਵਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਸੀ.
ਕੁ ਝ ਦਹਿੱਸੇ ਅਰਾਮੀ ਦਵਚ

3. ਇਸ ਦੇ ਦਵਸਾ ਵਸਤੂ ਦਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਵਵਾਦਪ੍ੂਰਨ ਦਵਸੇ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਦਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦਵਚ
ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਹੈ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਹਿੱਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਸਰਫ ਪ੍ੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਦਰਭ ਦਵਚ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
4.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇਸ ਦੀ ਦਨਰ਼ਿੰਤਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ੂਰਨਤਾ ਦਵਚ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਇਦਤਹਾਸਕ

ਤਰਤੀਬ, ਦਕਸਮ ਅਤੇ ਦਵਰੋਿੀ ਦਕਸਮ, ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ
ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪ੍ਰਸਤੁ ਤੀ, ਬੋਿ ਅਤੇ ਉੈੱਚੇਗੀ ਦੁ ਆਰਾ ਬ਼ਿੰਦਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਿਰਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਦੇ
ਤੁ ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸਦੀ ਮਦਹਮਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ. ਦਫਰ ਵੀ ਇਸ ਦਨਰ਼ਿੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨਤਾ ਮਨੁ ਿੱਖ
ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਦਵਰੁਿੱਿ ਕਾਇਮ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਠ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਿੰਗਰਦਹ ਹੈ ਿੋ ਦਕ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ - ਰਾਿਾ,

ਦਕਸਾਨੀ, ਦਾਰਸਦਨਕ, ਮਛੇਰੇ, ਮਾਹਰ, ਦਸਆਸਤਦਾਨ, ਦਵਦਵਾਨ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਹਲ ਿੋ ਦਕ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦੇਸਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਦਜ਼਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰ਼ਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਾਾਂ
ਇਕ ਦੂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਇਦਤਹਾਸ ਦੇ 16 ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤਰਾਲ
ਤੇ. ਦਨਰ਼ਿੰਤਰਤਾ ਦੀਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਈਬਲ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਵਲਿੱਖਣ,
ਅਸਪ੍ਸਟ, ਅਸਪ੍ਸਟ ਅਤੇ ਦਵਰੋਿੀ ਦਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਰਦਹ ਹੈ ਿੋ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਦਖਆ ਹੈ ; ਪ੍ਰ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਦਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਕੋ ਇਕ,
ਦਨਰਦਵਘਨ, ਇਕਸੁਰ, ਅਤੇ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨਾਲ ਰਿੱਬ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ੂਰੇ ਇਦਤਹਾਸ ਦਾ ਿਮਬਿੱਿ

ਲੇ ਖਾ . ਬਾਈਬਲ ਅਦਿਹੀ ਕੋਈ ਦਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਦਲਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੇ ਉਹ ਦਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. 1
-------1

ਚੈੈੱਫਰ, ਦਸਸਟਮਦਟਕ ਥੀਓਲਾਿੀ , ਵਾਲੀਅਮ. 1, ਪ੍ੀ. 29.
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ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ
ਅਨਾਦਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਯੋਗ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ

f

ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 33:11 ..... ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਦਦਲ
ਦੀਆਾਂ ਸੋਚਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਲਈ ਹਨ .
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 111: 7-8 ..... 7. ਉਸਦੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਕ਼ਿੰਮ ਸਿੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦਨਆਾਂ
ਹਨ ; ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ ਪ੍ਿੱਕੇ ਹਨ . 8. ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹਨ .
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 119: 152 ..... ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਗਵਾਹੀਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਦਵਿੱਚ , ਮੈਂ
ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਦਕ ਤੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ .
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਬਦ ਮੁਿੱ from ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਿਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ .
ਮਿੱਤੀ 28:20 ..... ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਸਖਾਉਣਾ ਿੋ ਮੈਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਾਂ , ਿੁਗ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤਿੱਕ .
ਲੂ ਕਾ 21:33 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਮਟ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਮਟੇ
ਿਾਣਗੇ .

ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 4:12 ..... ਦਕਉਂਦਕ ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਿੀਦਵਤ, ਸਕਤੀਸਾਲੀ , ਅਤੇ
ਦਕਸੇ ਦੋ ਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਤਿੱਖਾ ਹੈ.
ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 13: 8 ..... ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਲਹ, ਅਤੇ ਅਿੱਿ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ .
1 ਪ੍ਤਰਸ 1: 23-25 ...... 23. ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਨਮ, ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿ ਦਾ ਨਹੀਂ,

ਪ੍ਰ ਅਦਵਨਾਸੀ ਲਈ , ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੋ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ
ਹੈ ... 25. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ . .
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ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ
ਅਨਾਦਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਯੋਗ
ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:39
f ..... ਅਿੱਲਹਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ
ਹੈ, ਿੋ ਅਿੱਲਾਹ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਬਦ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ , ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ,
ਿਰਮੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਬੀ.
ਨੋ ਟ: ਅਰਬੀ ਦਵਚ “ ਸਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁਿੱਲਾ” ।
ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ ਇਿੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਦਿਆ ਦਗਆ
ਸੀ "ਦਯਸੂ" ਹੈ, ਿੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਿੱਲ "ਸਬਦ" ( ਲੋ ਗੋ ) ਅਿੱਲਹਾ
ਤਿੱਕ .

ਅਲ-İ ਮ ran ਮ:: & 45 ਅਤੇ.....45.. ਅਿੱਲਹਾ ਉਸ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਬਦ
ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ , ਦਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹਾ, ਦਯਸੂ ਹੈ ... ਇਿੱਕ ਿੋ ਰਿੱਬ ਦੇ ਨੇ ੜੇ

ਦਲਆਇਆ ਿਾਏਗਾ .... 55. ਅਿੱਲਹਾ ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ! ਮੈਂ ... ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਥਾਪ੍ਤ

ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਦਕਆਮਤ ਦੇ ਦਦਨ ਤਕ ਅਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ.
ਨੋ ਟ : ਅਰਬੀ ਦਵਚ “ ਸਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁਿੱਲਾ” ।
ਨੀਸਾ 4: 171 ..... ਮਦਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਮਸੀਹਾ, ਦਸਰਫ ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਦੂ ਤ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਬਦ ਿੋ ਉਸਨੇ ਮਦਰਯਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁ ਆਰਾ ਇਿੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂ ਼ਿੰ .
ਨੋ ਟ: ਅਰਬੀ ਦਵਚ “ ਸਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁਿੱਲਾ” ।

ਨੀਰੀਆਟ 43:4 ..... ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਹ ਦਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਦਲਦਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,
ਦਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ ...

ਨੋ ਟ : " ' ਦਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ' ਅਸਲੀ ਟੈਬਲੇ ਟ ਰਿੱਦਖਆ ਹੈ , ਅਕਾਸ, ਿੋ ਦਕ ਸਭ
ਨੂ ਼ਿੰ ਬੁਿੱਕ ਦਵਚ ਨਬੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਵਚ 4:. ਦਲਆ" (ਨੀਰੀਆਟ 43 ਲਈ
ਫੁਟਨੋ ਟ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਕੁ ਰਆਨ , “ਆਲਮੀ ਨੀਰੀਆਟ ਪ਼੍ਿੰਨਾ 488.

ਹੈਦਦਦ :22 57:२२ ..... ਿਰਤੀ ਉੈੱਤੇ ਿਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਮ਼ਿੰਦਭਾਗੀ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਇਕ ਦਕਤਾਬ ਦਵਚ ਦਰਿ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ
ਹੋਂਦ ਦਵਚ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ.
ਨੋ ਟ: “ ਦਕਤਾਬ ” = ਲੇ ਵ-ਮ ਮਦਹਫੂ ਜ਼, ਸੀ.ਐਫ. 85:22 .

f
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ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਦਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸੀਂ ਅਿੱਲਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ
ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ,
ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਕਬੀਦਲਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂ ਼ਿੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਦਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਨਬੀ .

ਅਲ - ਇਮਰਾਨ 3: 3 ...... ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ (ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ) ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਦਿਵੇਂ ਦਕ
ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ .
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 119 ..... ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਸਤਰ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ .
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਦਲਓ! ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਿਰਮ-

ਗਰ਼ਿੰਥ ਉੈੱਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰੋ ਿੋ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂ ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੋ ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ .
Ma ' IDE 5:46 ..... ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਭੇਦਿਆ ਦਯਸੂ ਨੇ ਮਦਰਯਮ ਦੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਨੂ ਼ਿੰ, ਦੀ
ਪ੍ੁਸਟੀ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱਦਗਆ ਹੈ), ਿੋ ਦਕ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਹੈ,

ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੇ ਦਦਿੱਤਾ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦਿਸ ਦਵਿੱਚ ਸੇਿ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ , ਿੋ ਦਕ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ
ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱਦਗਆ ਹੈ) ਕਰਨੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਦਵਿੱਚ ਹੈ - ਇਿੱਕ ਸੇਿ ਅਤੇ
ਰਿੱਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹ - ਡਰਨ ਵਾਲਾ .

ਮੇਰੇ ਦਵਚਾਰ ਆਦਰਸ 5:68 ..... ਕਹੋ: “ਹੇ ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ ਲੋ ਕੋ! ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ (ਸਿੱਚੀ ਸੇਿ ਦਾ) ਿਦ ਤਿੱਕ ਤੁ ਸੀਂ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ,
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁ ਆਰਾ ਭੇਿੀ ਗਈ ਸੀ . "

ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਆਨ ਦਵਚ ਅਿੱਲਹਾ ਉੈੱਤੇ
ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ.
17ਸਰਾ 17:55 ..... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁ ਝ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦੂ ਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਿ ਤਰਿੀਹ ਦਦਿੱਤੀ; ਅਤੇ
ਦਾ Davidਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਦਦਿੱਤੇ .

f
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ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਿੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਿਦ
ੂ ਸੀ
ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਨੀਰੀਆਟ 29:46 ..... ਕਹੋ: ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰਿੱਬ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਰਿੱ ਬ ਇਕ ਹੈ .

ਨੀਰੀਆਟ 32:23 ..... ਅਸੀਂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਤਾਬ ਦਦਿੱਤੀ ਹੈ ; ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਕ
ਦਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਨਾ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸਰਾਇਲ
ਦੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
ਨੀਰੀਆਟ 41:43 ..... ਹੇ ਨਬੀ, ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਮੈਸੇਂਿਰਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਸੀ .
ਸਰਾ 42:15 ..... ਇਸ ਲਈ, (ਹੇ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ) ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ (ਸਿੱਚੇ ਦਵਸਵਾਸ ਵਿੱਲ) ਬੁਲਾਓ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਿੱਕਾ ਰਿੱਖੋ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਆਦੇਸ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਹੋ: “ ਮੈਂ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਵੀ ਦਕਤਾਬ
ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਭੇਦਿਆ ਹੈ ...

ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 ਅਤੇ 63 ...... 61. ਅਤੇ (ਦਯਸੂ ਦਾ ਦੂ ਿਾ ਆਉਣਾ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਨਸਾਨੀ

ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੋ . ਇਹ ਦਸਿੱਿਾ ਰਾਹ
ਹੈ … . 63 . ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਦਯਸੂ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਦਕਹਾ ... ਅਿੱਲਹਾ ਤੋਂ
ਡਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦਹਣਾ ਮ਼ਿੰਨੋ .

ਨੀਰੀਆਟ 46:12 ..... ਪ੍ਰ ਅਿੱਗੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਥੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ੍
ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਦਹਮ ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਕਤਾਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸਾ ਦਵਚ ਇਸਦੀ
ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੋ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਦਿੱਤੀ ਿਾਏ ਅਤੇ ਚ਼ਿੰਗੇ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕੇ .
ਹਦ 57 57::27 ..... ..... ਦਫਰ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਾਂ ਤੇ

ਚਲਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰਯਮ ਦੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਗਰ ਲਿੱਗਣ
ਦਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਦਲਆਾਂ ਦੇ ਦਦਲਾਾਂ ਦਵਿੱਚ
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ।

24
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮਿੱਦਸਆ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਜ਼ਬੂਰ 89:34 ..... ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਾਂਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ
ਦਦਆਾਂਗਾ ਿੋ ਮੇਰੇ ਬੁਿੱਲfਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ.

ਜ਼ਬੂਰ 105: 7-10 ..... 7. ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਦਨਰਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਰਤੀ ਉੈੱਤੇ ਹਨ। 8. ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ , ਿੋ ਸਬਦ ਦਯਸੂ
ਇਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ੀੜਹ ੀ , 9. ਦਕਹੜੇ ਨੇ ਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ, ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਹੁ਼ਿੰ 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਲਈ
ਯਾਕੂ ਬ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕਾਨੂ ਼ਿੰਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੇ ਮ .
ਮਲਾਕੀ 3: 6 ..... ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਾਂ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ .
ਮਿੱਤੀ 5: 17-18 ..... 17. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦਕ ਮੈਂ ਕਾਨੂ ਼ਿੰਨ ਿਾਾਂ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਹਾਾਂ ; ਮੈਂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਾਂ. 18. ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ

ਹਾਾਂ, ਿਦ ਤਿੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਲ਼ਿੰਘ ਿਾਣਗੇ , ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮ ਿਾਾਂ ਇਿੱਕ ਅਖਰੂ
ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂ ਨ
਼ਿੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ , ਿਦ ਤਿੱਕ ਸਭ ਪ੍ੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ।
ਲੂ ਕਾ 16: 1 7 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਲ਼ਿੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ
ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ .

ਯਾਕੂ ਬ 1:17 ..... ਹਰ ਵਿੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਣ ਦਾਤ ਉੈੱਪ੍ਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ,

ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਪ੍ਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਾਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ .
ਨੋ ਟ : ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਅਿੂਰਾਕਰਨ ਦਾ ਦਨਯਮ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੂਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਉੈੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ . (cf. ਦਯਰਦਮਯਾਹ 31: 31-34; ਇਬ 7:18
ਅਤੇ 22; ਇਬ 8:13; ਇਬ 9: 14- 26; ਇਬ 10: 9-10; ਕੁ ਲੁ 2:14; 2
ਕੁ ਦਰ਼ਿੰ 3: 4-6 ਅਤੇ 9 - 11, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 4: 8- 11,

ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 5: 1, 6, ਅਤੇ 18, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 6: 15, ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 2:
14-15) .
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ਬਕਾਰਾ 2: 106 ..... ਿੇ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਭੁ ਿੱਲ
ਿਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ , ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਕ ਵਿੀਆ ਿਾਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਦ਼ਿੰਦੇ ਹਾਾਂ .

f

ਰਾਡ 13:39 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਿੋ ਕੁ ਝ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਦ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਦਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਾਂ ਹੈ.

ਨਾਹਲ 16: 101 ..... ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਦਕਸੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ - ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ: "ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਕ
ਪ੍ਾਖ਼ਿੰਡੀ ਹੋ". ਦਰਅਸਲ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਬਹੁਦਤਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਦਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

17ਸਰਾ 17: 86 ..... ਅਤੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ;
ਨੋ ਟ:

ਇਸਲਾਮ ("ਨਸੀਹ" ਿਾਾਂ "ਮੈਨਸੁ ") ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ-ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂ ਼ਿੰਨ ਆਮ

ਤੌਰ ' ਤੇ ਦਸਰਫ ਆਪ੍ਣੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
਼ਿੰ ਾ ਹੈ .
ਹਾਲਾਾਂਦਕ,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਵਦਵਾਨਾਾਂ ਦਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਦਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਦਕਹੜੀਆਾਂ
ਆਇਤਾਾਂ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੂਦਰਆਾਂ ਦੀ ਅਨੁ ਮਾਦਨਤ ਇਦਤਹਾਸਕ
ਤਾਰੀਖ ਉੈੱਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਿੋ
ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਸੁਰਾਾਂ ਦੇ ਦਲਖਣ ਲਈ 23 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਇਦਤਹਾਸਕ
ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂ ਼ਿੰ 7 ਪ੍ੀਰੀਅਡਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਵ਼ਿੰਦਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 1
'ਤੇ 1 - ਮਿੱਕਾ

1

ਸ੍ਟਟਰੀਟ

5

ਫਰਬਰੀ

ਸਾਲ 612-617 =

60 ਸਟਰਾਈਫ਼.

ਮਿੱਕਾ ਦਵਖੇ - 2 6 ਵੇਂ ਤੋਂ 10 ਵੇਂ ਸਾਲ 617-619 = 17 ਸੂਰਿ.

ਮਿੱਕਾ ਦਵਖੇ - 3 11 ਵੇਂ ਤੋਂ 13 ਵੇਂ ਸਾਲ 619-622 = 15 ਸੂਰਿ.
ਮਦੀਨਾ ਦਵਖੇ - 4 14 ਵੇਂ ਤੋਂ 15 ਵੇਂ ਸਾਲ 623-624 = 6 ਸੂਰਿ.

ਮਦੀਨਾ ਦਵਖੇ - 5 16 ਵੇਂ ਤੋਂ 17 ਵੇਂ ਸਾਲ 625-626 = 3 ਸੂਰਿ.
ਮਦੀਨਾ ਦਵਖੇ - 6 18 ਵੇਂ ਤੋਂ 21 ਵੇਂ ਸਾਲ 627-630 = 9 ਸੂਰਿ
'ਤੇ Medina - 7 22
---------1

ਫਰਬਰੀ

ਨੂ ਼ਿੰ 23

Rd

ਸਾਲ 631-632 = 4 ਸਟਰਾਈਫ਼.

ਕੇਸਕੀਓਲੂ , ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਐਟੀਬਰੇਨ ਕੁ ਰਾਨ-ı ਕੇਰਮ , ਪ਼੍ਿੰਨਾ 124-

125. (ਹਰੇ ਕ ਸੂਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ਼੍ਿੰਨਾ 17 ਵੇਖ.ੋ )
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ਕੁ ਰਆਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਜ਼ਕਰ ਨਾ es ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਦੇ
ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ
( ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਿੱੱਲ
ਿੱ ਲੈ ਫ z )
ਪ੍ਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
f
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਵਗਾੜ ( ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਲ ਮਾਨ )
ਏ.
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:75 ..... ਹੁਣ (ਹੇ ਦਵਸਵਾਸੀ ਸ਼ਿੰਗਤਾਾਂ ), ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਦਫਰ ਆਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਦਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਕੁ ਝ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ
ਸਬਦ ਸੁਣ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਣ ਬੁਿੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਗਾੜ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ
ਉਹ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਮਝ ਚੁਿੱਕੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ?
ਬੀ.
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:78 ..... ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਰ ਹੈ ਿੋ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਸਤਰ
ਨੂ ਼ਿੰ ਭ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ , ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੋ ਦਕ ਉਹ ਿੋ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਹੈ,
ਿਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ : "ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ ਤੋਂ ਹੈ," ਿਦੋਂ ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਣ ਕੇ ਅਿੱਲਹਾ ਬਾਰੇ ਝੂ ਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ .
ਸੀ.
ਨੀਸ 4:46 ..... ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਿੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਸਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ
ਹਨ : “ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਣਆਦਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ; ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੈ ਿੋ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਣ; "ਅਤੇ" ਸਾਡੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣਨ "! ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ
ਮਰੋੜ ਅਤੇ Belittl ing ਿਰਮ.
ਡੀ.
ਮਾਈਡ 5:13 ..... ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਰਾਪ੍ ਦਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਦਦਲਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਸਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਹਿੱਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਭੁਲ
ਿੱ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਦਿਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਯਾਦ ਦਦਵਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ.
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ਕੁ ਰਆਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਜ਼ਕਰ ਨਾ es ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਦੇ
ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ
(ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਿੱੱਲ
ਿੱ ਲੈ ਫ)
ਪ੍ਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
f
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਵਗਾੜ ( ਟਦਹਰੀਫ ਦਬਲ ਮਾਨ )
ਈ.
ਮਾਈਡ 5:41 ..... ”ਹੇ ਮੈਸੇਂਿਰ! ਉਹ ਦਿਹੜੇ ਇਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਦਵਚ
vie ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ d ਅਦਿਹੇ ਦੀ, isbelief ਦੇ ਤੌਰ ਆਪ੍ਣੇ
ਮੂ਼ਿੰਹ ਨਾਲ ਕਦਹ : "ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਸਵਾਸ ਹੈ," ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਦਲ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀ: ਸੁਣਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਝੂਠ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਸਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ : "ਿੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤਾ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰ ਿੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਸਾਵਿਾਨ
ਰਹੋ!"
ਐੈੱਫ .

ਮਾਈਡ 6:91 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਦਦ਼ਿੰਦੇ
ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ : "ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਦਸਆ." ਕਹੋ (ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ): "ਦਕਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦਕਤਾਬ ਿੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਲਆਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁ ਿੱਖਿਾਤੀ ਲਈ

ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ, ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਤੁ ਸੀਂ ਚਿੱਕਰਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਾ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਦਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਪ੍ਰ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਲੁ ਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਹ ਦਸਖਾਇਆ ਦਗਆ
ਸੀ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ੁਰਦਖਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ (ਇਹ
ਿਾਣਦਾ ਹੈ) )? ਕਹੋ: "ਅਿੱਲਹਾ". ਦਫਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖੇਡਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਲ਼ਿੰਿ ਤੇ ਛਿੱਡ
ਦਦਓ.
ਿੀ.
ਅਰਾਫ 7: 162 ..... ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕ਼ਿੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਦ
ਬਦਲ ਦਦਿੱਤਾ ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਲਈ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਸੀ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ
ਗਲਤ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਿੋਿ ਭੇਦਿਆ.
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“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁ ਸਾਰ
ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
f

ਪ੍ੈਂਟਾਚੂ
(ਟੋਰਾਹ)

ਉਤਪ੍ਤ 17: 7 ਅਤੇ 19 ..... 7. ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੈੱਤਰਾਦਿਕਾਰੀਆਾਂ

ਦਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕਰਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸਾ ਲਈ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਾਂਗਾ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਉੈੱਤਰਾਦਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਦਹਣ .. . 19 ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਦਖਆ, ਸਾਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਤਨੀ, ਤੇਰੇ
ਇਕ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਨਮ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ: ਅਤੇ ਤੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂ ਼ਿੰ ਤੈਨੂ਼ਿੰ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇ ਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅ਼ਿੰਸ ਨਾਲ .

ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਦਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਦਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ .
ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ..... ਗੁਪ੍ਤ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀਆਾਂ ਹਨ; ਪ੍ਰ ਉਹ ਗਿੱਲਾਾਂ ਿੋ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ , ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਲਈ ਹਨ , ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨ ਸਕੀਏ।

ਜ਼ਬੂਰ
(ਕੇਥਦੂ ਬਮ)
ਜ਼ਬੂਰ 89:31 ਅਤੇ 34 ..... 31. ਿੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਾਂ ਦਬਿੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; 34. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲਾਾਂਗਾ ਿੋ ਮੇਰੇ ਬੁਿੱਲਹਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ .
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ
ਦਵਿੱਚ ਵਦਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . 90. ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈ .
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਬਦ ਮੁਿੱ from ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਿਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ .
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ਨਬੀ
(ਨੇ ਬੀਆਈਮ)

2 ਸਮੂਏਲ 7: 24- 25 ..... 24. ਦਕਉਂਦਕ ਤੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ,

ਇਸਰਾਏਲ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ; ਅਤੇ ਤੂ ਼ਿੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. 25. ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਇਹ ਸਬਦ ਿੋ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕਰੋ ,
ਅਤੇ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਤੁ ਸੀਂ ਦਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਕਰੋ .
ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁਿੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁ ਿੱਲ ਚੜਹ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁ ਰ ਦਾ ਸਬਦ
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ .

ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂ਼ਿੰਹ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹੋ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਵੇਗੀ , ਪ੍ਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁ ਝ
ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਵਿੱਚ ਖੁਸਹਾਲ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੈਂ
ਭੇਦਿਆ ਹੈ.

ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ
(ਐਨਦਿਲ)

ਮਿੱਤੀ 5:18 ..... ਦਚਰ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਟਲ ਇਿੱਕ ਅਖਰ ਿ ਇਿੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ
ਦਵਿੱਚ ਕਾਨੂ ਼ਿੰਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਿਦ ਤਿੱਕ ਦਕ ਸਭ ਿਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ.

ਮਿੱਤੀ 24:35 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਮਟ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਮਟੇ
ਿਾਣਗੇ .

1 ਪ੍ਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਨਮ, ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿ ਦਾ ਨਹੀਂ,

ਪ੍ਰ ਅਦਵਨਾਸੀ ਲਈ , ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੋ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ
ਹੈ ... 25. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ . .
ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 14: 6 ..... ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਦੂ ਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਉੈੱਡਦੇ ਵੇਦਖਆ,

ਦਿਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਰਤੀ ਦਵਿੱਚ ਵਿੱਸਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ...
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ਇਿੱਥੇ 6:34 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਫੈਸਦਲਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ .
ਐਨਾਮ 6: 115 .....
f ਸਿੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦਨਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੈ.

ਇਿੱਥੇ ਕੁ ਝ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਯੂਨਸ 10:64… . ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ
ਸਰਵਉੈੱਚ ਦਿਿੱਤ ਹੈ।

ਅਬਰਾਦਹਮ 14:47 ..... ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦਕ ਅਿੱਲਹਾ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਵਾਅਦੇ ਦਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ .

ਮਾਈਡ 17:77 ..... ( ਸ਼ਿੰਦੇਸਵਾਹਕ ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਭੇਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਦਿਹੇ
ਸਾਡਾ ਸੀ) ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੇ ਗੀ .
ਮਾਈਡ 18:27 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ .
ਹਿੱਿ 22:47 ਅਤੇ 52 ..... 47. ਅਿੱਲਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ... 52. ਪ੍ਰ ਅਿੱਲਹਾ ਸਤਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਛਿੱਡ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ . ਤਦ ਅਿੱਲਹਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਿੰਕੇਤ
(ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ) ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਸਭ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਦਸਆਣਾ ਹੈ.
ਅਦਹਜ਼ਬ 33 33:6262 ..... ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲ਼ਿੰਘੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਵਿੱਚ ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ; ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੇ ਗੀ .

ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ 35:43 ..... ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ
ਦਮਲੇ ਗਾ , ਿਾਾਂ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ powਅਲ਼ਿੰਗ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਿ
ਕਰੋਗੇ .
ਹਿੱਕਾ 69:44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਿੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਾਂ
ਦੀ ਕਾted ਕਿੱ falseੱੀ ਹੈ , 45. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਫੜ
ਦਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ-ਸਮਹਾਰੀ ਤੋੜ ਦਦਿੱਤੀ . 47. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ.
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ਦਹਿੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਯਾਦ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਦਿਆ ਦਗਆ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .

f

ਨਾਹਲ 16:43 ..... ਸ਼ਿੰਦੇਸਵਾਹਕ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਭੇਿੇ ਸਨ

ਤੁ ਸੀਂ (ਓ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ), ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਦਿੱਤਾ . ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ
ਯਾਦ ਹੈ, ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ.

Enbiyâ 21: 7, 48 ਅਤੇ 105 ..... 7. ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ (ਵੀ),

ਸ਼ਿੰਦੇਸਵਾਹਕ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਭੇਦਿਆ, ਦਸਰਫ ਲੋ ਕ ਸਨ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ
ਦਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਹੈ
ਰੀਮਾਈਂਡਰ 1 ... 48. ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤਾ
ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ (ਿਾਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰੋਸਨੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ
ਲਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ

1

ਿੋ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ... 105. ਅਤੇ

ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਬਰ ਦਵਚ ਦਲਦਖਆ ਹੈ(ਹਵਾਲਾ) ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

1

:

“ਮੇਰਾ ਿਰਮੀ ਨੌ ਕਰ ਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ” (ਸੀ.ਐਫ. ਜ਼ਬੂਰ 37:29)
ਅਲ-ਮੂਦਮਨ 40: 53- 54 ..... 53. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਦਿੱਤਾ

ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੁਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਓ
ਮੈਂ ਸਾਸਤਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਰਾਸਤ ਦਵਿੱਚ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹਾਾਂ . 54. ਇਿੱਕ
ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਯਾਦ ...
ਫ਼ਤਦਹ :23 48: Allah ..... ..... ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿੋ

ਦਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਦਰਹਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਨਹੀਂ ਦਮਲੇ ਗੀ ।
ਮਾਈਡ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ .
-------1 ਸਬਦ "ਯਾਦ" ਿੋ ਇਸ ਆਇਤ ਦਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਲਆ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ . (ਫੁਟਨੋ ਟ ਐਨਬੀਆ 21: 105, ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਕੁ ਰਾਨ ਤੋਂ ਦਲਆ ਦਗਆ ,
“ਆਲਮੀ ਨੇ ਰੀਆਤ, ਪ੍ੀ. 330.)
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ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ y ਨੂ ਼ਿੰ ਫ਼ਰਕ ਦਵਚਕਾਰ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁ ਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ

f

ਭੇਿੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆਾਂ , ਈਸਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਦਿਹੜਾ ਵੀ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਦਦਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਫਲ
ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ; ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਛਤਾਉਣਗੇ.
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦਹਿੱਸੇ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਦੂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ... 121. ਉਹ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਸਾਸਤਰ ਦਦਿੱਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ੜਹ ਦੇ ਹਨ , ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ
ਕਰੋ. ਅਤੇ ਿੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ .
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਦਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸੀਂ ਅਿੱਲਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ

ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ,
ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਕਬੀਦਲਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂ ਼ਿੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ ਦਵਚ ਕੋਈ ਅ਼ਿੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 285 ..... ਮੈਸੇਂਿਰ ਉਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁ ਆਰਾ

ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦਵਸਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਸਾਰੇ
ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂ ਤ, ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂ ਤ : " ਸਾਨੂ ਼ਿੰ
ਉਸ ਦੇ ਦੂ ਤ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ .
ਅਲ-ਮੈਨੂ ਼ਿੰ mran 3:84 ..... ਆਖਣਾ (ਹੇ Muhamma d) " ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਿੱਚ
ਦਵਸਵਾਸ ... ਹੈ, ਿੋ ਦਕ , ਦਿਸ ਲਈ ... ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ , ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਦਯਸੂ
ਨੂ ਼ਿੰ ਅਤੇ ਨਬੀ ਤਿੱ ਕ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ.

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ ਦਵਚ ਕੋਈ ਅ਼ਿੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ...
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ਕੁ ਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ
ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ y ਨੂ ਼ਿੰ ਫ਼ਰਕ ਦਵਚਕਾਰ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ
ਅਲ -i i mran 3: 199 ..... ਉੈੱਥੇ ਸਾਸਤਰ ਕੁ ਝ ਹੈ ਿੋ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਦੇ
f
ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਸ ਦਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਿੋ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ
ਅਤੇ , ਿੋ ਦਕ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ
ਅਿੀਨ. ਇਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਸ਼ਿੰਕੇਤਾਾਂ) ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਦੁ ਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਗ
ੇ ਾ. ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਉਨਹ ਾਾਂ
ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਵਚ ਹੈ .
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਦਿਹੜੇ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ,

ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਦਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ
ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਕੁ ਝ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਦਿਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਾਂ
ਦਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, 151. ਇਹ ਸਿੱਚਾਈ ਦਵਿੱਚ ਅਦਵਸਵਾਸੀ ਹਨ ; ਅਤੇ
ਕਾਫ਼ਰਾਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .

ਦਨਸਾ 4: 162 ..... ਪ੍ਰ ਉਹ ਿੋ ਦਗਆਨ ਦਵਿੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਨਹਚਾ, ਿੋ ਦਕ ਦਵਿੱਚ

ਦਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿੋ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਿੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਵਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ,
ਜ਼ਕਤ, ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਦਨ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸੀ. ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਾਂਗੇ .
ਮਾਈਡ 5:66 ..... ਿੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਅਤੇ
ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁ਼ਿੰਦੀ , ਤਾਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਪ੍ਰੋਂ
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ੋਸਣ ਪ੍ਾਉਂਦੇ. ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨ ਿੋ ਦਰਦਮਆਨੇ ਹਨ,
ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੂਰਾ 42::15 ..... ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ: “ ਮੈਂ ਉਸ ਦਕਤਾਬ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਿੋ
ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਭੇਦਿਆ ਹੈ … ਆਓ ਆਪ੍ਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਬਦਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
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Qur 'ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਿੱਕ ਵਾਲੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ
ਰਿੱਦ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ ਦੇ
ਕੀ “ਅਦਵਸਵਾਸੀ ” ( ਕੇ â ਫਰਮ)
ਨਰਕ
f ਦਵਚ ਦਕਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ !
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦਹਿੱਸੇ ਦਵਿੱਚ

ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਇਸ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮ
ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦੇ ਦਸਰਫ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਦਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ
ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਸੇਰੇਬਲ
ੇ ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਕਆਮਤ ਦਾ ਦਦਨ 'ਤੇ. ਅਿੱਲਹਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ

ਨਹੀਂ ਹੈ ... 121. ਉਹ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਿੋ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ੜਹ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਿੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ .

ਅਲ - ਮਰੀਨ:: 3.- 3-4 ...... He . ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ (ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ) ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਿੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਵੇਂ
ਦਕ ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . 4. ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ, ਮਨੁ ਿੱਖਿਾਤੀ
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਦਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀਆਾਂ
ਦਨਸਾਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦਮਲੇ ਗਾ ; ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ.
ਅਲ - ਮਮਰਾਨ 3: 55-56 ..... 55. ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ ! ਮੈਂ ... ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ

ਤੈਅ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਦਕਆਮਤ ਦੇ ਦਦਨ ਤਕ ਅਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ. 56. ਦਿਨਹ ਾ ਨੇ ਅਦਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋ ਕ ਦਵਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵਾਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ .
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਦਿਹੜੇ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ,

ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਦਵਚਕਾਰ ਅ਼ਿੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਅਸੀਂ ਕੁ ਝ 'ਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਦਿਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਦਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ. 151.

ਸਿੱਚ ਦਵਿੱਚ ਅਦਵਸਵਾਸੀ

ਹਨ ; ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .
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'ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਿੱਕ ਵਾਲੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਦ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਕ
ਿੱ ਦੇ
ਕੀ “ਅਦਵਸਵਾਸੀ” (ਕੇ â ਫਰਮ)
ਨਰਕ ਦਵਚ ਦਕਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ !
ਮਾਈਡ 5:10 ਅਤੇ f12 ...... 10. ਅਤੇ ਦਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦਨਸਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ
ਹਨ .... 12. ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਿੱਦ ਚਆਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ
... ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਵਿੱਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਸਿੱਿਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ
ਦਗਆ ਹੈ ।

ਐਨਾਮ 6: 157 ..... ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਗਲਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਅਿੱਲਾਹ ਦੇ ਉਿਾਦੜਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਕਾਰਦਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹ
਼ਿੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਦਦ਼ਿੰਦੇ ਹਾਾਂ
ਦਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਦਸਆਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਇਿੱਕ ਸਖਤ ਿੁਰਮਾਨਾ ...

ਮਾਈਡ 29: 46-47 ..... 46. ਦਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਦਹਸ ਨਾ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ
ਦਕ ਇਹ ਇਕ ਦਬਹਤਰ thatੱ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ... ਅਤੇ ਕਹੋ: "ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰਿੱਬ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਰਿੱਬ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰ ਦਦ਼ਿੰਦੇ
ਹਾਾਂ..." 47 . ਅਤੇ n ਇਿੱਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖੁਲਾਸੇ ਰਿੱਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਚਾਉਣ .

ਮਾਈਡ '34:31 ਅਤੇ 38 ..... 31 ਅਤੇ ਿੋ ਲੋ ਕ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦਾ ਕਦਹਣਾ ਹੈ: "ਸਾਨੂ ਼ਿੰ

ਦਵਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਦਕ ਇਸ ਕੁ ਰਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ , ਿੋ ਦਕ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਦੇ ਅਿੱਗੇ
ਸੀ ..." 38 ਅਤੇ ਉਹ ਿੋ ਦਖਲਾਫ ਕੋਦਸਸ ਕਰਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਦਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ,
ਚੁਣੌਤੀਪ੍ੂਰਨ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ .
ਿਿੱਤੀਆ 45:16, 31 ਅਤੇ 34 ...... 16. ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਚ਼ਿੰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ,
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ (ਸਾਰੇ) ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਪ੍ਰ ਦਮਹਰ ਕੀਤੀ … 31. ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਅਦਵਸਵਾਸ
ਕੀਤਾ (ਇਹ ਦਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ :) “ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਸਨ ? … 34. ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ ਿਾਏਗਾ: “ਅਿੱਿ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਭੁ ਿੱਲ ਿਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ

ਦਦਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਮਲਣਾ ਭੁਲ
ਿੱ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਰਹਾਇਸ ਅਿੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ .
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ਬਾਈਬਲ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦੇ ਠੀਕ
ਸਬਦ ਬਾਈਬਲ
ਏ.

“ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕ ਹਨ ”

f

ਬਕਾਰਾ 2:40, 44 & 113 * .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:79 ਅਤੇ 93-94 .....
ਅਰਾਫ 7: 169 .....
B.

“ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਛ
ਿੱ ੋ ਿੋ ਦਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੱਗ ੇ ”
ਯੂਨਸ 10: 94-95 * .....
ਨਾਹਲ 16:43 .....

ਮਾਈਡ 17: 101 .....
ਤਾ-ਹਾ 20: 133 .....

ਐਨਬੀਆ 21: 7, 10 ਅਤੇ 105 .....
ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43: 45-46 .....
ਸੀ.

“ ਅਸੀਂ ਤੌਰਾਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ... ਇਿੱਕ ਰੋਸਨੀ ਅਤੇ ਏ
ਸੇਿ ”
ਮਾਈਡ 5:44 & 45 * .....
ਮਾਈਡ 46:12 .....
ਕੇ ਆਸਾ 28: 48-49 * .....

ਡੀ.

“ "ਹੇ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕੋ ! ”

ਅਲ ਇਮਰਾਨ 3:64 * , 65, 69, 70 71 72 & 75 .....
ਈ.

“ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਨੂਨ
਼ਿੰ ਹੈ (ਤੌਰਾਤ) ਦਿਸ ਦਵਿੱਚ
ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਦਨਰਣਾ ਦਦਿੱਤਾ ”
ਬਕਾਰਾ 2:41 & 91 .....
ਨੀਸਾ 4:47 .....
ਮਾਈਡ 5:43 * .....
ਅਰਾਫ 7: 157 .....
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ਬਾਈਬਲ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦੇ
ਠੀਕ ਸਬਦ ਬਾਈਬਲ
f
ਐੈੱਫ . “ ਨਾ ਹੀ ਦਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਦਹਮਤ ਸਨ

ਆਪ੍ਸ ਦਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ , ਿਦ ਤਿੱਕ ਦਾ ਪ੍ਿੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ,
ਉਹ . ”
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 213 .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:19 .....

ਸ u'ara 42:14 .....
ਿਿੱਤੀਆ 45: 16-17 .....
ਬੇਯੀਨਾ 98: 4 * .....
ਿੀ

" ਤੌਰਾਤ ... ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਿਿੱਿ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਅਿੱਲਹਾ
ਸੀ ਲਿੱਦਗਆ ਹੈ ; ਅਦਿਹੇ ਅਦਵਸਵਾਸੀ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਭੇਦਿਆ
ਦਯਸੂ ਨੇ ... ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਦਦਿੱਤੀ "
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:23 .....

ਮਾਈਡ 5: 44-47 * .....
ਸਾਬਾ 34:31 .....
ਮੂਦਮਨ 40: 69-70 .....
ਐਚ. “ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਿਰਮ-ਗਰਥ
਼ਿੰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਿੱਸ ੇ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਾ ਮ਼ਿੰਨੋ ? ”
ਬਕਾਰਾ 2:61 ਅਤੇ 85 * .....
ਅਲ - ਮਾਈ ਮਰੇਨ 3:98 .....
ਨੀਸਾ 4: 150-152 .....
ਰਾਡ 13:36 ਅਤੇ 43 .....
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ਬਾਈਬਲ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ “ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਪ੍ਰੀ -ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ
ਦਬਲਕੁ ਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਹੋ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਬਾਅਦ
f ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਮ
ਇਬਰਾਨੀ ਦਮਰਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ:
(200 ਬੀ ਸੀ - 70 ਈ.)

ਦਮਰਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਰਚ ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਅਲ-ਦਦਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਅਯਾਲੀ
ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖਰੜੇ, ਦਮਰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੈੱਤਰ-ਪ੍ਿੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕੁ ਮਰਾਨ ਦਵਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪ਼੍ਿੰਥ,
ਏਸੀਨੇ ਸ ਦੁ ਆਰਾ ਦਲਖੇ ਗਏ ਸਨ।
40 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 500 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਮਲੀਆਾਂ ਿੋ 200 ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 70 ਈ.

ਦਰਦਮਆਨ ਦਮਲੀਆਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਐਂਟੀ ਹਿੱਥ ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਿੱਡੀ ਖੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦਲਖੀਆਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਨੇ ਮ
ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥ ਦਲਖਤਾਾਂ ਹਨ।

ਇਨਹ ਾਾਂ ਖਰਦੜਆਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਦਹਿੱਸੇ ਸਾਮਲ
ਹਨ, ਦਸਵਾਏ ਅਸਤਰ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਛਿੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਦਕਤਾਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਏਸੇਨੇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱ .
ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਦਕਤਾਬ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਮਦਲਆ ਹੈ .

ਹਾਲਾਾਂਦਕ ਇਹ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਾਂ ਹਿੱਥ-

ਦਲਖਤਾਾਂ ਅਤੇ ਈ. 1000 ਦੇ ਮਜ਼ੋਰੈਦਟਕ ਪ੍ਾਠਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਅ਼ਿੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਪ੍ੁਰਾਣੇ
ਨੇ ਮ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਸਨ ਿੋ ਅਿੱਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੈ। ਕੋਡੈਕਸ Leningradensis 1008 ਈ, ਦੀ , ਪ੍ੂਰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇਿੱਕ, ਦਮਰਤ ਸਾਗਰ ਸਕਰੋਲ (1 ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਹਿੱਥ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਨਾਲ

ਸਦਹਮਤ , 00 0 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅਿੱਿ ਦਿਿੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸਲਮ ਦਵਿੱਚ ਵੇਦਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਿੱਦਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਦਮਊਜ਼ੀਅਮ' ਟੀ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਦਕਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੇ
ਅਸਥਾਨ ' . 1
--------1

ਮਾਈਡ, Th ਈ ਦਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ. 77-82 ਅਤੇ 89-90.
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ਬਾਈਬਲ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ “ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਪ੍ਰੀ -ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ
f

ਦਬਲਕੁ ਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਹੋ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਟੀ ਐਚ ਈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ:
(100 ਈ. > 600 ਈ)

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 5,600 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤ ਅਿੇ ਵੀ ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ
ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਰੜੇ
ਇਕ ਦੂ ਿੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਹਮਤ ਹਨ .

ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ :
( ਸੀ 285 > 247 ਬੀਸੀ )
1

ਸੇਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਿਾ ਟੌਲੇਮੀ II (ਬੀ
ਸੀ 309 <274) ਦੇ ਰਾਿ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਬੀ ਸੀ ਈਸਾ ਅਤੇ
ਚੇਲੇ ਸੈਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਵਚ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਦਡਯੂ ਟਰੋ-

ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਸੂਚੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਿੋ ਕੈਥੋਦਲਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਾਂ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਐੈੱਸਟਰ ਦੇ
ਿੋੜ) ਦਵਚਕਾਰ ਦਵਵਾਦਦਤ ਹਨ. ਇਹ ਬਣ ਦਗਆ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਹੈ , ਿੋ ਦਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ
ਵਰਤਣ ਦਵਿੱਚ ਸੀ.

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ :
(400 > 1000 ਈ. )
2

ਿਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਲਾਤੀਨੀ ਦਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹਿੱਥ-ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੀ , ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ 1
ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਦਗਆ ਸੀ , 000 ਸਾਲ. ਦਾਮਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਦਹਲੇ , ਰੋਮ ਦੇ ਦਬਸਪ੍ ਨੇ
ਿੈਰੋਮ ਨੂ ਼ਿੰ 382 ਈ. ਦਵਚ ਇਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਯਰਨੋ ਮਸ ਵਿੋਂ ਿਾਦਣਆ

ਿਾਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 384 ਈ . ਦਵਚ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਅਿੇ ਵੀ ਵਲਗੇਟ ਦੀਆਾਂ

8,000 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਹਨ, ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਕੁ ਝ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਾਂ ਸਾਦਰਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਇਕੋ ਗਿੱਲ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ.
-------------1

2

ਮੈਕਡਾਵਲ , ਸਬੂਤ ਿੋ ਮ਼ਿੰਗਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਵੀ ਆਰ ਆਰਦਡਕਟ , ਪ਼੍ਿੰਨਾ 61-62.
ਮੈਕਡਾਵਲ , ਦਦ ਦਨ Ev ਸਬੂਤ , 20 ਅਤੇ 34 .
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ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਈਸਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ
ਨੂ ਼ਿੰ “ਪ੍ੁਸਟੀ” ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਦਦਖਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਦਕ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਿੋ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ
ਸੀ
f

ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁ ਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ

ਭੇਿੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆਾਂ , ਈਸਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਦਿਹੜਾ ਵੀ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਦਦਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਫਲ
ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ; ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਛਤਾਉਣਗੇ.
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:55 ..... ਹੇ ਦਯਸੂ! ਮੈਨੂ਼ਿੰ ... ਸੈਦਟ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮਗਰ ਉਪ੍ਰ ਹੈ ਦਿਹੜੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦਕਆਮਤ ਦਾ ਦਦਨ, ਿਦ ਤਿੱਕ ...
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113-114 ..... 113. (ਦਫਰ ਵੀ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਦਿਹੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ.

ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਵਚ ਇਕ ਨੇ ਕ ਕਦਮ communityਦਨਟੀ ਹੈ ਿੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ

ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਬਚਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ. 114. ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ
ਅ਼ਿੰਤਮ ਦਦਨ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂ ਿੇ ਨਾਲ ਚ਼ਿੰਗੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਰਮੀ ਹਨ .

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ:: 3:199 ..... ..... ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਿੋ
ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਦਗਆ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਅਿੱਗੇ ਦਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੋ ਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਦੁ ਖੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਿੱਲਹਾ
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਦਚ਼ਿੰਨਹ) ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ !
ਦਨਸਾ 4: 162 ..... ਪ੍ਰ ਉਹ ਿੋ ਦਗਆਨ ਦਵਿੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਨਹਚਾ, ਿੋ ਦਕ ਦਵਿੱਚ

ਦਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿੋ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਵਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹੜੇ ਭੁ ਗਤਾਨ, ਜ਼ਕਤ, ਅਿੱਲਹਾ
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਦਨ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸੀ. ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਾਂਗੇ .
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ਕੁ ਰਾਨ ਦੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਈਸਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ
ਨੂ ਼ਿੰ “ਪ੍ੁਸਟੀ” ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਦਦਖਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਦਕ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਿੋ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ
ਸੀ
f
ਮਾਈਡ 5:66 ਅਤੇ 69 ...... 66. ਿੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਵੇਦਖਆ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ
ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੁ਼ਿੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਪ੍ਰੋਂ
ਅਤੇ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ੋਸਣ ਪ੍ਾਉਂਦੇ. ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਰ. ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨ ਿੋ ਦਰਦਮਆਨੇ ਹਨ,
ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ... 69. ਦਿਹੜੇ ਲੋ ਕ (ਕੁ ਰਾਨ
ਦਵਿੱਚ) ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ
ਹਨ , ਿੋ ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਦਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ,
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ .
ਅਰਾਫ 7: 159 ਅਤੇ 169 ..... 159. ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਵਚੋਂ, ਇਕ ਸਮਾਿ ਹੈ ਿੋ ਸਿੱਚਾਈ
ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਨਆਾਂ ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ... 169. ਕੀ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਦਾ ਨੇ ਮ ਉਨਹ ਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ? ਇਸ

ਲਈ ਦਕ ਉਹ ਸਿੱਚ ਨੂ ਼ਿੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਅਿੱਲਹਾ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ? ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ
ਅਦਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਹੈ . ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਘਰ r ਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਬਹਤਰ ਹੈ
ਦਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਡਰ ਹੈ, ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮੂਦਮਨ 40: 53-54 ..... 53. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੇਿ ਦਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸਰਾਇਲ

ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੋਥੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ . 54. ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁ ਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਰਗ
ਦਰਸਕ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਯਾਦ ਦਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ .
ਿਦਥਆ 45:16 ..... ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਤਾਬ ਅਤੇ ਕਮਾਾਂਡ
ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਚ਼ਿੰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ
(ਸਾਰੇ) ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਪ੍ਰ ਦਮਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ .
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ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ ਉਹ ਆਇਤਾਾਂ ਿੋ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਦੇ
"ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ" ਹਨ, ਇਸ ਦਵਚ ਕੋਈ ਤੁ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਭਰ ਸਟ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਏ. “ ਤੁ ਸੀਂ ਿਾਣਬੁfਝ
ਿੱ ਕੇ ਸਿੱਚ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਉਂ ਲੁ ਕਾਉਂਦੇ ਹੋ?”
ਬਾਕ ਅਰਾ 2:42, 159 ਅਤੇ 174 .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ ::71 ..... .....
ਮਾਈਡ 5: 15 .....
ਮਾਈਡ 5:61 .....
ਮਾਈਡ 6:91 .....
ਬੀ. “ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਕ ਪ੍ੈਲੇਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਵਚ ਬ਼ਿੰਦ ਕਰੋ ”
ਬਕਾਰਾ 2:41, 79 ਅਤੇ 174 .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3: 187 .....
ਨੀਸਾ 4:44 .....
ਮਾਈਡ 5:44 .....
ਟੇ ਵੇ 9: 9 .....

ਸੀ.

“ ਉਹ ਉਸ ਇਕ ਦਹਿੱਸ ੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਭੁ ਲ
ਿੱ ਿਾਾਂਦ ੇ ਹਨ ਦਿਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਸੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਦਗਆ "
ਮਾਈਡ 5: 13-14 .....

ਡੀ. “ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਦਵਚੋਂ ਅਨਪ੍ੜਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਿੋ ਹਨ
ਬੇਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ ਦਵਿੱਚ '
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:78 .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ ::66 ..... .....
ਮਾਈਡ 6:91 .....
ਈ. “ ਨਹੀਂ, ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਦਵਿੱਚ ੋਂ ਬਹੁਤ ੇ ਦਵਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ”
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 100 .....
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:23 .....
ਮਾਈਡ 5: 42-43, 62 ਅਤੇ 68 .....
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ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ ਉਹ ਆਇਤਾਾਂ ਿੋ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਦੇ
"ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ" ਹਨ, ਇਸ ਦਵਚ ਕੋਈ ਤੁ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਭਰ ਸਟ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਸੀ

f ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ”
ਐੈੱਫ . “ ਕੁ ਝ ਿੜੇ
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:85 .....

ਅਲ - ਮਾਈ ਮਰੇਨ 3:98 .....
ਨੀਸਾ 4: 150-152 .....
ਰਾਡ 13:36 .....

ਿੀ. “ ਤੁ ਸੀਂ ਦਵਸਵਾਸੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਿੱਲਹਾ ”
ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ ::99 ..... .....
ਐਚ. “ ਉਨਹ ਾ ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਰ ਹੈ ਿੋ ਦਵਗਾੜਦੀ ਹੈ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ੋਥੀ ”
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:75 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਸਬਦ ਸੁਦਣਆ ਅਤੇ
ਿਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਭਟਦਕਆ

ਅਲ - ਮਰਾਣ 3:78 ..... ਿੋ ਦਵਗਾੜਦੇ ਹਨ
ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ...
ਨੀਸਾ 4:46 ..... ਯਹੂਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਤੋਂ ਸਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕਹੋ ...

ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:13 ਅਤੇ 41 ..... ਉਹ ਸਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ...
ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ... ਬਦਲਣਾ
ਸਬਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਦਕਹਾ ਹੈ ...

ਮਾਈਡ 6:91 ..... ਕਹੋ ( ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ)
ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ) ...
ਅਰਾਫ 7: 162 ..... ਉਹ ਸਬਦ ਬਦਲ ਦਗਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ
ਦਗਆ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਿੱਦਸਆ ...
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ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ਰਿੱਖਣ ਦਵਚ ਉਹ
ਰਿੱਬ ਦਾ “ਉਦੇਸ” ਕੀ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਸਨ ਪ੍ੁਛ
ਿੱ ੋ :

ਉਸਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਦਵਚ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ ਕੀ
ਹੈ ? ਕੀ ਰਿੱਬ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣ, ਿਾਾਂ ਖਰਾਬ
ਹੋਣ? ਦਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ
f ! ਦੋਨੋ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਿੱਚ ਸਦਹਮਤ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਦਕ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, " ਨਾ " ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਬੁਿੱਕ corru ਹੋਣਾ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਿ ਤਬਦੀਲ
ਹੋ! ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਰਿੱਬ “ਇਕੋ ਇਕ” (ਏਲ- ਅਡਲ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਾਂ
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਰਮੀ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਵਿੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਦਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਦਨਆਾਂ ਦੇ ਦਦਨ
ਸਾਰੀ ਮਨੁ ਿੱਖਿਾਤੀ ਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ..... ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਹ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਹੁਕਮ ਦਦ਼ਿੰਦਾ
ਹਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਦਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ।
ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:32 ..... ਿੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ

ਮ਼ਿੰਨੋ; ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੋ ੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂ ਼ਿੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 . … . 24. ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਾਂ ਦੇ ਐਲ ਓਆਰਡੀ ਨੇ ਸਹੁ਼ਿੰ ਖਾਿੀ
ਹੈ, ... ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਮੈਂ ਦਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਖੜੇ
ਹੋਏਗਾ : 27. ਦਕਉਂਦਕ ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੌਣ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਹੈ ਦਵਖਾਏ ਅਤੇ ਦਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ
ਦੁ ਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਦਯਰਦਮਯਾਹ 36: 22-32 ..... 27. ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਦ ਦਯਰਦਮਯਾਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਇਆ ਿਦੋਂ ਪ੍ਾਤਸਾਹ ਨੇ
ਪ੍ਿੱਤਰੀ ਸਾੜ ਦਦਿੱਤੀ ਸੀ। 28. ਤਦ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਿੱਤਰੀ ਲੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਬਦ ਦਲਖ
ਿੋ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਸਿੌਲ ...

ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 12:48 ..... ਿੋ ਦਕ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬੂਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸਬਦ , ਦਿਸ ਕੋਲ
ਹੈ , ਿੋ ਦਕ ਇਿੱਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ: ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਆਦਖਆ ਹੈ , ਉਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਅ਼ਿੰਤ ਦੇ
ਦਦਨ ਉੈੱਤੇ ਉਸਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ .

ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 22:19 ..... ਅਤੇ ਿੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭਦਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦੂ ਰ
ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਆਪ੍ਣੀ ਦਕਤਾਬ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ਦਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ...
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ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ਰਿੱਖਣ ਦਵਚ ਉਹ
ਰਿੱਬ ਦਾ “ਉਦੇਸ” ਕੀ ਹੈ ?
ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਮਿੱਤਰ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਨੇ ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ

f

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਿਰਮੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਈਡ 11:57..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸਭ ਕੁ ਝ 'ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ .
ਦਹਿੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਯਾਦ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਦਿਆ ਦਗਆ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .

ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ 47:11 ਅਤੇ 32 ..... 11. ਹੈ, ਦਕਉਦਕ ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਸਵਾਸੀ ਦੇ ਰਿੱਦਖਅਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਬ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ. .२. ਦਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂ ਦਿਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂ ਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਅਿੱਲਹਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪ੍ਰ਼ਿੰਤੂ ਅਿੱਲਹਾ ਅਸਲ
ਦਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਮਾਈਡ 58:10 ..... ਗੁਪ੍ਤ ਸਲਾਹ ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਕ਼ਿੰਮ ਹੈ , ਿੋ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਤ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਦਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਆਦਗਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਾ ਸਕਦਾ । ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦਦਓ .
ਹੈਸ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ... ਦਵਸਵਾਸ ਦਾ ਰਿੱਦਖਅਕ ਸੁਰਿੱਦ ਖਆ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਹੈ ; ਗਾਰਡੀਅਨ ...

ਹਿੱਕਾ 69:44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਿੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਾਂ
ਦੀ ਕਾted ਕਿੱ falseੱੀ ਹੈ , 45. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਫੜ
ਦਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ-ਸਮਹਾਰੀ ਤੋੜ ਦਦਿੱਤੀ . 47. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .
ਿੀਨ 72: 26-28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕਿੱਲਾ) ਅਦਦਰ ਸਟ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ
ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ. 27. ਦਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂ ਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸਨੇ ਚੁਦਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਹ

ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭੇਿਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਪ੍ਿੱਛੇ ਤੁ ਰਦੇ ਹਨ . 28. ਦਕ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਦਕ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦੇਸ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ .
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ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ ਰਿੱਖਣ ਦਵਚ ਉਹ ਰਿੱਬ
ਦੀ “ ਸਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਸਨ ਪ੍ੁਛ
ਿੱ ੋ :

ਉਸਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਦਵਚ ਰਿੱਬ ਦੀ ਸਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ
ਰਿੱਬ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ ਸਮਰਿੱਥ ”
ਹੈ ? ਦਬਲਕੁ ਲ ਹਾਾਂf ! ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਹਮਤ ਹਨ ਦਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ “ਸਮਰਿੱਥ” ਹੈ!
ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਉਹ " ਰਿੱਬ
ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ " (ਅਲ-ਕਦੀਰ) ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 12: 6-7 ..... 6. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਬਦ ਸੁਿੱਿ ਬਚਨ ਹਨ, ਿਰਤੀ ਦੇ ਭਿੱਠੀ ਦਵਿੱਚ
ਚਾਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ, ਸਿੱਤ ਵਾਰ ਸੁਿੱਿ. 7. ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਖੋ . ਹੇ ਸਾਈਂ, ਤੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ
ਪ੍ੀੜਹ ੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿੱਖੇਂਗਾ .

ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 ..... 5. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ … 6. ਿੋ ਸਦਚਆਈ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ .
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-11 ..... 9. ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁ ਝ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ: ਇਸ ਲਈ

... ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ , 10 . ਮੁ the ਤੋਂ

ਅ਼ਿੰਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕ਼ਿੰਮ ਿੋ ਅਿੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ
ਸਨ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੂਰੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਾਾਂਗਾ : 11. ਮੈਂ ਇਹ
ਦਕਹਾ ਹੈ , ਮੈਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਾਂਗਾ ; ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇ ਸ ਰਿੱਦ ਖਆ ਹੈ , ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ
ਕਰਾਾਂਗਾ .
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂ਼ਿੰਹ ਦੇ

ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹੋ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਵੇਗੀ , ਪ੍ਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਮੈਂ
ਚਾਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਵਿੱਚ ਖੁਸਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੈਂ ਭੇਦਿਆ ਹੈ .
ਮਰਕੁ ਸ 12:24 ..... ਦਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉੈੱਤਰ ਦਦਿੱਤਾ, “ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਦਕਉਂਦਕ ਤੁ ਸੀਂ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ।

ਮਰਕੁ ਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਮਟ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦਮਟੇ ਿਾਣਗੇ .

ਲੂ ਕਾ 16:17 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਲ਼ਿੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਟੁ ਕੜੇ
ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ .
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ਉਸਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਦ਼ਿੰ ਿਤ ਰਿੱਬ ਦੀ
“ ਸਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ ?
ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255
f ..... 20. ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੈੱਤੇ ਸਕਤੀ

ਹੈ ... ਅਿੱਲਾਹ ! ਇਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ , ਿੀਵਤ, ਅਨਾਦਦ ... 255. ਉਸਦਾ
ਤਖਤ ਸਵਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਥਿੱਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ .
ਏਨਮ 6: 114 - 115 ..... 114. ਕੀ ਮੈਂ ਿਿੱਿ ਲਈ ਅਿੱਲਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਹੋਰ ਭਾਲਾਾਂਗਾ , ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਦਿਸ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ?
... 115. ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਬਦ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਦਨਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ . ਇਿੱਥੇ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਦਹਿੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਯਾਦ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਦਿਆ ਦਗਆ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .

ਹਿੱਿ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋ ਈ ਦੂ ਤ ਿਾਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦਿਆ, ਪ੍ਰ (ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ)

ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਵਿੱਚ ਕੁ ਝ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾ ਦਦਿੱਤ ਾ. ਪ੍ਰ ਅਿੱਲਹਾ
ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੈਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ .

ਅਿੱਲਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕੇਤ (ਖੁਲਾਸੇ ) ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਲੋ ਕ ਮਾਨ 31:27 ..... ਅਤੇ ਿੇ ਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਿੱਖ ਕਲਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੁ਼ਿੰਦਰ,

ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਤ ਹੋਰ ਸਮੁ਼ਿੰਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, (ਦਸਆਹੀ ਸਨ), ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਸਬਦ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ .
ਮਾਈਡ 58:10 ..... ਸੈਤਾਨ ... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਆਦਗਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁ ਝ ਵੀ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਾ ਸਕਦਾ . ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਣ ਦਦਓ.
ਹਿੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਿੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਾਂ
ਦੀ ਕਾted ਕਿੱ hadੱੀ ਹੈ , 45. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਦਲਆ
ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ-ਸਮਹਾਰੀ ਤੋੜ ਦਦਿੱਤੀ , 47. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਵਿੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .
ਮਾਈਡ 85:21 - 22 ..... 21. ਿੀ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਸਾਨਦਾਰ
ਹੈ ਕੁ ਰਆਨ , 22 ਪ੍ੀ ਇਿੱਕ ਚ਼ਿੰਗੀ-ਦਨਗਰਾਨੀ ਟੈਬਲੇ ਟ ਦਵਿੱਚ ਰਿੱਦਖਆ .
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ਤਰਕ ਦੀਆਾਂ ਬੁਦਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਾਂ
ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ
"ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੀਰੀ"
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ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਦ਼ਿੰ ਿਤ ਇਕ ਿਾਰਣਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਕਵੇਂ ਦਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਦਬਨਾਾਂ ਦਕਸੇ
ਇਮਦਤਹਾਨ ਿਾਾਂ ਦਵਸਲੇ ਸਣ ਦੇ ਦਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚ ਦਗਆ. ਕੁ ਝ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਾਂ ਿਾਦਰਆ
ਦਗਆ. ਦਕਉਂਦਕ ਕੁ ਰਾਨ ਕਦਹ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਮੁਹ਼ਿੰਮਦ (ਅਰਾਫ:: १ 15 Saf ਅਤੇ
ਸਫ 61१: cies) ਬਾਰੇ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਨਹੀਂ ਦਮਲੀਆਾਂ, ਇਸ
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਦਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਕਉਂਦਕ ਕੁ ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ. ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ.

“ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਐਡ ਅਦਗਆਨਤਾ ”

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ਿੰਭਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁ ਝ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਦਸਸ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਿੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਯੂਨਾਨੀ ਿਾਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਵੇਂ ਪ੍ੜਹ ਨਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਦਵਦਗਆਨ ਦੇ ਦਗਆਨ ਤੋਂ ਦਬਨਾਾਂ ਬਦਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ , ਉਹ
ਅਦਗਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋਸੀ ਹਨ।

“ ਪ੍ੈਟੀਟੀਓ ਦਪ੍ਰਸ
਼ਿੰ ੀਪ੍ੀ ”
ਪ੍ਰਸਨ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਦਸਿੱ ਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਿਾਾਂ ਸਰਕੂ ਲਰ ਤਰਕ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ
ਇਹ ਕੁ ਰਾਨ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”

“ ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਐਡ ਪ੍ੌਪ੍ਲ
ੂ ਮ ”

ਮਸਹੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਿਾਾਂ ਪ੍ਿੱਖਪ੍ਾਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਬੋਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਨਹੀਂ.
“ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਦਕ ਇਸ
ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ।”

“ ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਐਡ ਵੈਰਕੁ ਦ਼ਿੰ ਡਅਮ ”

ਇਕ ਸਦਤਕਾਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ੀਲ ਿੋ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਬਦਹਸਾਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਚਾਰੇ
ਬਗੈਰ ਦਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਦਥਤੀ ਲਈ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਦਵਰੁਿੱਿ
ਹਨ. "ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ, ਦਕਉਦਕ ਇਿੱਕ ਮਸਹੂਰ ਿਰਮਨ ਿਰਮਸਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਿੰਪ੍ਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ."

49

ਤਰਕ ਦੀਆਾਂ ਬੁਦਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਾਂ
ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਿ
਼ਿੰ
“ ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਇਸਦਤਹਾਰ ਘਰ ”
ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਦਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਇਿੱਕ ਅਪ੍ੀਲ ਦਿਸਦੇ ਦਵਰੁਿੱਿ ਇਹ ਦਨਰਦੇਦਸਤ ਹੈ. “ ਯਹੂਦੀਆਾਂ
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ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਲੀ ਬੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਭਰਸਟ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਅਦਿਹੇ ਭੈੜੇ ਲੋ ਕ ਸਨ।”

“ ਅਣਦੇਖੀ ਏਲੇ ਚੀ ”
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰਿਤ ਹੋਰ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪ੍ਸਟ ਦਸਿੱਟਾ ਕਿੱ ਦੱਆ ਦਗਆ. “ਨਵਾਾਂ
ਨੇ ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁ਼ਿੰਮ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਭਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਈਸਾਈ ਇਸ ਦਵਚੋਂ ਕੁ ਝ ਭੁ ਿੱਲ ਗਏ
ਸਨ।”
“ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਐਡ ਬੈਕੂਲਮ ”
ਵਿੱਡੀ ਸਦਟਿੱ ਕ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਪ੍ੀਲ! ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . “ਦਨ J ਿਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸਲਾਦਮਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ
ਇਕ ਮਸਦਿਦ ਦਵਚ ਦਿਿੱਥੇ ਮੈਂ “ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? ”ਦਵਸੇ ਉੈੱਤੇ ਮੁ ਸਲਮਾਨਇਸਾਈ ਬਦਹਸ ਦਵਚ ਭਾਸਣਕਾਰ ਸੀ, ਸਰੋਦਤਆਾਂ ਦਵਚ ਤੁ ਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਰਮਸਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਪ੍ਿੱਖ ਦੀ ਦਹਫਾਜ਼ਤ ਦਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਦਿੱਤਾ। ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪ੍ੀਕਰ
ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ; “ਤੁ ਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਦਲਆ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ!” ਇਕ ਤੁ ਰਕ ਤੋਂ ਤੁ ਰਕ ਨੇ
ਦਕਹਾ ਸੀ ਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰ਼ਿੰਸ ਦਵਚ ਇਹ ਦੂ ਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਘੇਰ ਦਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਿਮਕੀ
ਦਦਿੱਤੀ, “ਫੇ ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਦਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਾਂਗੇ!”
ਮਾਈਡ 2: 256 ਕੋਈ ਿਰਮ ਦਵਚ ਕੋਈ ਮਿਬੂ ਰੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ .
"ਆਰਗੂਮਟ
ੈਂ ਮ ਗੈਰ ਿਮਬਿੱਿ " 1
ਦਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਦਸਿੱਟਾ ਅਸਲ ਦਵਿੱਚ ਉਸ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਾਾਂਦਾ ਦਿਸ
ਦੁ ਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਿੱਕ " ਨਾਨ ਸੀਕੁ ਇਟਰ " ਗਲਤਪ੍ਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ:
ਿੇ,
ਿੇ,

ਏ. “ਬਾਈਬਲ ਰਿੱਬ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ” ਅਤੇ

ਬੀ. “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਿੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ”

ਦਫਰ, ਸੀ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ.”
--------1 ਸਫ਼ੇ. 48-49 'ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ੍ ਦਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੱਕ, ਤਰਕ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਛਾਣ , ਸਫ਼ੇ.
91-107 .
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ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਦਸਲੋ ਿੀਜ਼ਮ
ਦਵਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬ਼ਿੰਿ
ਏ.

f

ਿੇ, “ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ ”;

1 ਕੁ ਦਰ਼ਿੰਥੀਆਾਂ 14: 37- 38 ..... 37. ਿੇ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ

ਨਬੀ ਿਾਾਂ ਆਤਦਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ
ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਲਖ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪ੍ਰ ਿੇ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਅਣਿਾਣ
ਹੈ, ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਦਲਓ! ਅਿੱਲਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂ ਤ ਅਤੇ ਉਸ

ਿਰਮ-ਗਰ਼ਿੰਥ ਉੈੱਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰੋ ਿੋ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੂ ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੋ ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ .
ਬੀ.
ਿੇ, " ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ";
ਮਿੱਤੀ 24:35.....ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਮਟ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਮਟੇ
ਿਾਣਗੇ .

ਮਾਈਡ 18:27 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ .
ਸੀ.
ਦਫਰ, “ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ”!
ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁਿੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ , ਫੁ ਿੱਲ ਚੜਹ ਦਾ ਹੈ , ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸਬਦ
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ .
1 ਪ੍ਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਨਮ, ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਪ੍ਰ ਅਦਵਨਾਸੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੋ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ
ਹੈ ... 25. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ . .
ਯੂਨਸ 10:64 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ
ਸਰਵਉੈੱਚ ਦਿਿੱਤ ਹੈ।
ਕਾਫ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ .

51

ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਦਸਲੋ ਿੀਜ਼ਮ
ਦਵਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬ਼ਿੰਿ
ਏ.
“ਿੇ”, ਰਿੱਬ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦ
਼ਿੰ ਾ ਹੈ
ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਕਰਨ ਲਈ; ( ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ)

f

ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ..... ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਹ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਹੁਕਮ
ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਦਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ।
ਦਹਿੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਯਾਦ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਦਿਆ ਦਗਆ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .
ਬੀ.
“ਿੇ”, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ
ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ; ( ਉਸਦੀ ਸਕਤੀ)
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਮੇਰਾ ਸਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂਹ
਼ਿੰ ੋਂ ਦਨਕਲੇ ਗਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਵਾਪ੍ਸ ਆਵੇਗੀ , ਪ੍ਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਵਿੱਚ
ਖੁਸਹਾਲ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੈਂ ਭੇਦਿਆ ਹੈ .
ਹਿੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਿੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਾਂ
ਦੀ ਕਾted ਕਿੱ falseੱੀ ਹੈ , 45. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਫੜ
ਦਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ-ਸਮਹਾਰੀ ਤੋੜ ਦਦਿੱਤੀ. 47. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਵਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .
ਸੀ.
“ਦਫਰ”, ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਦਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ !
ਮਿੱਤੀ 5:18 ..... ਦਚਰ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਟਲ ਇਿੱਕ ਅਖਰ ਿ ਇਿੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਰਾਹ ਦਵਿੱਚ ਕਾਨੂ ਼ਿੰਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਿਦ ਤਿੱਕ ਦਕ ਸਭ ਿਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ.
ਮਰਕੁ ਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਮਟ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਮਟੇ
ਿਾਣਗੇ .
17ਸਰਾ 17:77 ..... ( ਅਦਿਹਾ ਹੀ ਸੀ) ਰਸਾਦਲਆਾਂ ਨਾਲ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ
ਭੇਿੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੇ ਗੀ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਦਵਆਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਨਹੀਂ
ਿਾਣਦਾ”
ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਕੀ ਬੀ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ!
f

“ ਅਲ-ਅਲਮ ”
ਸਰਬੋਤਮ, # 20
ਿੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਿਾਣੂ ਹੈ

ਇਬ 4: 12-13 ..... 12. ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਰਦਹ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਤਿੱਖਾ ਹੈ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਿ ਹੈ, ਵੀ ਵ਼ਿੰ ਡ ਅਡ੍ਡ ਿ ਰੂਹ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋੜ ਅਤੇ ਗੁਿੱਦੇ ਦੇ , ਅਤੇ ਦਦਲ ਦੇ ਦਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਦਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ . 13. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਿਹਾ ਿੀਵ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ , ਪ੍ਰ ਸਭ ਕੁ ਝ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਨ਼ਿੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਲਹਾ ਹੈ ਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ
ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 231 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ

ਅਦਾਕਾਰ ਿੋ ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਅਤੇ ਦਕਤਾਬ ਅਤੇ ਬੁਿੱਿ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਦਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ. ਅਿੱਲਹਾ ਤੋਂ ਡਰੋ , ਅਤੇ ਿਾਣੋ ਦਕ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ
ਦਗਆਨ ਹੈ .

“ ਅਲ-ਬਸਾਰ ”
ਮ਼ਿੰਨਣ ਵਾਲਾ, # 28
ਿੋ ਸਭ ਕੁ ਝ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 94: 7-9 ..... 7. ਦਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ

ਵੇਖੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਯਾਕੂ ਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਇਸ ਵਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ . 8. ਸਮਝੋ , ਤੁ ਸੀਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਦਵਿੱਚ ਮੂ ਰਖ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਮੂਰਖ , ਿਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਸਆਣਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ? 9. ਦਿਸਨੇ ਕ਼ਿੰਨ
ਲਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਦਿਸ ਨੇ ਅਿੱਖ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ?
ਮੂਦਮਨ 40:56 ..... ਯਕੀਨਨ , ਦਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਦਬਨਾਾਂ ਦਕਸੇ ਅਦਿਕਾਰ ਦੇ ਅਿੱਲਹਾ

ਦੇ ਖੁਲਾਦਸਆਾਂ ਬਾਰੇ ਘੁਮ
਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਦਦਲਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਹ਼ਿੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ; ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਚ
ਸਰਨ ਲੈ . ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਦਵਆਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਨਹੀਂ
ਿਾਣਦਾ”
ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ!

f

“ ਏਰ-ਰਕਬ ”
ਪ੍ਦਹਰੇਦਾਰ, # 44
ਿੋ ਆਪ੍ਣੀ ਦਸਰਿਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ

ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ; ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹਾਾਂ , ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹਾਾਂ , ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 10 ਮੁ the ਤੋਂ ਅ਼ਿੰਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕ਼ਿੰਮ ਿੋ ਅਿੇ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ, ਇਹ ਆਖਦਦਆਾਂ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਕਰਾਾਂਗਾ.
ਮਾਈਡ 5: 116-117 ..... 116. ਯਕੀਨਨ , ਤੁ ਸੀਂ ਦਸਰਫ ਤੁ ਸੀਂ ਹੀ , ਛੁ ਪ੍ੀਆਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿਾਣਕਾਰ ਹੋ . 117. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਹੁਕਮ ਦਦਿੱਤ ਾ ਸੀ
(ਦਕਹਾ): "ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਪ੍ੂਿਾ ਕਰੋ , ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ. ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਹਾ

ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ , ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਦਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ
ਦਾ ਦਨਗਰਾਨੀ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਸੀ . ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋ .
“ ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ ”
ਟੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ, # 39
ਿੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੈੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ
ਕਹਾਉਤਾਾਂ 2: 8 ..... ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਸ਼ਿੰਤਾਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਮਾਈਡ 11:57 ..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਵਿੱਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ .
ਿੀਨ 72: 26- 28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕਿੱਲੇ) ਅਦਦਿੱ ਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ
ਆਪ੍ਣਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ.

27. ਦਸਵਾਏ ਹਰੇ ਕ ਦੂ ਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸਨੇ ਚੁਦਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ

ਦਫਰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭੇਿਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਪ੍ਿੱਛੇ ਤੁ ਰਦੇ ਹਨ . 28. ਦਕ ਉਹ
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦੇਸ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ”
ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ !

f

“ ਅਲ-ਵੇਦ ”
ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, # 48
ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਦਯਰਦਮਯਾਹ 31: 3, 31-34 ਅਤੇ 37 ..... 3. ਯਹੋਵਾਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ

ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂ਼ਿੰ, ਅਤੇ ਆਦਖਆ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ , ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਦਪ੍ਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ ... 31. ਵਕਤ ਆ ਆਖਦਾ ਹੈ , ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਬਣਾਵਾਾਂਗਾ ... 34. ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਫਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਾਂਗਾ ... 37. ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਿੇ ਉੈੱਪ੍ਰਲੇ ਅਕਾਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਾਦਪ੍ਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਖੋਦਿਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਲਈ ਦਮਟਾ ਦੇਵਾਾਂਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।

1 ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 4: 6- 8 & 16 ..... 6. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਦਕ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਚ ਦਾ

ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂ ਼ਿੰ . 8 ਦਿਹੜਾ ਦਵਅਕਤੀ ਦਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ
ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਪ੍ਆਰ ਹੈ . 16. ਰਿੱ ਬ ਦਪ੍ਆਰ ਹੈ ; ਦਿਹੜਾ ਦਵਅਕਤੀ
ਦਪ੍ਆਰ ਦਵਿੱਚ ਦਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਵਿੱ ਚ ਦਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਉਸ ਦਵਿੱ ਚ ਵਸਦਾ
ਹੈ ।
ਬੁਰਿ 85:14 ਅਤੇ 21-22 ..... 14. ਉਹ ਭੁ ਲ
ਿੱ ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਹੈ ... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕੁ ਰਾਨ ਹੈ , 22. ਪ੍ੀ ਇਕ ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ
ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਗੋਲੀ ਦਵਚ ਰਿੱਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ .
“ ਇਰ-ਰੀਜ਼ੈਕ ”
ਸਪ੍ਲਾਇਰ, # 18
ਿੋ ਦੋਹਾਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਭੋਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਵਸਵਾਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ
ਦਫ਼ਦਲਿੱਪ੍ੀਆਾਂ 4:19 ..... ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਸੀਹ ਦਯਸੂ
ਦੁ ਆਰਾ ਮਦਹਮਾ ਦਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ .

ਤੂ ਰ 51:58 ..... ਅਿੱਲਾਹ ! ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ , ਅਟੁ ਿੱ ਟ ਤਾਕਤ
ਦਾ ਮਾਲਕ.
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ”
ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ !

f

“ ਇਰ-ਰੇਸਦ ”
ਗਾਈਡ, # 98
ਿੋ ਦਵਸਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨਤਾ ਵਿੱਲ ਲੈ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਦਕਉਂਦਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ; ਉਹ ਮੌਤ ਤਿੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਕ ਹੋਵੇਗਾ .

ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 119: 9 ਅਤੇ 105 ..... 9. ਇਕ ਨੌ ਿਵਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਵੇਂ
ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਿੱਗੇ ਸਾਵਿਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਪ੍ਦੇਸ ... 105. ਤੇ ਰਾ
ਬਚਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ੈਰ ਕੋਲ ਦੀਵੇ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ .

ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 ਅਤੇ 23-24 ..... 18. ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ... 23. ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ: "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਕਿੱਲ

ਕਰਾਾਂਗਾ," 24. ਡਬਲਯੂ ਐਡ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਦਕਹਾ, "ਿੇ ਰਿੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਾਂ. ”. ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, " ਅਿੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਿ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਸਿੱਚਾਈ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦਲਆਵੇ ."
“ ਈ ਐਲ ਕੁ ਡਸ ”
ਅਿੱਤ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ, # 5
ਸਵਰਗ ਦਵਚ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰਤਾ ਮ਼ਿੰਨਣਾ
ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26 ..... 25. ਤਦ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁ ਲਨਾ ਦਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਿਾਾਂ ਮੈਂ

ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਾਂਗਾ? ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ . 26. ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਉੈੱਚੀਆਾਂ ਵਿੱਲ ਵੇਖੋ,
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦਕ ਦਕਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਰਚੀਆਾਂ ਹਨ , ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਗਣਤੀ ਦੇ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਲਆਇਆ: ਉਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਦਰਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ,
ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ ; ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ .
ਮਾਈਡ 62: 1 ..... ਿੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਵਚ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਵਿੱਚ ਹੈ ਵਦਡਆਈ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ
ਅਿੱਲਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਪ੍ੁਰਖ , ਸਕਤੀਮਾਨ, ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ.
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ " ਰਿੱਬ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ !

f

“ ਅਲ-ਕਦੀਰ ”
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਇਿੱਕ, # 69
ਿੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਿੱਯਬ
ੂ 33:12 ..... ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਦਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ; ਮੈਂ ਤੈਨੂ਼ਿੰ ਉੈੱਤਰ
ਦਦਆਾਂਗਾ ਦਕ ਰਿੱਬ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ .

ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 ..... 24 . ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕਰਾਰ

ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਦਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਸੋਦਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਆ ਿਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਦਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ
ਿਾਵੇਗਾ ... 27. ਦਕਉਂਦਕ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ , ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੌਣ ਰਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ?
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੈੱਤੇ ਸਕਤੀ
ਹੈ ...

255 . ਅਿੱਲਾਹ! ਇਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਉਂਦਾ, ਅਨਾਦਦ। ਨਾ ਹੀ

ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ... ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਗਲੇ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਥਿੱਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ .
“ ਈ ਐਲ-ਕਬੀਰ ”
ਮਹਾਨ, # 38
ਕੌਣ ਉੈੱਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਸਿੱਿ ਹੈ
ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉੈੱਤਮ ਪ੍ੁਰਖ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ

ਹਮੇਸਾ inhabiteth, ਦਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ; ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਵਿੱਚ
ਰਦਹਣ ਦੀ ਿਗਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਹੈ ਪ੍ਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਦਨਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ,
ਦਨਮਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੁੜ ਸੁਰਿੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਛਤਾਵੇ ਦਾ ਦਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਿੀਤ ਕਰਨ ਲਈ.
ਹਿੱਿ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਅਿੱਲਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਚ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਾਏ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਦਕਉਂਦਕ ਅਿੱਲਹਾ, ਉਹ ਉੈੱਚਾ, ਮਹਾਨ ਹੈ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ " ਰਿੱਬ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ !
“ ਅਲ-ਿੈੈੱਬਰ ”

f

ਸਭ ਸਕਤੀਸਾਲੀ, # 10
ਦਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦਨਰੋਲ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 24: 8 & 10 ..... 8. ਕੌ ਣ ਮਦਹਮਾ ਦਾ ਰਾਿਾ ਹੈ?

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਸ੍ਟਟਰ ੀਟ r Ong ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ , ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਵਿੱਚ
... 10. ਕੌਣ ਮਦਹਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਿਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਦਹਮਾ ਦਾ
ਰਾਿਾ ਹੈ. ਸੇਲਾਹ.

ਹੈਸ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ

ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਪ੍ੁਰਖ, ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਦੇ ਸਰੋ ਤ ਦੀ ਦਨਹਚਾ ਕੀਪ੍ਰ ,
ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸਕਤੀਮਾਨ , ਮਾਣ!
ਹਿੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਿੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਾਂ
ਦੀ ਕਾted ਕਿੱ hadੱੀ ਹੈ , 45. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਦਲਆ
ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਦਫਰ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ-ਨਾੜੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਤੋੜ ਦਦਿੱਤਾ, 47. ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .
“ ਅਲ ਮੁਕਦਤਰ ”
ਪ੍ਰੀਵੈਲਰ, # 70
ਿੋ ਦਿਿੱਤ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁ ਸਟ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਪ੍ਕੜ ਦਵਿੱਚ
1 ਸਮੂਏਲ 2: 9-10 ..... 9. ਉਹ ਸ਼ਿੰਤਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰੇਗਾ , ਅਤੇ ਦੁ ਸਟ ਹਨੇ ਰੇ
ਦਵਿੱਚ ਚੁਿੱਪ੍ ਰਦਹਣਗੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਿਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 10. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਦੁ ਸਮਣਾਾਂ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਅਕਾਸ ਤੋਂ ਗਰਿੇਗਾ. ਯਹੋਵਾਹ ਿਰਤੀ
ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਦਾਾਂ ਦਾ ਦਨਆਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਹਫ 18:45 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੈੱਤੇ ਸਕਤੀ ਹੈ .
ਕਾਮੇ ਆਰ 54:42 ..... ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਨਸਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮਾਦਰਆ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਰੋਮ ਬਣਨਾ ਬਦਲਾਓ !

f

“ ਅਲ-ਮੁਦਮਨ ”
ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, # 7
ਦਕਸ ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ
ਦਵਿੱਚ ਵਦਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 90. ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਲਈ ...
ਤੀਤੁ ਸ 1: 2 ..... ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਵਿੱਚ, ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ , ਦਿਹੜਾ ਝੂ ਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ , ਨੇ ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਆਨ ਦਵਚ ਅਿੱਲਹਾ
ਉੈੱਤੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਅਿੱਲਹਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਦਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ?
ਹੈਸ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ
ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ, ਦਨਹਚਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ; ਸਰਬ
ਸਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ.
ਅਲ - ਮਰੀਨ 3: 9 ਅਤੇ 94 ..... 9. ਅਿੱਲਹਾ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ... 94. ਤੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ !
“ ਅਲ-ਵੇਲਾ ”
ਸਰਪ੍ਰਸਤ, # 78
ਿੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਿੰਤਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵਿੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਹਮਯਾਹ 9: 6 ..... ਤੁ ਸੀਂ ਵੀ , ਇਕਿੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ; ਤੂ ਼ਿੰ ਸਵਰਗ ਨੂ ਼ਿੰ, ਅਕਾਸ ਦਾ ਸਵਰਗ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਿੋ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਹਨ,
ਸਮੁ਼ਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁ ਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਦਰਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ .
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਮਿੱਤਰ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ,

ਦਿਸ ਨੇ ਪ੍ੋਥੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਿਰਮੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ਰਿੱਬ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਬਦਦਲਆ ਿਾ ਦਰਹਾ ਤਿੱਕ !

f

“ ਅਲ-ਹਾਡਾ ”

ਗਾਈਡ, # 94
ਿੋ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਮਾਰਗਾਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰ 25: 9..... ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ; ਅਤੇ
ਮਸਕੀਨ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਲਆਵੇਗਾ .

ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 73:24.....ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ,
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਵਿੱਚ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਮਦਹਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਗੇ .
ਹਿੱਿ 22:54 ..... ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਿੱਲਹਾ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਗਵਾਈ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਹੜੇ
ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਸਿੱਿੇ ਰਸਤੇ ਤੇ .

“ ਅਲ-ਮਹੇਦਮਨ ”
ਰਿੱਦਖਅਕ, # 8
ਦਿਹੜਾ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰ 12: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਬਦ ਸੁਿੱਿ ਸਬਦ, ਦਸਲਵਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਰਤੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਭਿੱਠੀ ਦਵਿੱਚ

ਟੈਸਟ, ਵਰਗੇ ਹਨ ਸੁਿੱਿ ਸਿੱਤ ਵਾਰ. 7. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰੇਂ , ਅਤੇ ਤੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਇਸ ਪ੍ੀੜਹ ੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ।
ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ

ਰਿੱਖਣ ਦੁ ਸਟ; ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਚਾਏਗਾ . 8. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਿਾ
ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ .
ਜ਼ਬੂਰ 25:14 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੇਤ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਵਖਾਏਗਾ .

ਹੈਸ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਉਹ
Sovਅਲ ਹੈ ਈ IGN ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਪ੍ੁਰਖ, ਸੁ ਰਿੱਦਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਨਹਚਾ ਦੀ
ਦਵਕਟਕੀਪ੍ਰ; ਗਾਰਡੀਅਨ , ਸਕਤੀਮਾਨ ਇਕ, ਸਾਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ...

60

ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ ਰਿੱਬ ਿਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਮਾਨਕ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਕੇ ਉਹ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦਨਰਣੇ ਦੇ ਦਦਨ 'ਤੇ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ!

f

“ ਅਲ-ਐਡਲ ”
ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਰਮੀ, # 30
ਦਿਸਦਾ ਸਬਦ ਸਿੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦਨਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੈ

2 ਮੋਦਥਉਸ 3:16 ..... ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਥੀ ਹੈ ਦੁ ਆਰਾ ਦਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁ ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਉਪ੍ਦੇਸ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਲਈ, ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੇ ਦਸਿੱਦਖਆ ਦੇ ਲਈ , ਉਹ T
ਪ੍ਰਮੇਸੁ ਰ ਦੇ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੁਕ਼ਿੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਇਹ ਨਾਮ 6: 115 ..... ਸਿੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦਨਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ

ਹੈ . ਇਿੱਥੇ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ.
“ ਅਲ-ਹਕੀਮ ”

ਿਿੱਿ , # 29
ਿੋ ਸਾਰੇ ਦਵਵਾਦਾਾਂ ਦਾ ਦਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 96:13 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਖੁਸ ਹੋਵੋ ... ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਿਰਤੀ ਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰਨ
ਆਇਆ ਹੈ ; ਉਹ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਦਾ ਦਨਰਣਾ ਸਦਚਆਈ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ , ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ।
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 12:48 ..... ਦਿਹੜਾ ਦਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ

ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੈ ਿੋ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਦਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਸਬਦ ਿੋ ਮੈਂ ਬੋਦਲਆ ਹੈ, ਅ਼ਿੰਤ ਦੇ
ਦਦਨ ਉਸਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਮਾਈਡ 5:47 ..... ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਦੁ ਆਰਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰੋ ਿੋ ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਸੀ .

En’am 6:114 ..... ਕੀ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਲਈ ਅਿੱਲਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਭਾਲਾਾਂਗਾ , ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਦਿਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਸਾਸਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ
ਸਮਝਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ?
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਕ “ ਰਿੱਬ ਿਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਮਾਨਕ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਕੇ ਉਹ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦਨਰਣੇ ਦੇ ਦਦਨ 'ਤੇ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ!

f

“ ਅਲ-ਹਿੱਕਕ ”
ਸਿੱਚ , # 52
ਕੌਣ ਸਿੱਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 119: 142 ਅਤੇ 144 ..... 142. ਤੇਰਾ ਿਰਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਹੈ ਸਦਾ

ਦੀ ਿਾਰਦਮਕਤਾ ਨੂ ਼ਿੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂ ਨ
਼ਿੰ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਿੱਚ ਹੈ ... 144. ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਰਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਹਮੇਸਾ
ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ , ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਰਦਹਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
1 ਦਤਮੋਦਥਉਸ 2:15 ..... ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ

ਅਦਿਐਨ ਕਰੋ , ਇਿੱਕ ਅਦਿਹਾ ਕਾਰਿਕਰਤਾ ਦਿਸਨੂ ਼ਿੰ ਸਰਦਮ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਚ
ਦੇ ਬਚਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਵ਼ਿੰਡਦਦਆਾਂ .
ਅਲ- i ਮਾਈਡ 3:55 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਨੇ ਦਯਸੂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਕਹਾ ! ਮੈਂ ... ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਦਕਆਮਤ ਦੇ ਦਦਨ ਤਕ ਅਦਵਸਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ .
ਹਿੱਕਾ 69: 2 ਅਤੇ 51 ..... 2. ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ?
51. ਇਹ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱਚ ਹੈ.

“ ਅਲ-ਨੂ ਰ ”

ਰੋਸਨੀ, # 93
ਿੋ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੋਹਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਕਾਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰ 119: 105 ..... ਤੇ ਰੀ ਸਬਦ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ੈਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ.
ਨੂ ਰ 24:35 ..... ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ... ਉਸ ਉੈੱਤੇ ਰੌਸਨੀ

ਹੈ ਚਾਨਣ . ਅਿੱਲਹਾ ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਸਨੀ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ
ਮਨੁ ਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਦਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਦਕਉਂਦਕ ਅਿੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ.
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਦਕ “ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਦਆਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਾਰੀ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ !
f
“ ਏਰ-ਰਦਹਮ ”

ਦਇਆਵਾਨ, # 3
ਿੋ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰ 103: 8 & 17-18 ..... 8. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਦਆਲੂ ਅਤੇ ਦਕਰਪ੍ਾਲੂ
ਹੈ , ਨੂ ਼ਿੰ ਹੌਲੀ ਿੋਿ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਵਚ ਹੋਈ ... 17. ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ
ਹੈ ਦਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਦੇ ਬਿੱਦਚਆਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਿਾਰਦਮਕਤਾ, 18. ਟੀ ਓ ਿੋ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਲਈ ਿੋ ਉਸਦੇ
ਹੁਕਮਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ .
ਮਾਈਡ 2: 143 ..... ਉਹ ਹੈ ਦਕਸਮ ਅਤੇ ਦਮਹਰਬਾਨ ਮਨੁ ਿੱਖਿਾਤੀ ਲਈ.
ਭਾਗ 17:66 ..... ਤੁ ਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਦਦਆਲੂ ਹੈ .

“ ਇਰ ਰਦਹਮਾਨ ”

ਦਮਹਰਬਾਨ, # 2
ਸਭ ਦੇ ਦਦਆਲੂ ਹੈ ਿੋ ਦਇਆ
ਯਸਾਯਾਹ 54:10 ..... ਪ੍ਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ , ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਾਂਤੀ
ਦਾ ਨੇ ਮ ਦਮਟਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਮਹਰ ਕੀਤੀ।

ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਦਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਦਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ .
ਫਦਤਹ 1: 1-2 ਅਤੇ 5 ...... 1. ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਹੋਵੇ; 2. ਦਇਆਵਾਨ ,
ਦਦਆਲੂ ... 5. ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਸਿੱਿੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੇਿ ਦਦਓ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਦਕ “ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਦਆਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ”
ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਾਰੀ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ !

f

“ ਅਲ-ਮੁਕਤ ”
ਪ੍ਰਦਾਤਾ, # 40
ਿੋ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਿਨ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ
ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਦਸਰਸਟੀ.

ਉਤਪ੍ਤ 22:14 . ... .ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਿਗਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ-

ਿੀਰੇਹ (ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਅਿੱਿ ਵੀ ਦਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ..
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 145: 8-9 ...... 8. ਪ੍ਰਭੂ ਦਦਆਲੂ ਹੈ , ਅਤੇ ਦਦਆਲੂ ਹੈ,
ਿੋਿ ਦਵਿੱਚ ਿੀਮਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੈ. 9. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਦਰਆਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਮਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਹੈ .

ਨੀਸਾ 4:85 ..... ਅਿੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ .
“ ਅਲ-ਵਾਹਬ ”
ਦਲਬਰਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, # 17
ਿੋ ਆਪ੍ਣੀ ਬਖਦਸਸ ਤੋਂ ਖੁਿੱਲਹ ਕੇ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 119: 130 ਅਤੇ 160 ...... 130. ਤੁ ਹਾਡੇ

ਸਬਦਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ... 160. ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੁਿੱ from ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਹਰ ਿਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ .

ਅਲ-i ਇਮਰਾਨ 3: 7-9 ..... 7. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁ ਰਆਨ ... 8. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ... ਦਦ਼ਿੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੈੱਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੌਿੂ ਦਗੀ
ਦਮਹਰ. ਯਕੀਨਨ, ਤੁ ਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਹੋ …

9. ਅਲ ਲੈ ਹ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ .
ਉਦਾਸ 38: 9 ਅਤੇ 35 ..... 9. ਤੁ ਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਕਤੀਸਾਲੀ, ਦਾਤਾਰ
ਹੈ ... 35. ਯਕੀਨਨ ਤੁ ਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਹੋ .
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ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਤਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਉੈੱਚਾ ਕਰੋ
“ਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਿੱਤੀ”
ਵਾਦਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸਕਤੀਮਾਨ !

f

“ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ ”

ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ, # 20
ਉਹ ਦਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੈੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ
1 ਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰੇ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਮਦਹਮਾ ਅਤੇ

ਦਿਿੱਤ , ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਹੈ ਦਕ ਸਵਰਗ ਦਵਚ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਵਿੱਚ ਤੇਰਾ
ਹੀ ਹੈ ; ਤੇਰੇ ਹੈ ਰਾਿ ਨੂ ਼ਿੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਤੂ ਼ਿੰ ਸਭ ਉਪ੍ਰ ਦਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੈੱਚਾ ਹੋ .
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 255 ..... ਅਿੱਲਾਹ ! ਇਥੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਉਂਦਾ,

ਅਨਾਦਦ। ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਥਿੱਕਦਾ ਹੈ
ਦਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਣਾ .
“ ਈ ਐਲ-ਕਹਾਰ ”
ਡੋਮੀਨੇ ਟਰ, # 16
ਿੋ ਸਕਤੀਸਾਲੀ venੱ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਰਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਛਾੜ ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ
ਦਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਵੀ ਮੈਨੂ਼ਿੰ, am ਉਹ,

ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ: ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂ਼ਿੰ ਦਿ਼ਿੰਦਾ ਕਰ; ਮੈਂ
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚ਼ਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ: ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਿੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਜ਼ਬੂਰ 33: 9-11 ..... 9. ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਬੋਦਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋ ਦਗਆ; ਉਸਨੇ

ਹੁਕਮ ਦਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਤਾ . 10. ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਮਟਾਉਣ
ਲਈ ਦਲਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ . 11. ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਦਦਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੋਚਾਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ੀੜਹ ੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਹਨ ।
ਹਿੱਿ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂ ਤ ਿਾਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦਿਆ, ਪ੍ਰ (ਦਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ)
ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਵਿੱਚ ਕੁ ਝ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾ
ਦਦਿੱਤਾ. ਪ੍ਰ ਅਿੱਲਹਾ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੈਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ . ਅਿੱਲਹਾ ਉਸ

ਦੇ ਸ਼ਿੰਕੇਤ (ਪ੍ਰਫੈਕਟ) ਸਥਾਦਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਿੱਲਹਾ ਸਭ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਿੱਿੀਮਾਨ ਹੈ .

65

ਦਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਤਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਉੈੱਚਾ ਕਰੋ
“ਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਿੱਤੀ”
ਵਾਦਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸਕਤੀਮਾਨ !

f

“ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼ ”
ਸਕਤੀਸਾਲੀ, # 94
ਿੋ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਵਸਰੇਸਠਤਾ ਦਵਚ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ

ਯਸਾਯਾਹ 1:24 ..... ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ

ਦਾ ਅਿੱਤ ਮਹਾਨ , ਆਖਦਾ ਹੈ , ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵੈਰੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਦੇ
ਦਦਆਾਂਗਾ , ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁ ਸਮਣਾਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਾਂਗਾ.
ਹੈਸ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਪ੍ੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਦਨਹਚਾ ਦੀ ਕੀਪ੍ਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਦੇ
ਸਰੋਤ ਸਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸਕਤੀਮਾਨ ...
ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ :3 47:22 ..... ਉਹ ਦਿਹੜੇ ਅਿੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂ ਦਿਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ

ਅਦਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਅਦੜਿੱਕਾ ਦਦ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਂਿਰ ਨਾਲ
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਅਿੱਲਹਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪ੍ਰ਼ਿੰਤੂ
ਅਿੱਲਹਾ ਅਸਲ ਦਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਿੰਮਾਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। .
“ ਈ ਐਲ-ਕਵੀ ”
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਇਿੱਕ, # 54
ਿੋ ਆਪ੍ਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦਵਿੱਚ ਸਰੇਸਟ ਹੈ
2 ਇਤਹਾਸ 16: 9 ..... ਦਕਉਂਦਕ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ

ਰਦਹ਼ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂਦਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਦਖਾ ਸਕਣ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਦਾ ਦਦਲ
ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਹੈ .
ਹਿੱਿ 22:74 ..... ਉਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਉਪ੍ਾਅ ਦਾ ਸਦਤਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ. ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਅਿੱਲਹਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਰਵ ਸਕਤੀਮਾਨ ਹੈ .

ਇਨਫਾਲ 8:52 ..... ਯਕੀਨਨ ਅਿੱਲਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਖ਼ਿੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ!
ਦਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ
ਕੀ ਉਹ ਕਦਹ ਰਹੇ ਹਨ ਦਕ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ 1) ਰਿੱਬ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਾਾਂ ਉਹ 2) ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ , ਿਾਾਂ ਉਹ 3)f ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ! ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਦਕ ਉਸ ਦਬਆਨ ਦਵਚ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ , ਇਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ
ਹਨ. ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਕ ਿਾਾਂ ਇਨਹ ਾਾਂ ਦਤ਼ਿੰਨਾਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨਹ ਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ
ਵੀ ਰਿੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਾਂ ਦੇ ਦਵਰੁਿੱਿ ਕੁ ਫ਼ਰ ਮ਼ਿੰਦਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ ਰਿੱਬ
ਦੇ 99 ਨਾਮਾਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ( ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ ) । ਕੁ ਰਆਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਬੇਸਮਝ
ਲੋ ਕ (ਮਾਈਡ) ਿੋ ਅਣਿਾਣੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਿੱਖਰ ਗੁਣ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਾ
ਦਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ "ਕਪ੍ਟੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ੍ (zindiq) ਅਤੇ ਇਿੱਕ

"ਅਦਵਸਵਾਸੀ" ( k ਨੂ ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਐਫਆਈਆਰ) , ਿੋ ਦਨ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂ ਼ਿੰ. ( ਪ਼੍ਿੰਨਾ 3435 ਦੇ ਖੋ )
ਿੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦਵਚ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਕਿੱ God ਰਹੇ ਹਨ ਦਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਪ੍ਾਖ਼ਿੰਡੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂਦਕ ਦੂ ਸਰੀ ਸਭ ਦੀ
ਰਿੱਦਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ, (ਭਾਵ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੁਰ ਅਤੇ ਐਂਦਿਲ )? ਰਿੱਬ ਦਾ
ਦੋਹਰਾ ਮਾਪ੍ਦ਼ਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਸੇ 'ਤੇ ਕੁ ਰਆਨ ਸਹੀ !ੱ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਦਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਦਕ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੂਰ ਅਤੇ İਨਦਿਲ ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂ ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ! ਿੇ ਪ੍ਰਮਸ
ੇ ਵਰ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ ਦੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਦਰਆਾਂ ਦੀ ਦਬਲਕੁ ਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰੇਗਾ ਦਕਉਂਦਕ ਇਹ ਉਸਦਾ
ਸਦੀਵੀ ਦਮਆਰ ਹੈ ਦਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਉਹ ਦਨਆਾਂ ਦੇ ਦਦਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁ ਿੱਖਿਾਤੀ ਦਾ ਦਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ.
ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 12:48 ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ੋਥੀ 20: 12).
ਿੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱ ਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹਾਾਂ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਭੇਿੀਆਾਂ ਹਨ!" ਪ੍ਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਿੱਖਪ੍ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ੜਹ ਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!", ਇਹ ਦਵਅਕਤੀ
ਅਸਲ ਦਵਿੱ ਚ ਦੋਸੀ ਹੈ ਕਦਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦਕ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਦਵਚ ਰਿੱਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾਦਮਆਰ ਹੈ! ਹੈ ਇਿੱਕ! (ਰਿੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!)
ਮਿੱਤੀ 3: 2 ..... ਤੋਬਾ ਕਰੋ , ਦਕਉਂਦਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਿ ਨੇ ੜੇ ਆ ਦਰਹਾ ਹੈ .
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਖ਼ਿੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ !
ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ !
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136
f ਅਤੇ 285 ...... 136. ਕਹੋ (ਹੇ

ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸੀਂ ਅਿੱਲਹਾ ਦਵਿੱਚ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਮਾਏਲ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂ ਬ ਅਤੇ ਕਬੀਦਲਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂ ਼ਿੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਦਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . 285. "ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਦਕਸੇ ਵੀ ਦੂ ਤ ਦਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ
ਅਤੇ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਾਾਂ."

“ਿੇ” ਕੁ ਰਾਨ ਨੂ ਼ਿੰ ਰਿੱਬ ਦੁ ਆਰਾ ਸੁਰਦਿੱ ਖਅਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ “ਤਾਾਂ” ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਰਿੱਬ ਦੁ ਆਰਾ ਸੁਰਦਿੱ ਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !
ਬੁਰਿ 85: 21-22 ..... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕੁ ਰਾਨ
ਹੈ , 22. ਪ੍ੀ ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਵਚ ਸੁ ਰਿੱਦਖਅਤ ਹੈ .

ਮਾਈਡ 9: 111 ..... ਿੋ ਦਕ ਇਿੱਕ ਹੈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਿੱਲਹਾ ਉੈੱਤੇ ਚਿੱਲਦੀ
ਹੈ ਦਵਿੱਚ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇ਼ਿੰਿੀਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਆਨ .
ਅਦਿਕਤਮ ਆਰ 15: 9 ..... ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਹੈ, ਸਿੱਕ ਦਬਨਾ, ਥਿੱਲੇ ਭੇਦਿਆ ਯਾਦ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਼ਿੰ ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ .

ਕੀ ਝੂ ਠ ਝੂ ਠ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਭਰ ਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਸਿੱਚਮੁਚ
ਿੱ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਦਵਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ?
ਮਾਈਡ 6:93 ...... ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਗਲਤ ਦੋਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਦਵਰੁਿੱਿ ਝੂ ਠ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ , ਿਾਾਂ ਕਦਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ: "ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਹਾਾਂ", ਿਦੋਂ ਉਹ ਦਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਨਹੀਂ
ਹੁ਼ਿੰਦਾ.

ਯੂਨਸ 10:17 ..... ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਡਾ ਦੁ ਸਟ ਕੌ ਣ ਹੈ ਦਿਹੜਾ ਅਿੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂ ਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਦਸਆਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸਿੱ ਚਮੁਿੱਚ ਦੁ ਸਟ ਲੋ ਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੇ.
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ਤਾਲਮੂਦਡਸਟ (100-500 ਈ.)

ਟਾਲਮੂਦਡਸਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਲਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁ਼ਿੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੀ. ਡੇਦਵਡਸਨ ਕਦਹ਼ਿੰ
f ਦੀ ਹੈ: "ਇਹ ਨਕਲਨਵੀਸ ਪ੍ਦਹਲੀ ਕਦਹ਼ਿੰਦੇ 'ਤੇ
ਸਨ ," ਸੌਫਦਰਮ " , (ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ" ਇਬਰਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "),
ਦਕਉਦਕ ਤਾਲਮੂਦ ਦਵਚ ਦਲਦਖਆ ਹੈ,' ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦਗਦਣਆ ਦਵਚ ਹਵਾਈਅਿੱਡੇ ਤੌਰਾਤ
'
ਲਈ ਦਮਸਾਲ ਹਨ ਤੌਰਾਤ ਦਵਚ 5,845 ਵਾਕ. ਤੌਰਾਤ ਦਵਚ ਮਿੱਿ ਪ੍ਿੱਤਰ ਲੇ ਵੀ 11:42
ਦਵਚ ਹੈ, ਪ੍ਿੱਤਰ 'vav " ਬਚਨ ਦਵਿੱਚ " ਮਾਈਡ ", ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ" ਦ ਿੱਡ
". ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਦਵਚਕਾਰਲਾ ਸਬਦ ਲੇ ਵੀਆਾਂ 10: 16, "ਡਰਾਸ" ਦਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
"ਦਮਿੱਤਰ". ਤੌਰਾਤ ਦਵਚਲੀ ਮਿੱਿ ਆਇਤ ਲੇ ਵੀਦਟਕਸ 13:33 ਹੈ. 1
ਰ਼ਿੰਮ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਦਕ ਟੀ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ੇਿ 'ਤੇ ਅਿੱ ਖਰਾਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਲ਼ਿੰਬਕਾਰੀ, ਦਖਦਤਿੀ ਅਤੇ
ਦਤਕੋਣੀ ਦਵਚ ਦਗਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਿੱਖਰ ਅਤੇ ਪ੍ੈਰਾ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਗਣਦੇ
ਹਨ. ਿੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅ਼ਿੰਤਰ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਿਾਾਂ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਾਣਗੇ. 2
ਿੇਫਰੀ ਤੌਰਾਤ ਦਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਬਰਾਨੀ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਦਿੱਤੇ ਅ਼ਿੰਕੜੇ
ਦਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ : 3
ਮਾਈਡ

42.377
ਮਾਈਡ
11.052
ਮਾਈ
38.218
ਯੋਡ
66.420
ਤਸਦੇ
ਮਾਈਡ 29.537
ਮਾਈਡ
48.253
ਮਾਈਡ
ਮਾਈਡ 32.530
ਲ਼ਿੰਙਾ
41.517
ਮਾਈਡ
ਉਹ ' 47.754
ਮੈਮ
77.778
ਇਨ
ਦਵਚ
76.922
ਨੂ ਨ
41.696
ਮਾਈਡ
ਮਾਈਡ 22.867
ਮਾਈਡ
13.580
ਕੀਥ
23.447
' ਮਾਈਡ
20.175
------1 ਡੇਦਵਡਸਨ, ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਪ੍ਾਠ , ਪ੍ੀ. 89.
2 ਰੈਮ, ਪ੍ਰੋ ਟੈਸਟਨ ਦਿਸਚੀਅਨ ਏਵਡੈਂਸਸ, ਪ੍ੀਪ੍ੀ. 230-231 .
3 ਿੈਫਰੀ, ਦ ਪ੍ਰਸਨ Godਫ ਗੌਡ , ਪ੍ੀ. 14.

ਬੈਥ

22.725
21,882
22.972
22.147
32.148
59.343

69
ਵੇਰਵੇ ਸਦਹਤ ਸ਼ਿੰਭਾਲ
ਦਵਚ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਨਕਲ
ਤਾਲਮੂਦਡਸਟਾਾਂ ਦੇ ਦਨਯਮ

1

1. ਸਦਕਨ ਉੈੱਤੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਰੋਲ ਦਲਦਖਆ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਦੇ ਿਾਨਵਰ fਨੂ ਼ਿੰ ਸਾਫ਼.
2. ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਤਆਰ ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ .
3. ਇਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਤਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਿਾਨਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਦਲਆ ਦਗਆ .
4 ਹਰ ਚਮੜੀ ਦਵਚ ਇਕ ਦਨਸਚਤ ਦਗਣਤੀ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੁਿੱਚੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦਵਚ ਬਰਾਬਰ.
5. ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲ਼ਿੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਾਾਂ 60 ਤੋਂ ਵਿੱਿ
ਲਾਈਨਾਾਂ; ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਅਿੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

6. ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਲਾਈਨ ਦਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਅਤੇ ਿੇ ਦਤ਼ਿੰਨ
ਸਬਦ ਦਬਨਾਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਲਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ.
7. ਦਸਆਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਅਤੇ ਦਤਆਰ ਰਹੋ

ਇਿੱਕ ਦਨਸਚਤ ਦਵਅ਼ਿੰਿਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ.
8. ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਮਾਦਣਕ ਕਾਪ੍ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪ੍ੇਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਦਿਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.
9. ਕੋਈ ਸਬਦ ਿਾਾਂ ਅਿੱਖਰ, ਇਕ 'ਯੋਡ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦਦਾਸਤ ਤੋਂ ਦਲਦਖਆ
ਹੋਇਆ, ਦਲਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਦਖਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡੈਕਸ ' ਤੇ.
10. ਹਰ ਦਵਅ਼ਿੰਿਨ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾਾਂ ਦੀ ਿਗਹਾ ਿਾਾਂ ਿਾਗੇ ਦਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
11. ਹਰ ਨਵੇਂ 'ਪ੍ਰਸਾ' , ਿਾਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ , ਨੌ ਦਵਅ਼ਿੰਿਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ,
12. ਹਰ ਦਕਤਾਬ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ, ਦਤ਼ਿੰਨ ਲਾਈਨਾਾਂ.
13. ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ਼੍ਿੰਿਵੀਂ ਦਕਤਾਬ ਦਬਲਕੁ ਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਲਾਈਨ; ਪ੍ਰ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਦਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ.

ਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਦਹਰਾਵੇ ਦਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,
ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਿੋਵੋ ,
ਇਿੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਿੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਖਣਾ ਅਰ਼ਿੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਦਸਆਹੀ ਦਵਚ ਨਵਾਾਂ ਡੁ ਬੋਇਆ,
ਅਤੇ ਦਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇਿੱਕ ਰਾਿੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਬੋਦਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨਾਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਕੋਈ ਨੋ ਦਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
--------1 ਡੇਦ ਵਡਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ , p. 89.
14.
15.
16.
17.
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ਦਦ ਮੁਰਰ
ੇ ੀਅਨ ਕੈਨਨ : ਯੂਨਾਨ ਦਵਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਅਤੇ ਦਮਤੀ 18 0 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਚ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਿਾਣੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੈ . ਇਸਦੀ ਖੋਿ 1740
ਦਵਚ ਦਮratorਰੋਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੁ ਆਰਾ ਐਮਬਰੋਦਸਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਵਚ
ਦਮਲਾਨ ਦਵਚ ਹੋਈfਸੀ. ਹੇਠਾਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕੁ ਝ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹਿੱਥਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿੋ ਅਿੱਿ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦਵਚ ਹਨ ਿੋ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ. 1
Bodmਅਲ Papy ਰਸ : (p66, p72, p75) 125 - 225 ਈ
ਕੋਡਕ
ੈ ਸ ਐਫਰੇਮੀ ਦਰਸਦਿਪ੍ਟਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਸੀ) 400 - 450 ਈ
ਕੋਡੈਕਸ Florentinus : (ਕੋਡੈਕਸ 0171) 400 ਈ
ਕੋਡੈਕਸ ਬੇਰਲ
ੋ ੀਨੇ ਨਦਸਸ : (ਕੋਡੈਕਸ 0188) ਚੌਥ ੀ ਸਦੀ. ਈ
ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਰੀਡੇਠੀ : (ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਦਰਡੇਠੀ) ਚੌਥੀ ਸਦੀ. ਈ

ਕੋਡੈਕਸ ਬੀਜ਼ਾ ਕੈਨਦਬਰਗਦੇ ਨਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡੀ -05), 450 ਈ

ਕੋਡੈਕਸ ਕਲਾਰੋਮਟ
ੋਂ ਨ
ੇ ਸ : (ਸੀ ਓਡੇਕਸ ਡੀ -06, ਡੀ -02) 400 - 500
AD ਦਵਚ ਪ੍ਰਮਾਦਣਕ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਦਸ਼ਿੰਗਟਨ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡਬਲਯੂ -032), 450 - 550 ਈ
Oxyrhyncus Papy ਰਸ : (p51, p70 ਅਤੇ p71), 200 - 300 ਈ
ਕੋਡੈਕਸ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਏ) 325 ਈ
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਟੀਕਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਬੀ) 325 - 350 ਈ
ਕੋਡੈਕਸ ਦਸਨਾਦਟਕਸ ( ਕੋਡੈਕਸ ਐਲੇ ਫ ) 340 - 350 ਈ
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ Rylands Papy ਰਸ : (p52 ) 117 - 138 ਈ
ਚੈਸਟਰ ਬੀਟੀ ਪ੍ੇਪ੍ੀ ਰਸ : (ਪ਼੍ਿੰਨਾ 45, ਪ੍ੀ 46, ਪ੍ੀ 47) 200-250 ਈ
ਹੇਠਾਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦਕਸਮਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਦਗਆ
ਹੈ ਿੋ ਅਿੱਿ ਵੀ ਮੌਿੂਦ ਹਨ.
ਯੂਨੀਕਲ
ਦਮਨੀਸਕੂ ਲਜ਼
ਲੈ ਕਟਰੀਅਸ
ਪ੍ਪ੍ੈਰੀ

2

307 (
2,860 (
2,410 (
109 (
-----5,686

ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਸੈਲੀ ਦਵਿੱਚ ਦਲਦਖਆ )
ਛੋਟੇ ਿੁੜੇ ਅਿੱਖਰ)
ਪ੍ੂਿਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਸਬਦ )
ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਲਖੇ ਦਹਿੱਸੇ )

ਕੁ ਿੱਲ:
-----1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਿੋ ਮ਼ਿੰਗ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ , ਪ਼੍ਿੰ. 48-50.
2 ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਦਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ. 38-41 .
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ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪ੍ਾਠ-ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਬਾਈਬਲ ਲਈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਕਸੇ ਨੂ ਼ਿੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਿਾਾਂ ਕੁ ਰਆਨ ਐਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਦਮਲੀਆਾਂ
ਹਨ . ਪ੍ਰ, ਵਿੱਿ ਹਨ, 5,600
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੌਿੂਦਗੀ ਦਵਚ ਅਿੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ
f
ਹਿੱਥ ਨੇ ਅਿੱਿ ਹੈ, ਿੋ ਦਕ ਪ੍ਰੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸੇ ਬੁਦਨਆਦੀ
ਇਲਮ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੋ ਦਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮ ਤਿੱਕ ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਦੁ ਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਨੂ ਼ਿੰ
ਦਸਿੱਦਖਆ ਇਸ ਦਾ ਦਦਨ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਾਠ-ਦਲਖਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿੋ ਦਕਸੇ ਵੀ

ਬੁਦਨਆਦੀ ਦਸਿਾਾਂਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਿਸ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸਾਾਂ ਦਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.

1

ਕੁ ਰਾਨ ਲਈ
ਿਦੋਂ ਦਕ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਸਾਸਤਰੀ ਸਕੂ ਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈ ਕਸਟਕਲ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਦਵਦਗਆਨ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਪ੍ੇਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਿਰਮ ਸਾਸਤਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਦਵਚ ਕੁ ਰਾਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ins ਲਈ ਪ੍ਾਠ-ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ
ਦਵਦਗਆਨ ਦਵਚ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਦਿੱਤ ਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਕੁ ਰਾਨ ਿਾਾਂ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ
ਪ੍ਦਹਲੂ ਦੀ ਿਾਇਜ਼ਤਾ ਉੈੱਤੇ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । "ਹੇ ਦਵਸਵਾਸੀ! ਉਨਹ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ
ਕਰਨਗੀਆਾਂ." (ਮਾਈਡ 5: 101). ਦਕਉਂਦਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁ ਰਾਨ ਦਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਵਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਕ "ਪ੍ਦਹਲ" ਿਾਰਨਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਦਕ ਕੁ ਰਾਨ ਸ਼ਿੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਈ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹਨ ਦਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ
3

Rd

ਖਲੀਫ਼ਾ, 'Uthman (644--656 ਈ), ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਕੁ ਰਆਨ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ੍ ਨਕਲ ਸਾੜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਦਕ ਮਸੀਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ
ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ "ਅਦਗਆਤ ਏਲੇ ਨਚੀ" ਦੀ ਗਲਤਫਦਹਮੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਿਾਰਣ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ .

( ਦੇਖੋ . 49)

ਜ਼ੁਮਰ 39: 9 ..... ਕੀ ਉਹ ਿੋ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਉਹ
ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
-------1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਿੋ ਮ਼ਿੰਗ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ , ਪ਼੍ਿੰਨੇ 46- 50.
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ਅਰਲੀ "ਅਨੁ ਵਾਦ" ਦੀ ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਿਰੀ ਪ੍ਰੀ -ਤਾਰੀਖ
ਇਸਲਾਮ ਵੇਖਾਓ ਪ੍ਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ੍ਤਾ
ਸੇਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ: (ਸੀ. 250 ਈ.) ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਿਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸਾ
ਦਵਚ ਦਸਿੱਿਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸਾ ਦਵਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। 1 ਦਵਚ

f

st

ਫੀਸਦੀ. ਏ ਡੀ

ਯੂਨਾਨੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦਾ ਲੈਂ ਗੁਆ-ਫਰੈਂਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਇਸ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ . ਤਿੱਥ ਇਹ ਹੈ ਦਕ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ "ਸੇ ਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰ ਟ" ਤੋਂ
ਹਵਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ ਿੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਅਨੁ ਵਾਦ 'ਤੇ ਦਕ਼ਿੰਨਾ ਦਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ.
ਸਾਮਦਰਅਨ ਪ੍ੈਂਟਾਟਾਚ: (100 - 200 ਈ .)

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਾਮਰੀ

ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਦਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿੇ ਵੀ ਸਾਮਦਰਯਾ ਦਵਿੱਚ ਵੇਦਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਵੀਲਾ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ:
(130 130 130 - 160 ਈ.) ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨ
ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ ਿੋ ਅਕੂ ਲਾ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ।
ਿੇਰਮ
ੋ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ: (384 ਈ.) ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸਾ

ਦਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਸਿੱਿੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। 10,000+ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਅਿੇ ਵੀ
ਮੌਿੂਦ ਹਨ.
ਸੀਰੀਆਈ ਅਨੁ ਵਾਦ: ਪ੍ਸੀਟਾ 2 ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ > 3

Rd

ਫੀਸਦੀ. ਈ ਡੀ

ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਇਕ ਦਸਰਾਇਕ ਸ਼ਿੰਸਕਰਣ ਹੈ. ਦਫਲੋ ਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆ ਵਰਜ਼ਨ ਲਗਭਗ
508 ਈ. ਦੇ ਪ੍ੋਲੀਕਾਰਪ੍ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਦੁ ਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਹੇਰਾਕਦਲਆ
ਦੁ ਆਰਾ 616 ਈ. ਦਵਚ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵੇਦਖਆ ਦਗਆ ਸੀ।
ਮਾਈਡ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ: ਮੁਹਮ
਼ਿੰ ਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਿੱਗੇ ਮਿੱਕੇ ਗਏ ਿਦ Hijrah , ਅਤੇ ਦਵਚ ਪ੍ਨਾਹ ਲੈ
ਲਈ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਉੈੱਥੇ ਪ੍ੜਹਨ ਦਾ AEthopic ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ
ਪ੍ਾਇਆ. ਇਹ ਸ਼ਿੰਸਕਰਣ ਇ਼ਿੰਨਾ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਸੀ ਦਕ ਅਦਭਆਸੀਆਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸਕਲ
ਸੀ, ਦਕਉਂਦਕ ਇਹ
ਕਪ੍ਦਟਕ ਅਨੁ ਵਾਦ:

ਚੌਥੀ

ਸਦੀ ਦਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ. ਤਿੱਕ ਸਤ਼ਿੰਬਰ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਾਈਡ.
ਿਦੋਂ 'ਉਮਰ ਨੇ ਦਮਸਰ ਉੈੱਤੇ ਦਿਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਾਇਆ ਦਕ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਈਸਾਈ ਸਨ. ਅਤੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ : ਉਹ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦਤ਼ਿੰਨ ਕਬਤੀ ਉਪ੍ ਦਵਿੱਚ ਸੈਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ
ਤਿੱਕ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3

Rd

> 4

------------------- ---1

ਮਾਈਡ, ਦਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ. 41-42.

ਫਰਬਰੀ

ਫੀਸਦੀ. ਿਾਾਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ।
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ਅਰਲੀ ਦੇ "ਅਨੁ ਵਾਦ" ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਿਰੀ ਪ੍ਰੀ -ਤਾਰੀਖ
ਇਸਲਾਮ ਵੇਖੋ ਪ੍ਾਠ ਇਿੱਕ greement ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ੍ਤਾ
ਪ੍ਰੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ

1

ਸੈਪ੍ਟੁ ਦਿ਼ਿੰਟ ..................................... ( 285-247 ਈ.)

f

ਸਾਮਰੀਅਨ ਪ੍ੈਂਟਾਚੂਚ ............................... ( 100-200 ਈ.)
ਯੂਨਾਨੀ ....................................... ਅਕੂ ਇਲਾ (130 ਈ.)
ਸੀਰੀਆਕ ਪ੍ੇਸੀਟਾ ............................. ਮੇਦਲਟੋ (ਦੂ ਿੀ ਸਦੀ. AD)

ਕਪ੍ਦਟਕ ................................ ( ਦੂ ਿੀ> ਤੀਿੀ ਸਦੀ. AD )
ਅਰਾਮਾਈਕ .......................... ਿੋਨਾਥਨ ਬੇਨ ਉਜ਼ਾਈਲ ( 320 ਈ. )
ਮਾਈਡ .................................. ( 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਈ)

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ................................ ਿੇਰੋਮ ( 405 ਈ. )
ਅਰਮੀਨੀਅਨ ..................................... ( 411 ਈ. )
ਗੋਦਥਕ ............................. ਅਲਦਫਲਾਸ (AD 360 AD ਈ. )

ਦਫਲੋ ਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆਕ .......................... ਪ੍ੋਲੀਕਾਰਪ੍ (508 ਈ. )

ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ

2

ਦੇ ਪ੍ੂਰਵ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਨੁ ਵਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਿੂ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ

ਲੈ ਦਟਨ ਵਲਗੇਟ ...................................... 10,000 +
ਐਥੋਪ੍ ਆਈਸੀ........................................ 2,000 +
ਸਲੇ ਦਵਕ .......... ...................................... 4,101
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ... ...................................... 2,587

ਸੀਰੀਆ ੲ ਮਾਈਡ ...................................... 350 +
ਬੋਹਦੈ ਰਕ ............................................. 100
ਅਰਬੀ .............................................. 75
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ... ........................................ 50
ਐਂਗਲ ਸਕਸਨ ..... ......................................... 7
ਗੋਦਥਕ ... .............................................. 6

ਸੋਗਦਦਅਨ ... .......................................... 3
ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਸੀਰੀਆਕ ....... .................................. 2
ਫ਼ਾਰਸੀ .... .............................................. 2

ਫਰ ਦੈਂ ਕਸ ..... .............................................. 1
------ਕੁ ਿੱਲ:
19,284
---------1

2

ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਿੋ ਮ਼ਿੰਗਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹਨ , ਪ਼੍ਿੰਨਾ 52-53.

ਮੈਕਡਾਵਲ, ਦਦ ਦਨ Ev ਏਵਡੈਂਸ , ਪ੍ੀਪ੍ੀ 34 ਅਤੇ 41.
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ਲਈ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ
ਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ

f

1,580 ਅਿੱ ਖਰਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਸਰਫ ਇਕ ਅਿੱਖਰ ਦਵਚ ਕੋਈ ਅ਼ਿੰਤਰ ਦਦਖਾਈ ਦਦ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ
ਦਵਚ ਦਸਰਫ 00.06 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਿਾਾਂ ਇਹ ਦਕ ਉਹ 99.94 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਇਕੋ
ਦਿਹੇ ਹਨ.

1

ਲਈ New Testament
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ,, 00०० ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਿਾਾਂ ou t ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ
ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਲਾਈਨਾਾਂ ਦਵਚ ਦਸਰਫ 40 ਲਾਈਨਾਾਂ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ 19 ਹਵਾਦਲਆਾਂ ਦਵਚ ਦਮਲੀਆਾਂ
ਹਨ, ਿਾਾਂ ਲਗਭਗ 400 ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਚ ਦਬਲਕੁ ਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਦਖਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਨਊ
ਨੇ ਮ ਦਵਚ 7.957 ਬਾਣੀ ਉੈੱਥੇ ਦਸਰਫ਼ 19 ਸਿੱਕੀ 41 ਸਬਦਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅ਼ਿੰਸ ਹਨ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਦਕ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ ਦਸਰਫ 1.77 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅ਼ਿੰਤਰ ਹੈ. ਦੂ ਿੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਚ ਅਸੀਂ ਦਨ
Test ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ ਮੂਲ ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਚੋਂ
ਕੁ ਝ 98.33 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਾਾਂ . ਲਗਭਗ 40-50 ਦੇ 400 ਵਿੱਖੋ ਵਿੱਖਰੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਟੈ ਕਸਟ ਦੇ

ਅਰਥਾਾਂ ਦਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਾਂ ਦਵਸਵਾਸ
ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ . ਹੇਠਾਾਂ ਦਦਿੱਤਾ ਪ਼੍ਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ 19 ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਹੈ ਦਿਿੱਥੇ ਅਸਲ ਪ੍ੜਹ ਨ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਸ਼ਿੰਕਾ ਹੈ. ਰਾਿ ਮ਼ਿੰਤਰੀ T ਦਾ ਅਦਿਐਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਫੁ ਟਨੋ ਟ

ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਕੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ੜਹ ਨ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਿੋ
ਦਕ SE ਆਇਤ ਹਵਾਈਅਿੱਡੇ ਅਸਲੀ ਖਰੜੇ ਦਵਿੱ ਚ. ਹਾਲਾਾਂਦਕ, ਇਹਨਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਕਾਵਲੀ
ਹਵਾਦਲਆਾਂ ਦਾ ਮੁ fundamentalਲੇ ਦਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਕੋ ਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਈਸਾਈਆਾਂ
ਹਮੇਸਾਾਂ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ . 2
-------1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਿੋਸ ਮੈ ਕਡਾਵਲ ਦਾ ਸਰਬੋ ਤਮ , ਪ੍ੀਪ੍ੀ 43 - 46.
2

ਗੀਸਲਰ ਅਤੇ ਦਨਕਸ, ਇਕ ਆਮ ਿਾਣ ਪ੍ਛਾਣ
ਬਾਈਬਲ , ਸਫ਼ਾ 361-367.
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19 ਸਵਾਲ ਅ਼ਿੰਸ
ਦਵਚ New Testament

1

ਮਿੱਤੀ 17:21 ..... ਇਹ ਦਕਸਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ .
ਮੈਦਥ 18 18:11 ..... ਮਨੁ ਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ੁਤ
ਿੱ ਰ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਿੋ ਗੁਆਚ ਦਗਆ ਸੀ.
ਮਿੱਤੀ 23:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸਖਬਰੀ ... ਅਤੇ ਦਫਰ ਅ਼ਿੰਤ ਆਵੇਗਾ.
ਮਾਰਕ 7:16 ..... ਿੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਐਮ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕ਼ਿੰਨ ਹੋਣ ...
ਮਰਕੁ ਸ 9:48 ..... ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾਾਂਦੀ.
ਮਰਕੁ ਸ 11:26 ..... ਪ੍ਰ ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਪ੍ਤਾ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ।
ਮਰਕੁ ਸ 15:28 ..... ਉਹ ਅਪ੍ਰਾਿੀਆਾਂ ਨਾਲ ਦਗਦਣਆ ਦਗਆ ਸੀ.

ਮਰਕੁ ਸ 16: 9-20 ..... 18. ਉਹ ਸਿੱਪ੍ ਚੁਕ
ਿੱ ਣਗੇ; ਅਤੇ ਿੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ੀਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁ਼ਿੰਚਾਏਗੀ ...
ਲੂ ਕਾ 17:36 ..... ਇਿੱ ਕ ਦਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂ ਿਾ ਛਿੱਡ ਦਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ.

ਲੂ ਕਾ 23:17 ..... ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂ ਼ਿੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਿੱਕ ਨੂ ਼ਿੰ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 5: 4 ..... ਦਫਰ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਤਆਰ ਹੋ ਦਗਆ ਸੀ …
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 7: 53-8: 11 ..... 3. ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਿੱਕ aਰਤ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਸ ਕੋਲ ਦਲਆਏ ਿੋ
ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਦਆਾਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ ...
ਯੂਹਨ
਼ਿੰ ਾ 9:35 ..... ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਰਿੱਬ ਦੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਉੈੱਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕਰਤਿੱਬ 8:37 ..... ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੂਰੇ ਦਦਲ ਨਾਲ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਰਸੂ 15:34 ..... ਪ੍ੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅ਼ਿੰਤਾਦਕਯਾ ਦਵਿੱਚ ਵੀ ਿਾਰੀ ਰਹੇ ...
ਐਕਟ 24: 8 ..... ਉਸਦੇ ਆਰੋਪ੍ੀਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ...
ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 28:29 ..... ਯਹੂਦ ੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ...
ਰੋਮੀਆਾਂ 16:24 ..... ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਦਰਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ .
1 ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 5: 7 ..... ਦਕਉਂਦਕ ਇਿੱਥੇ ਦਤ਼ਿੰਨ ਹਨ ਿੋ ਦਰਿੱਛ ਦਰਕਾਰਡ ...
-------1

ਨੋ ਟ: ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਦਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬਾਈਬਲਾਾਂ ਦਵਚ ਇਹ ਆਇਤਾਾਂ ਸਹੀ .ੱ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਨੋ ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ .
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“ਪ੍ਦਤਤਰ ”
(ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਦਪ੍ਤਾ)
ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਹਲੀਆਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ
ਸਿੱਤ ਸਨ : 1

f

ਕਲੇ ਮਟ
ੈਂ (30-100): ਰੋਮ ਦੇ ਦਬਸਪ੍, 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਦਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਿੰਭਾਲ ਰਹੇ
ਸਨ. ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਪ੍ਸਟੋਦਲਕ ਦਪ੍ਤਾ ਮ਼ਿੰਦਨਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ .

ਿਸਦਟਨ (-1 89--1 an)): ਇਿੱਕ ਅਰ਼ਿੰਭਕ ਈਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਸਨੂ ਼ਿੰ 2 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਵਿੱਚ " ਲੋ ਗਸ
ੋ " ਦੇ ਦਸਿਾਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਖ
ੁਿੱ ਦੁ ਭਾਸੀਆ ਮ਼ਿੰਦਨਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ . ਉਹ
ਆਪ੍ਣੇ ਕੁ ਝ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀਦ ਹੋ ਦਗਆ ਸੀ।
ਆਇਰੇਨੀਅਸ (130-202) : ਗੌਲ ਦਵਚ ਲੁ ਗਡੂ ਨਮ ਦਾ ਦਬਸਪ੍, ਦਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਿ ਦਾ ਇਕ ਦਹਿੱਸਾ. ਉਹ
ਅਰ਼ਿੰ ਭਕ ਚਰਚ ਦੇ ਦਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀਆਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਿਸਚੀਅਨ ਿਰਮ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁ
developmentਲੇ ਦਵਕਾਸ ਦਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।
ਟਰਟੂ ਲੀਅਨ (160-240): ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਾਤ
ਾਂ ਦਵਿੱਚ ਕਾਰਥੇਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ
ਸੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਚਦਲਤ ਲੇ ਖਕ। ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਸਾਦਹਤ ਦਾ ਦਵਸਾਲ ਸ਼ਿੰਗਰਦਹ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਦਹਲਾ
ਈਸਾਈ ਲੇ ਖਕ ਹੈ।
ਦਹਪ੍ੋਦਲਟਸ (170-235): ਰੋਮ ਰੋਮ, ਦਿਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਭਵ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ
ਦਵਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ 3-ਸਦੀ ਦੇ ਿਰਮ ਸੀ.

ਔਦਰਿੇਨ (185-254): ਦੇ ਰੂਪ੍ ਦਵਿੱਚ ਵੀ ਿਾਦਣਆ ਔਦਰਿੇਨ Adamantius, ਇਕ ਦਵਦਵਾਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਦਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਿਰਮ-ਸਾਸਤਰੀ ਿੋ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਕ਼ਿੰਦਰੀਆ ਦਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ
ਪ੍ਦਹਲੇ ਅਿੱਿ ਖਰਚ ਕੀਤੇ.

ਯੂਸੀਬੀਅਸ (260-340): ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੂਲ, ਦਮਸਾਲ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ੋਲੀਦਮਸਟ ਦਾ ਰੋਮਨ
ਇਦਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੈਸਦਰਆ ਦਾ ਦਬਸਪ੍ ਬਣ ਦਗਆ . 314.
ਹੋਰ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਹਰਚ ਦਪ੍ਓ ਸਨ:
Papias
(35-107)
ਐਥਨੇ ਸੀਅਸ
ਇਗਨੇ ਦਸਅਸ (35-117)
ਗਰਗ
ੈ ਰੀ
ਪ੍ੋਲੀਕਾਰਪ੍
(70-156)
ਬੇਦਸਲ
ਟੇਸਨ
(110-165)
ਿੇਰਮ
ੋ
ਕਲੇ ਮਟ
ੈਂ
(150-215)
ਿਾਇਸੋਸਟੋਮ
ਪ੍ੀ ਇਆਨ (200-258)
ਆਗਸਤੀਨ
---------1 ਮਾਈਡ, ਦਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ. 44-45 ਅਤੇ 54.

(293-373)
(329-388)
(330 379)
(342-420)
(345-405)
(354-430)
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“ਪ੍ਦਤਤਰ ”
(ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਦਪ੍ਤਾ)
ਮੁ ਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦਪ੍ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਿੱਖੋ ਵਿੱਖਰੀਆਾਂ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਆਇਤਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ
ਸੀ ਦਿਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਹ ਰੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਆਇਤਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿੋ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ

f

ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਦਬਲਕੁ ਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਦਮਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਦਕ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ
ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਦਵਚ ਦਮਲਦੀ ਹੈ ਗਰੀ ਕੇ ਦਨ Test ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਸ ਿੋ ਦਕ 5,6 00 ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ

ਦੇਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਿੱਿ ਵੀ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਕਤਾਬਾਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਮੌਿੂਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ
ਹਿੱਥ-ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਯੂ Testam ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰ 11
ਹਵਾਲੇ ਗਲੇ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Patristics ਦੇ ਦਲਖਾਈ ਦਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ.
ਲੇ ਖਕ

ਇ਼ਿੰਿੀਲ

ਪ੍ੌਲੁਸ

ਦੇ ਹੋਰ
ਪ੍ਦਰਚਯ

1

ਹਵਾਲੇ -

ਕੁ ਲ

ਪ੍ਿੱਤਰ

ਵਿੱਟ

ਐਸ

ਸੈਲੀਮੈਂਟ :
30-100 ਈ

1,017

44

1,127

207

11

2,406

ਿਸਦਟਨ :
89-163 ਈ

268

10

43

6

3

330

ਈਰਾਨੀਅਸ :
130-202 ਈ

1,038

194

499

23

65

1,819

ਟਰਟੂ ਲੀਅਨ :
160-240 ਈ

3,822

502

2,609

120

205

7,258

ਦਹਿੱਪ੍ਦੋ ਲਟਸ :
170-235 ਈ

734

42

387

27

188

1,378

ਔਦਰਿੇਨ :
185-254 ਈ

9.231

349

7.778

399

165

17.922

ਯੂਸੀਬੀਅਸ :
260-340 ਈ

3,258

211

1,592

88

27

5,176

(ਕੁ ਲ
ਿੱ s)

19,368

1,352

14,035

870

664

36,289

--------1 ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਦਨਊ ਸਬੂਤ , ਪ੍ੀ. 43 .
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਦਸਿਾਾਂਤ
ਅਸਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹਿੱਥ, ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਦਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਦਲਖਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ,
ਦਿਸ ਦੇ ਸੁਰੂ ਚੂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਬਾਰੇ ਡਿ ਕਸਲ ਦਹਜ਼ਕੀਏਲ i ਬੁਿੱਕ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ d
ਨੂ ਼ਿੰ ਈ ਇ ਮਸੀਹ ਦੇ ty ਅਤੇ ਦਨਹਚਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਦਨਆਦੀ ਦਸਿਾਾਂਤ ਿੋ ਅਿੱਿ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਦਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ. ਅਸਲ ਯੂਨਾਨੀ ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ 100% ਸਦਹਮਤ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦਸ
ੇ ਨਾਲ

f

ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂ ਸਰੇ ਦਨ ਟੀ ਅਸਟਾਮਟ ਅਨੁ ਵਾਦਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਾਇਆ . ਪ੍ੈਟਦਰਸਦਟਕਸ
ਦੀਆਾਂ ਦਲਖਤਾਾਂ ਦਵਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਅਤੇ 36,000 ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਾਂ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਦਪ੍ਉ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਦਸਿਾਾਂਤਾਾਂ
ਬਾਰੇ 100% ਸਮਝੌਤੇ ਦਵਚ ਸਨ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਦਵਚ ਦਮਲਦੇ ਹਨ :

ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁ ਆਰੀ ਿਨਮ ................................ ਮਿੱਤੀ 1: 18-21
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਨਰਬਲਤਾ ............................. ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 4: 14-15
ਡੀ ਈ ਈ ਟਾਈ ਦਾ ਟਾਇ ਈਦਸਸ ........................ ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 20: 28-29
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ................................ ਦਫ਼ਦਲਿੱਪ੍ੀਆਾਂ 2: 5-11
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਨਾਦਦਤਾ ............................... ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 13:8
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸਦਚਤ ਮੌਤ .............................. ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-12
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦਗਆਨ ............................. ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 4: 25-26
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸਕਤੀ ............................ ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 20: 30-31
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਸਰਿਣਾਤਮਕ ਸਕਤੀ ......................... ਕੁ ਲੁਿੱਸੀਆਾਂ 1: 15-22
ਮਸੀਹ ਰਿੱਬ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ ............................... ਿੋਹ ਐਨ 1: 1-14
ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮੇਸਰ
ੁ ਦਾ ਪ੍ੁਤ
ਿੱ ਰ ਹੈ ............................ ਮਾਰਕ 14: 61-62
ਮਸੀਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ................................... ਮਿੱਤੀ 16: 16-20
ਮਸੀਹ ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ .......................... 1 ਯੂਹ਼ਿੰਨਾ 4:14-15
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂ ਼ਿੰ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਦਵਚੋਲਾ ਹੈ ........................1 ਦਟਮ. 2:5
ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁ ੜੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ........................ ਮਰਕੁ ਸ 2:5-11
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਦਸਿਾਾਂਤ
ਕੁ ਰਆਨ affirms ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੂ ਼ਿੰ ਮਸੀਹ

1

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਦਰਯਮ ਦਾ ਪ੍ੁਤ
ਿੱ ਰ ਹੈ ............................. ਬਕਾਰਾ 2:87
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ............................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:45
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ .............................. ਨੀਸਾ 4:172
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਿੱਕ ਨਬੀ ਹੈ .............................. ਮਦਰਯਮ 19:30
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਿੱਲਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ .......................... MA'IDE 5:75
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ .......................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:3
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਚਾਈ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ ............................ ਮਦਰਯਮ 19:34

f

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ............................ ਤਦਹਰੀਮ 66:12
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁ ਖ
ਿੱ ਿਾਤੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਚ਼ਿੰਨਹ ਹੈ ....................... ਮਦਰਯਮ 19:21

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ................................... ਨੀਸਾ 4: 159
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੈ ..............................ਦਮਰਯਮ 19:21
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ (ਉੈੱਘੇ) ........................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:45
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਰਮੀ ਹੈ ............................. ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:46
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ .................................ਮਦਰਯਮ 19:31
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ .............................. ਬਕਾਰਾ 2:87

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ....................... ਬਕਾਰਾ 2: 253
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਿੱਕ ਕੁ ਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ .................. ਅਲੀ-ਇਮਰਾਨ 3:47
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਚਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ .............. ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:49
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਚ਼ਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ........................ ਅਲੀ-İਮਰਾਨ 3:49

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਦਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਿੀ ਉਠਾਇਆ .................. ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:49
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਦਵਸਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਮਰੇਗ ਾ ..........................ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:55

ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂ ਼ਿੰ ਮੁਰਦਦਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ੋਂ ਿੀ ਉਠਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ ।. ......................ਅਲੀ-ਇਮਰਾਨ 3:55
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂ ਼ਿੰ ਚੜਹ ਦਗਆ ......................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:55
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਿੱਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ .................... Mâ 'ਦਵਚਾਰ 5:110
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਦਵਿੱਤਰ ਹੈ ............................... ਮਦਰਯਮ 19:19
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁ ਬਾਰਾ ਆ ਦਰਹਾ ਹੈ ............................. ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਭਦਵਿੱਖ ਨੂ ਼ਿੰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ......................... ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61,63
ਦਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ............. ਜ਼ੁਹਰੂ ਫ 43:63
--------------1 ਦਤਮੋਦਥਉਸ 4: 15-16 ..... 15. ਇਨਹ ਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ ; ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ ਪ੍ੂ ਰਨ
ਰੂਪ੍ ਦਵਿੱਚ ਦੇਵੋ ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਭ ਨੂ ਼ਿੰ ਦਵਖਾਈ ਦੇਵੇ . 16. ਸਾਵਿਾਨ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ -ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਤੇ ਉਪ੍ਦੇਸ
ਕੋਲ ; ਨੂ ਼ਿੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖੋ; ਦਕਉਂਦਕ ਅਦਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ਼ਿੰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਦਲਆਾਂ ਨੂ ਼ਿੰ
ਬਚਾਓਗੇ।
--------------1

ਅਦਨ İਬਨ İਸਮਾਈਲ , ਦ ਦਬਲੀਫ ਆਫ਼ ਇਸਾਈਮਾਈਲ , ਸਫ਼ਾ 37-38.
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ਕੀ ਹੋਇਆ

ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕੌਂ ਸਲਾਂ?

f

20 ਮਈ

ਨਾਈਸੀਆ ਦੀ ਸਭਾ
ਫਰਬਰੀ

- ਜੂਨ 19

ਫਰਬਰੀ

, 325 ਈ

ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟੇਨਟਾਈਨ, ਬਬਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਪਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਿਆ ਅਤੇ
ਲਿਭਿ 318 ਬਬਸ਼ਪ ਇਸ ਪਬਿਲੀ ਚਰਚ ਕੌਂ ਸਲ ਬਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ. ਬਵਚ ਬਸਰਫ਼ 3
ਲੋ ਕ ਿਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਰਜ ਯੂਸੀਬੀਅਸ ਿੇ f ਕੈਸਬਰਯਾ , ਐਥਨੇ ਸੀਅਸ ਮਾਈਡ ਦੇ ,

ਅਤੇ Eustathius ਅੂੰ ਤਾਬਕਯਾ ਦੇ . ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਬਬਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਕ
ਮਸੀਿ ਬਰਿਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਸਭਾ ਬਵਿੱ ਚ ਬਕਸ ਬਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਵਸ਼ੇ '' ਕੈਨੋਨੀਕਲ
'' ਮੂੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆ . ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜੋ
ਸਮੂਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਿ ਿੇਠਾਂ ਬਦਿੱ ਤੇ "ਨਨਨਕਨ ਧਰਮ"

1

ਬਵਿੱ ਚ ਝਲਕਦੇ ਿਨ .

ਸਾਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ , ਬਪਤਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਸਭ ਕੁਝ

ਬਦਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਬਦਰਸ਼ਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿੈ. ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭੂ ਬਯਸੂ ਬਵਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ

ਪੁਿੱ ਤਰ , ਬਪਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕਲੌ ਤਾ ਪੁਿੱ ਤਰ [ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ; ਇਿ ਬਪਤਾ, ਰਿੱ ਬ ਦਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੈ,] ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਬਿੁਤ ਿੀ ਰਿੱ ਬ ਦਾ, ਇਿੱ ਕ ਬਪਤਾ,

ਇਕਲੌ ਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਿੀਂ, ਇਕ ਬਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ; ਉਸਦੇ

ਰਾਿੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਿ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਿਆ ਿੈ ; ਉਿ ਕੌ ਣ ਸਾਡੇ ਲਈ,
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ , ਿੇਠਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ
ਬਿਆ; ਉਸਨੇ ਦੁਖ ਝਿੱ ਬਲਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬਦਨ ਫ਼ੇਰ ਜੀਉਂਦਾ ਿੋਕੇ ਸਵਰਿ ਬਵਿੱ ਚ

ਬਿਆ; ਅਤੇ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਵਿੱ ਚ . [ ਪਰ ਉਿ ਬਜਿੜੇ ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿਨ: 'ਇਕ
ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਨਿੀਂ ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਨਿੀਂ

ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਿ ਬਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਬਣਾਇਆ ਬਿਆ ਸੀ,' ਜਾਂ 'ਉਿ ਬਕਸੇ
ਿੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਿੈ' ਜਾਂ 'ਤਿੱ ਤ' ਜਾਂ 'ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਬਿਆ ਿੈ,' ਜਾਂ

'ਪਬਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ', ਜਾਂ 'ਬਦਬਲਆ ਿੋਇਆ' ਿੈ - ਉਿ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਕੈਥੋਬਲਕ ਦੁਆਰਾ
ਬਨੂੰਦਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਚਰਚ. ]
--------ਂ ਬਨਬਕਨ ਕਰਾਈਡ ਦੀ ਕੌਂ ਸਲ .
1 ਬਵਕੀਪੀਡੀਆ:
ਨਾਈਸੀਆ ਐਡ

81

ਕੀ ਹੋਇਆ
ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕੌਂ ਸਲਾਂ?
ਆਪਣੇ ਈਸਟਰ 36 367 ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਬਵਿੱ ਚ , ਅਲੇ ਿਜ਼਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ
ਬਬਸ਼ਪ ਅਥਨਾਸੀਅਸ ਨੇ ਉਿਨਾਂ 27 ਬਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਬਨ Test ਨੇ fਮ ਦੀ ਕੈਨਨ ਬਣਨਿੀਆਂ। ਚਰਚ ਨੂੂੰ ਿੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਬਵਿੱ ਚ ਸਭ
ਨੂੂੰ ਸਵਾਲ ਿਿੱ ਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਕੀਏਲ ਕੀ ਦਾ ਿਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵਿੱ ਚ. 1
ਲਾਓਡੀਸੀਆ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ
336 ਈ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਨ ਟੈਸਟਾਮ਼ੈਂਟ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 27 ਬਕਤਾਬਾਂ
ਨੂੂੰ ਮਾਨਤਾ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਬਲਆ . ਪਰ ਿੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਬਤੂੰ ਨ ਕੌਂ ਸਲਾਂ
ਬਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਬਲਆ ਬਿਆ।
ਨਹਪੋ ਦੀ ਸਭਾ
393 ਈ
27 ਬਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਬਵਚ ਿਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ
ਅਬਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਿਈ ਸੀ.
ਕਾਰਥੇਜ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ
397 ਈ. ਅਤੇ 419 ਈ
ਇਿ ਸਭਾਵਾਂ ਸੇਂਟ ineਿਸਟੀਨ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਿੋਈਆਂ ਬਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੈਨਨ ਨੂੂੰ ਪਬਿਲਾਂ
ਿੀ ਬੂੰ ਦ ਮੂੰ ਬਨਆ ਸੀ ਅਤੇ books books7 ਈਸਵੀ ਬਵਚ ਅਲੇ ਿਜ਼਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ
ਬਬਸ਼ਪ ਅਥਨਾਸੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਸਬਿਯੋਿੀ 27 ਬਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਿੀ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੈਨਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ. ਬਕਉਂਬਕ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਬਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਮਬਲਆ ਿੈ ਬਕ
ਉਨਹ ਾਂ ਬਕਤਾਬਾਂ ਨੂੂੰ ਚਰਚ ਬਵਚ ਪੜਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ. " ਕੋਡੈਕਸ ਕੈਨਨਮ ਈਕਲਸੀæ
ਅਫਰੀਕੀæ
ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ
5 ਮਈ 553 ਈ
ਪੋਪ ਬਵਜੀਲੀਅਸ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਜਸਬਟਨ ਮ਼ੈਂ ਪਬਿਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 165 ਬਬਸ਼ਪਾਂ ਨੇ
ਪਬਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਬਲਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ.
---------1 ਬਵਕੀਪੀਡੀਆ: ਈਸਾਈ ਬਾਈਬਲੀਕਲ ਕੈਨਨ ਦਾ ਬਵਕਾਸ .

82
ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਨਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ?
14 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਬਕਤਾਬਾਂ 425 ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 33 ਈ. ਦਰਬਮਆਨ ਬਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿ ਕਦੇ ਵੀ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ “ਕੈਨਨ” ਦਾ ਬਿਿੱ ਸਾ ਨਿੀਂ ਸਨ ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਪਉ-ਫਾਦਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਬਰਆ ਸੀ। ਇਿ 8
ਅਪਰੈਲ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਨਾ ਸੀ

f

ਫਰਬਰੀ

1546 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਫਰਬਰੀ

Trent ਦੇ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੈ ਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਿੈ, ਜੋ ਬਕ

ਕੈਥੋਬਲਕ ਚਰਚ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਬੁਿੱ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ Deutਅਲo ਕੈਨੋਨੀਕਲ "ਜ" ਦੂਜਾ
ਬਡਿਰੀ "ਪਰੇਬ ਰਤ ਕੀਤਾ. ਪਰੋਟੈਸਟ਼ੈਂਟ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ 2 ਬਡਿਰੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਬਵਚਾਰ ਨੂੂੰ ਰਿੱ ਦ
ਵੀਂ

ਕਰਦੇ ਿਨ . ਅਪੋਕਰਾਫਾ 14 ਬਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਬਣਆ ਿੈ, ਬਜਸ ਬਵਚ 173 ਅਬਧਆਇ, 5,719 ਬਾਣੀ
ਅਤੇ 155,875 ਸ਼ਬਦ ਿਨ.

1

ਵਰਨਸਜ਼ ਦਾ

ਨਾਮ

1.

ਟੋਨਬਟ: (ਬੀ.ਸੀ. 250-175)

ਨਕਤਾਬਾਂ ਚੈਪਟਰਸ

14

244

2.

ਜੁਡੀਥ:

16

339

3.

ਅਸਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ: (ਬੀ.ਸੀ. 180-145 )

7

108

4.

ਪਨਹਲਾ ਮੈਕਬੀਬੀਜ਼ : (ਬੀ ਸੀ 103-63)

16

924

5.

ਦੂਜਾ ਮਕਾਬੀਜ਼ : (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 100)

15

555

6.

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨਿਆਨ: (ਬੀ.ਸੀ. 150-AD 40)

19

435

7.

ਏਕਲ ਐਸ ਆਈਐਸ ਨਟਕਸ :=(ਬੀ ਸੀ 190) 51

1,391

8.

1 ਈ ਐਸ ਡਰਾਅ ਸ : (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 150)

9

447

9.

2 Es dra ਹਵਾਈਅਿੱ ਡੇ : (ਈ 70-135)

16

874

10. ਬਾਰੂਚ: (ਬੀ ਸੀ 200)

6

213

11 .ਮਾਨੇਸਿ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ : (ਬੀ.ਸੀ. 150-50)

1

15

12. ਨਤਿੰ ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਿਾਣਾ: (ਬੀ ਸੀ 167 )

1

68

13. ਸੁਸਿੰਨਾ: (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 100)

1

64

(ਬੀ . ਸੀ. 175-110)

14. ਬੇਲ ਅਤੇ ਡਰੈਿਨ: (ਬੀ ਸੀ 150-100 )

1
---173

----------------1

ਮੈਟਜਿਰ, ਬਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਨੋਟੇਟਡ ਅਪੋਕਰੀਫਾ .

42
---5,719

83
ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਨਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਿੱ ਥੇ ਅਬਤਬਰਕਤ 29 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਬਕਤਾਬਾਂ (ਸਪੁਬਰਜ ਬਲਖਤਾਂ) ਅਤੇ 95
ਿੋਰ ਸੂਡੋਬਪਿਰਾਫਲ ਬਕਤਾਬਾਂ ਿਨ (ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਜੋ ਬਕ ਿੇਠਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁ ਮਾਈਡ ਲੇ
ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ “ਸੀ ਅਨ” ਬਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਸੀ :

f

1.
2.

1

ਉਿ ਉਤਸ਼ਾਿੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਲੇ ਖਕਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਿਏ ਸਨ.
ਉਿ ਪੁਰ ਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕੈਨਨ ਦਾ ਬਿਿੱ ਸਾ ਨਿੀਂ ਸਨ. ਯਿੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ.
3.

ਮਾਈਡ. ਬਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਪੌਬਕਰਫਲ ਦੀਆਂ ਬਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ

ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਬਵਚੋਂ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਦਾ 2,559 ਵਾਰ ਿਵਾਲਾ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿੈ .
4.

ਇਨਹ ਾਂ ਬਲਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਬਧਤ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਿੀਂ ਿਨ. ਉਿ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਪਰੇਬਰਤ ਬਚਨ ਿੋਣ ਦਾ

ਦਾਅਵਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। (2 ਮਕਾਬੀਜ਼ 2:23 ਅਤੇ 15:38)
5.

ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਬੁਿੱ ਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਚੁਿੱ ਪ ਯੁਿੱ ਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬਖਆ ਬਿਆ ਸੀ 25 ਬੀ ਸੀ

ਅਤੇ ਬਨਊ ਨੇਮ ਈ . 33. ਮਲਾਕੀ 3: 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਿਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਅਿਲਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਮ ਨਬੀ ਯੂਿੂੰਨਾ ਬਪਬਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ.
6.

ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਕਸਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ

ਿਨ ਅਤੇ ਿਵਾਲੇ ਬਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਕੈਨਨ ਤੋਂ ਅਪੋਕਰੇਪਲ ਬਕਤਾਬਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਿਰ ਕਿੱ .ੋੋ .
ਬਫਲੋ

(ਬੀਸੀ 20 - AD 50)

ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਡੇ (37-95 ਈ.)
ਮੇਬਲਿੱਤੋ (170 ਈ.)
7 . ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਅਤੇ ਸੂਡੋਪੀਿਰਾਫਲ ਬਕਤਾਬਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਤਿਾਸਕ, ਭੂਿੋਬਲਕ ਅਤੇ
ਬਸਧਾਂਤਕ ਿਲਤੀਆਂ ਿਨ.
------ਉੂੰਿਰ, ਉੂੰਿਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਿ਼ੈਂਡਬੁਿੱ ਕ , ਪੀ. 70

84
ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇਿੰਜੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਿੱ ਥੇ ਦੋ ਬਕਤਾਬਾਂ ਿਨ ਜੋ ਖੁ ਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੂੰ ਬਰਨਬਾਸ ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿਨ. ਪਬਿਲੀ 1 ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਿੈ 13 ਸਫ਼ੇ
ਪਿੱ ਤਰ ਸਮਰਾਟ Trajian (97-117 ਈ) ਜ ਿੇਡਬਰਅਨ (117-138 ਈ) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 100 ਈ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਬਲਬਖਆ. ਇਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਿਏ ਬਰਨਬਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਬਲਬਖਆ ਬਿਆ

f

ਸੀ (ਕਰਤਿੱ ਬ:: -3 36--37) ਇਸ ਬਵਚ 70 ਈਸਵੀ ਬਵਚ ਯਰੂ ਸਾ ਲੇ ਮ ਦੀ ਤਬਾਿੀ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ
ਿੈ । ਇਿ ਪੁਰ ਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ 110 ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ 15 ਵਾਰ ਿਵਾਲਾ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿੈ. ਇਿ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਕ ਉਿ ਈਸਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨਦਾ ਿੈ :
ਨਪਤਾ (ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵਿੱ ਚ):

x 3 ਵਾਰ

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ :

x 10 ਵਾਰ

ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ :

x 12 ਵਾਰ

ਨਿਸੂ :

x 15 ਵਾਰ

ਮਸੀਹਾ :

x 3 ਵਾਰ

ਪਰਭੂ ਨਿਸੂ ਮਸੀਹ :

x 2 ਵਾਰ

ਪਰਾਸਨਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ :

x 11 ਵਾਰ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ :

x 2 ਵਾਰ

ਪਰਭੂ :

x 67 ਵਾਰ

ਰਿੱ ਬ :

x 31 ਵਾਰ

ਪਰਭੂ ਵਾਨਹਿੁਰੂ :

x 7 ਵਾਰ

ਦੂਜਾ 2 ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 222 ਅਬਧਆਇ FRA ਮੈਰੀਨੋ, ਇਕ ਕੈਥੋਬਲਕ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਬਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 14-15 ਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮਿੱ ਧ ਉਮਰ ਬਵਚ ਇਤਾਲਵੀ ਬਵਚ ਬਲਬਖਆ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ 366
ਸਫ਼ਾ ਬਕਤਾਬ ਿੈ. ਇਸ ਬਕਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ
ਇਬਤਿਾਸਕ, ਭੂਿੋਬਲਕ ਅਤੇ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਿਨ. ਿੇਠਾਂ ਬਦਿੱ ਤੇ ਪੂੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਬਖਆ ਬਿਆ ਇਿ ਦੂਜੀ
ਮਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ .
------ਂ ੀ-ਬਨਬਕਨ ਫਾਦਰਸ , ਵਾਲੀਅਮ. 1 ਪੀ. 133 .
1. ਕੋਕ ਸ, ਬਦ ਐਟ
2.

ਰੈਿ, ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ , 1907.
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ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਝੂਠੇ ਬਰਨਬਾਸ
1. “ਬਯਸੂ ਿਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਾਸਰਤ ਲਈ ਬਕਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਬਿਆ । (ਅਬਧਆਇ 20)

f

ਜਦੋਂ ਬਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿੱ ਕ ਬਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਿੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਇਆ। ”(ਅਬਧਆਇ
151- 152)। ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਝੀਲ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ!
2. ਚੈਪਟਰ 54 ਬਵਿੱ ਚ 60 "ਬਮੂੰ ਟੂ", ਇਿੱ ਕ ਸੋਨੇ ਦੀਨਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਿੈ, ਜੋ ਬਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ
ਨਿੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੇਨ ਬਵਿੱ ਚ ਉਿ ਮਿੱ ਧ ਯੁਿੱ ਿ ਬਵਿੱ ਚ ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ .
3. 152 ਵੇਂ ਅਬਧਆਇ ਬਵਚ ਬਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ “ਲਿੱਕੜ ਦੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਚਿੱ ਟਾਨ” ਜੋ ਮੈ ਨੂੂੰ
ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਸਨ , ਪਰ ਇਿ ਬਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅਣਜਾਣ ਸਨ . ਇਿ ਮਿੱ ਧ ਯੁਿੱ ਿ ਤਕ ਨਿੀਂ ਵਰਤੇ ਿਏ ਸਨ . ਬਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮੜੇ
ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ . (ਮਿੱ ਤੀ 9:17)
4. 222 ਅਬਧਆਇ ਬਵਚ ਇਿ ਡਾਇਟੇਸਰੋਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ 13 - 14 ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ
ਬਲਬਖਆ ਬਿਆ ਸੀ. ਇਿ ਡਾਂਟੇ ਦੀਆਂ (1265-1321 ਈ.) ਕਬਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵੀ ਬਦੂੰ ਦਾ
ਿੈ. ਇਸ ਬਵਚ ਜੈਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਿਟ ਈ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵੀ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ ਸੀ , ਜੋ ਬਕ 405
ਈ. ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਿੋ ਬਿਆ ਸੀ। ਇਿ ਿਵਾਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਬਕ ਇਿ ਪਬਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ
ਬਲਖਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

5 . ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਤ ਿੈ "ਬਰਨਬਾਸ" (ਅਬਧਆਇ 3 ਅਤੇ 127) , ਪੁੂੰ ਬਤਯੁਸ ਬਪਲਾਤੁਸ ਬਯਸੂ ਦੇ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫ਼ਬਲਸਤੀ ਦੇ ਿਵਰਨਰ ਸੀ. ਿਾਲਾਂਬਕ ਬਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26
ਈ ਤਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ .
6. 93 ਵੇਂ ਅਬਧਆਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਬਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਬਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਿੱ ਿੇ
ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਬਕਆ। ਇਿ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚਿੱ ਲਦਾ ਿੈ, ਬਕਉਂਬਕ ਇਿ ਆਦਮੀ ਬਯਸੂ ਨੂੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ.
7. “ਬਰਨਬਾਸ” ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਬਕ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਲਾਂਬਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵੇਂ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਬਕ ਬਯਸੂ ਿੀ ਮਸੀਿਾ ਸੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-26, ਮਿੱ ਤੀ 16: 13-17, ਯੂ ਿੂੰਨਾ 1:41
ਅਤੇ 4:25 -26; ਮਾਈਡ 5:17 & 72, ਅਲੀ- ਮਰੇਨ 3:45, ਨੀਸਾ 4: 157 ਅਤੇ 172 ਟੇਵੇ 9: 30-31)
8. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਚੀ ਬਰਨਬਾਸ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਇੂੰ ਜੀਲ ਬਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, (ਰਸੂ. 13: 1-3 ਅਤੇ 42) ਪਰ
ਅਬਧਆਇ 222 ਬਵਚ ਝੂਠੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਬਸਿੱ ਬਖਆਵਾਂ ਨੂੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿੱ ਬਸਆ ਿੈ.
--------

ਬੈਨਸਨ, İ ਮਾਈਡ -i ਬਰਨਬਾ , ਪੀਪੀ 227-278.
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ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ

ਨਿਰਨਮਿਾਹ 31: 35-37 ...... 35. ਯਿੋਵਾਿ ਆਖਦਾ ਿੈ , ਬਜਿੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੂੰ ਬਦਨ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ
ਬਦੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਚੂੰ ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਬਰਆਂ ਦੇ ਬਨਯਮਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਚਾਨਣ ਲਈ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿੈ , ਬਜਿੜਾ
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ ਵੂੰ ਡਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਬਿਰਾਂ ਿਰਜਦੀਆਂ ਿਨ; ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿੈ। 36. ਜੇ ਇਿ ਬਬਧਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹ ਣੇ ਤੋਂ ਿਟ ਜਾਣਿੇ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੂੰ ਸ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਅਿੱ ਿੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੌ ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਿਟ ਜਾਵੇਿਾ । 37. ਯਿੋਵਾਿ ਆਖਦਾ ਿੈ; ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ

ਅਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ ਮਾਬਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਿਾਂ ਿੇਠਾਂ ਲਿੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਮ਼ੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬਰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਮਟਾ ਦੇਵਾਂਿਾ, ”ਯਿੋਵਾਿ ਆਖਦਾ
ਿੈ ।

ਨਿਰਨਮਿਾਹ 51: 5 ..... ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿੈ , ਨਾ ਬਿਆ ਛਿੱ ਡ, ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯਿੂਦਾਿ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਿੋਵਾਿ ਦੀ! ਿਾਲਾਂਬਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਵਰੁਿੱ ਧ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿੋਈ ਸੀ.
ਰੋਮੀਆਂ 3: 3-4 ...... 3. ਬਫਰ ਯਿੂਦੀ ਨੂੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਬਿੁਤ
ਸਾਰੇ ,ੋੂੰਿਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਉਂਬਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਸਨ . ਉਦੋਂ ਕੀ
ਜੇ ਕੁਝ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ? ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਬਵਸ਼ਵਾਸ ਅਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਬਨਿਚਾ ਨੂੂੰ ਪਰਭਾਵਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ ? 4. ਰਿੱ ਬ ਨਾ ਕਰੇ , ਿਾਂ, ਰਿੱ ਬ ਸਿੱ ਚੇ ਿੋਣ, ਪਰ ਿਰ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਿੈ ; ਬਜਵੇਂ ਬਕ
ਇਿ ਪੋਥੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਲਬਖਆ ਿੋ ਇਆ ਿੈ: “ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਨਰਦੋਸ਼ ਿੋਵੋਂਿੇ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਿੱ ਧ ਸਕੋਂਿੇ।”
ਰੋਮੀਆਂ 11: 1-2 ..... 1. ਬਫਰ ਮ਼ੈਂ ਕਬਿੂੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਕੀ ਰਿੱ ਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬਤਆਿ ਬਦਿੱ ਤਾ
ਿੈ ? ਰਿੱ ਬ ਨਾ ਕਰੇ . ਮੈਨੂੰ ੂ ਵੀ ਅਬਰਾਿਾਮ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ, ਦੇ, ਇਿੱ ਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
am ਦੇ ਬਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ-ਸਮੂਿ. 2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬਤਆਬਿਆ ਨਿੀਂ,
ਬਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ .
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ਬਕਾਰਾ 2: 88-89 * ..... 88. ਉਿ (ਯਿੂਦੀ) ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿਨ: "ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਲਪੇਬਟਆ
ਿੋਇਆ ਿੈ (ਜੋ ਇਲਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨ)", ਪਰ ਅਿੱ ਲਹਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ
ਅਬਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਾਪ ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ ... 89 . ਅਤੇ ਿੁਣ ਜਦੋਂ ਅਿੱ ਲਹਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ (ਤੌਰਾਤ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ - ਿਾਲਾਂਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਬਕ ਉਿ ਕਾਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ
ਬਜਿੱ ਤ ਦੀ ਮੂੰ ਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ - ਉਿ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ , ਿਾਲਾਂਬਕ ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਬਕ ਇਿ ਸਿੱ ਚਾਈ
ਿੈ. ਮਈ ਅਿੱ ਲਹਾ ਦੇ ਸਰਾਪ 'ਤੇ ਿੋ ਰਿੱ ਬ .
ਨੀਸ 4:46 ..... ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜੋ ਯਿੂਦੀ ਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਸੂੰਿ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਬਿੂੰ ਦੇ
ਿਨ : “ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਣਆਬਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ; ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਿ ਸੁਣੋ ਜੋ ਨਿੀਂ
ਸੁਣਦੇ; ”ਅਤੇ“ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ! ” ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨਣਾ ।

ਮਾ ' ਆਦਰਸ 5: 12-15 * ...... 12. ਅਿੱ ਲਹਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਿੱ ਬਚਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਾਣਾ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ... 13. ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਾਪ ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ
ਬਦਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਿੈ. ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸੂੰਿ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕ ਬਿਿੱ ਸੇ ਨੂੂੰ ਭੁਿੱ ਲ
ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਬਦਵਾਇਆ ਬਿਆ ਸੀ. ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਧੋ ਖੇ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰਨਾ ਬੂੰ ਦ
ਨਿੀਂ ਕਰੋਿੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਿੇ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ. ਯਕੀਨਨ,
ਅਿੱ ਲਹਾ ਬਪਆਰ s ਬਜਿੜੇ ਲੋ ਕ ਬਕਸਮ ਦੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ. 14. ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿਨ:
"ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਿਾਂ," ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਿ ਉਸ ਬਿਿੱ ਸੇ ਦਾ ਇਕ ਬਿਿੱ ਸਾ
ਭੁਿੱ ਲ ਿਏ ਬਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਿ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ . ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਕਆਮਤ ਦੇ ਬਦਨ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ
ਬਵਚਕਾਰ ਦੁ ਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿੈ , ਜਦੋਂ ਅਿੱ ਲਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ
ਦੇਵੇਿਾ. 15. ਿੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕੋ! ਿੁ ਣ ਸਾਡਾ ਦੂਤ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿੈ, ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਉਿ
ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱ ਸਣਿੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਓਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ , ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਿੁ ਣ
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿੱ ਲਹਾ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਾਲਾ ਆਇਆ ਿੈ.
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ਮੁਿੂੰਮਦ ਇਿੱ ਕ ਅਨਪੜਹ ਅਰਬ, ਸੀ ਇਿੱ ਕ " ਬਲਖਣ" , ਇਿੱ ਕ ਜੋ n ਸੀ OT ਦਾ (ਪੜਹ ਬਲਖਣ

f

ਲਈ ਬਲਖਣ 7: 157-158) .

ਕੁਰਆਨ ਕਬਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਮੁਿੂੰਮਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼

ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਿੀਂ ਪੜਹੀ ਸੀ (ਆਂਕਬਟ 29:48, ਸ਼ੂਰਾ
42:52)। ਐਮ ਮੁਿੂੰਮਦ ਨੇ ਸੋਬਚਆ ਬਕ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਬਰਿਾ ਸੀ ਉਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ
ਨਿੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਵਚ ਬਲਬਖਆ ਬਿਆ ਸੀ (fussilet 41:43). ਪਬਿਲਾਂ ਮੁਿੂੰਮਦ
ਨੂੂੰ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬਕ ਯਿੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਿੇ ਬਕ ਜੋ ਉਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਬਰਿਾ ਸੀ ਉਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿੋਵੇਿਾ (ਬਫਟਰ 35:31). ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਿੂੰਮਦ
ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਟਰਾਈਫ਼ ਿੈ, ਜੋ ਬਕ ਮਿੱ ਕਾ ਬਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬਖਆ ਬਿਆ ਸੀ ਯਿੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ
(ਏਨ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਬਮਕ ਸਨ ' ਵਜੇ 6:20, 114, 154-157). ਇਸ ਲਈ ਮਿੱ ਕਾ ਦੇ ਅਰਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ (ਪੂੰ ਨਾ 17 ਦੇਖੋ ) ਬਜਸ ਬਵਚ ਯਿੂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ (17ਸਰਾ 17: 107-108, ਸ਼ੂਰਾ 26: 196197). ਉਸਨੇ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿ ਵੀ ਸਲਾਿ ਬਦਿੱ ਤੀ ਬਕ ਉਿ ਯਿੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਬਿ ਰਿੇ ਸਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਉਿ ਜੋ ਬਸਖਾ ਬਰਿਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਿੈ
(ਯੂਨਸ 10:94)।
ਮੁਿੂੰਮਦ ਪਬਿਲਾਂ ਿੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁਬਕਆ ਸੀ ਬਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਬਿਿੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਿੈ, (ਦੇਖੋ
ਪੇਜ 22-23) ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੂੰ ਇਿ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਬਕ ਕੁਰਾਨ
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਮੁਿੂੰ ਮਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਿਏ, ਅਤੇ
ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਜ਼ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਬਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਿੂੰ ਮਦ ਨੂੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਬਵਚਲੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਬਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਯਿੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ
ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਿੱਿੀ . (ਬਕਾਰਾ 2: 88- 89, 91, 111, 120, 145,
ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:64). ਬਕਉਂਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਵਚਲੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਬਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋ ਈ ਿੋਰ ਬਵਆਬਖਆ ਨਿੀਂ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਬਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ।
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ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਾਦਨ ਇਿੱ ਕ ਨਬੀ ਿੋਣ ਦਾ ਭਬਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ. (ਏਨਮ 6: 37-38,
124, ਅਰਾਫ 7: 187-188).

ਮੁਿੂੰਮਦ ਨੇ ਮੂੰ ਬਨਆ ਬਕ ਉਿ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਸੀ (ਯੂਨਸ 10:20) ਅਤੇ ਉਿ ਭਬਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਸੀ
(ਐਨ 6: 50)।
ਬਫਰ ਯਿੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਿੂੰਮਦ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ (ਟੇਕਵੀਰ 81: 2225). ਯਿੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਰਤੀ ਮੁਿੂੰਮਦ ਦਾ ਰਵਿੱ ਈਆ ਮਦੀਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਬਿਆ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਪਰਤੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱ ਖ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਿੋਰ ਿੂੰ ਭੀਰ ਿੋ ਬਿਆ ਬਕ ਉਸਨੇ ਅਿੱ ਲਹਾ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਯਿੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਦਿੱ ਤੀ (ਬਕਾਰਾ 2: 191-193, ਅਲ- ਮ਼ੈਂ ਇਮਰਾਨ 3: 18-20,
ਟੇਵੇ 9: 5, 29-30, ਤੇਿਾਬਨ 64:14).
ਕੁਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਾਈਬਲ ਬਵਚ ਮੁਿਾ ਮਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ
ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦਰਜ ਿੈ (ਆਰਾਫ 7: 157 ਅਤੇ ਸਫ 61: 6).

ਇਸ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਬਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਿੂੰਮਦ ਨਾਲ ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਿੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਿਵਾਬਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ : (ਉਤਪਤ 16: 3,17: 1-10, 19-20, 25-26, 25: 13-16, 49) :
10; ਬਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 15,18, 33: 1- 2, 34:12; 1 ਰਾਬਜਆਂ 8: 41-43; ਜ਼ਬੂਰ
45: 3-5, 91: 1-16, 149: 1-9; ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿੀਤ 5: 10-16; ਯਸਾਯਾਿ 21: 6-7, 13-17,
28: 9-13, 29:12, 33: 15-19, 42: 1-4, 11, 53: 1-12, 63: 1 -6; ਦਾਨੀਏਲ 2: 29,
7: 13-14; ਿਬਿੱ ਕੂਕ 3: 3; ਸਫ਼ਨਯਾਿ 3: 9; ਮਿੱ ਤੀ 3:11, 21:43; ਮਰਕੁਸ 1: 7; ਯੂਿੂੰਨਾ 1:21,
4:21, 14:30 , 14: 16-17, 26, 15:26, 16; 7, 13; ਅਤੇ ਕਾਰਜ 3: 2226) . ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਸੂੰਿਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਿਵਾਬਲਆਂ ਦਾ ਅਬਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਿਨਾਂ
ਆਇਤਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਬਵਿੱ ਚ ਮੁਿੂੰਮਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ. ਇਸ ਲਈ,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱ ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਿੈ "ਇਿੱ ਕ ਬਲਖਣ" ਬਲਖਣ ਿੈ
ਬਕ ਮਸੀਿੀ ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਆ ਿੈ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਮੁਿੂੰਮਦ ਬਾਰੇ ਿਵਾਲੇ .
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ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਨਵਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸਕਲ ਪਰਸਨ
Jਨਬਜਲ ਨੂੂੰ ਨਕਸਨੇ ਬਦਬਲਆ ? ਅੂੰ ਬਜਲ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਚਰਚ ਦੇ ਇਬਤਿਾਸ ਬਵਚ ਇਕ
ਬਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਵਅਕਤੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਬਜਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਸਨ . ਇਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਬਵਿੱ ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਿਨ ਅਤੇ ਬਕਿੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੇਬ ਰਤ
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ਕਰੇਿੀ? ਕੀ ਰਿੱ ਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਿੀ ਖੜਹੇ ਿੋ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਦੁ ਸ਼ਟ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਅਬਜਿੀ ਸ਼ੈਤ ਾਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾਲ ਭਿੱ ਜਣ ਦੇ ਣਿੇ?
ਨਕਹੜੀਆਂ ਬਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰ ਬਜਲ ਦੇ ਬਿਿੱ ਸੇ ਬਦਲੇ ਿਏ ਸਨ? ਕੀ ਮੂੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਲ ਸੀ ਜਾਂ
ਬਸਰਫ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਸੀ? ਬਕਿੜੇ ਖਾਸ ਬਿਿੱ ਸੇ ਪਰਭਾਬਵਤ ਿੋਏ? ਅੂੰ ਬਜਲ ਦੀ ਬਕੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੂੰ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ
ਸੀ? ਬਕਿੜੇ ਬਿਿੱ ਬਸਆਂ ਨੂੂੰ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ਸੀ, ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਕੀ ਿੈ ? ਜੇ jਨਬਜਲ ਬਭਰਸ਼ਟ
ਿੋ ਿਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਨਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਕਉਂ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਅੂੰ ਬਜਲ ਨੂੂੰ ਕਦੋਂ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ? ਕੀ ਮੁਿੂੰਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਂਬਜਲ , “ਬੇਫੋ ਰੇ”
ਜਾਂ “ਬਾਅਦ” ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ? ਜੇ ਇਿ ਮੁਿੂੰ ਮਦ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਿੂੰਮਦ
ਇਿ ਕਬਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ
ਬਦਨ ਦੀ ਅੂੰ ਬਜਲ ਨੂੂੰ ਬਕਉਂ ਮੂੰ ਨਦਾ ਿੈ ? ਜੇ ਇਿ afte ਸੀ r ਮੁਿੂੰਮਦ, ਬਫਰ ਇਸੇ 5,6 ਉੱਤੇ
ਕੀ 00 ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਿੱ ਥ İnjil ਪਲਿੱ ਸ 10,000 ਲਾਤੀਨੀ ਖਰੜੇ, ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਪਰੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਬਿਣਾ ਿੈ ਬਕ ਇਸੇ ਿਿੱ ਲ ਨੂੂੰ?
ਨਕਿੱ ਥੇ ਬਿਆ ਸੀ İnjil ਬਦਲੀ ? ਇਿ ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਕਸ ਸ਼ਬਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਬਵਿੱ ਚ ਿੋਇਆ
ਿੋਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਿ ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਿ ਬਵਸ਼ਵਬਵਆਪੀ
ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜੂੰ ਜੀਲ ਬਕਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਬਜਲ

ਨਾਲ ਬਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ?

ਅੂੰ ਬਜਲ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਬਕਿੱ ਥੇ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ ?

ਅੂੰ ਬਜਲ ਨੂੂੰ ਨਕਉਂ ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ? ਬਕਉਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ
ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਬਕਤਾਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ? ਬਕਉਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਿਾ ਜਦੋਂ
ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਬਕ ਅਬਜਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ
ਿੋਵੇਿੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲੀ ਅੂੰ ਬਜਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਕਉਂ ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਖਣਿੇ ਬਜਸਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਿੈ ਬਕ ਅਸਲ ਜੂੰ ਬਜਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਮੌ ਜੂਦ ਿੈ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਖਾਸ ਅੂੰ ਤਰ ਬਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਬਦਬਲਆ ਬਿਆ ਿੈ?
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ਕਰਨਾ would ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਯਿੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਦੇ ਪਲੋ ਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਿੋ ਸਮਝੌਤੇ
'ਤੇ ਪਿੁੂੰ ਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ, ਜੋ ਬਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ould? ਸਿੱ ਚੇ ਮਸੀਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਬਿਆ ਬਕਵੇਂ ਬਦੂੰ ਦੇ ਿਨ?
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ਨਕਸ ਮਸੀਿੀ, ਸੂੰ ਭਵ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਨੂੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ
325. ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਈ ਉਥੇ ਿੀ ਸਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ İnjil ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਭਾਰਤ, eth ਤਿੱ ਕ ਿਰ ਜਿਹਾ ਬਖੂੰ ਡ ਮੈਨੂੰ ੂ opia, ਤੁਰਕੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲਡ? ਬਕਵੇਂ
ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲੀ ਅੂੰ ਬਜਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਬਨਸ਼ਾਨ ਦੇ
ਿਾਇਬ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਬਫਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੂੰ ਬਜਲ ਬਲਖ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ?
ਰਿੱ ਬ ਿਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਕਵੇਂ ਿੋਵੇਿਾ ਜੇ ਉਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ
ਕਰਨ ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਬੀ ਨੂੂੰ ਬਭਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਨੂੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ.

ਕੀ ਰਿੱ ਬ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ ਨਿੀਂ ਰੋਕਣਾ

ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ? ਜੇ ਰਿੱ ਬ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੂੰ ਬਭਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਕਉਂ ਨਿੀਂ
ਕੀਤਾ?
ਇਿ ਨਕਵੇਂ ਿੈ ਬਕ ਮੁ ਸਲਮਾਨ ਇਕ ਵੀ ਇਬਤਿਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਿ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਕ
ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ? ਜੇ 325 ਈ. ਬਵਚ ਜਾਂ ਇਬਤਿਾਸ ਦੇ ਬਕਸੇ ਿੋਰ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੂੰ
ਿੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਬਲਆ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਿਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਿੱ ਥ ਦਾ
ਬਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਸੀ?
ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਕਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ਬਕ ਉਿ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਬਕ ਬਯਸੂ ਇਿੱ ਕ ਨਬੀ ਿੈ
ਅਤੇ ਬਫਰ ਵੀ ਬਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜਹ ਜਾਂ ਮੂੰ ਨ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਬਕਉਂਬਕ ਉਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਵਿੱ ਚ “ਕਾਬਫ਼ਰ” ਜਾਂ ਅਬਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਅੂੰ ਬਜਲ ਬਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਿਨ । ਮੁ ਸਲਮਾਨ ਬਕਵੇਂ ਸੋਚ

ਸਕਦੇ ਿਨ ਬਕ ਉਿ ਪਖੂੰ ਡ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਜਦਬਕ ਕੁਰਾਨ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਾਈਬਲ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਬਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਖੁ ਦ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਕਮ
ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ ਿੈ ? ਇਕ ਐਮ ਇਸਲਾਮ ਬਕਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਕ ਕੁਰ ਾਨ ਦੀ ਰਿੱ ਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਦੋਿਰਾ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਿੈ ਪਰ ਿੋ ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਬਕਤਾਬਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ?
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ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨਕਉਂ ਈਸਾਈਆਂ
ਕੁਰਾਨ ਨਵਚ ਨਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ
1.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਨਲਖਣ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਅਨਪੜਹ ਅਰਬ ਸੀ , ਜੋ ਨਵਰੋਧੀ ਿਹੂਦੀ ਪਰ
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ਇਿੱਕ ਸੀ ਨਲਖਣ ਟੀ ਨੂਿੰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂਿੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂਿੰ ਪਰਿਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁਨਣਆ ਹੈ ਿਹੂਦੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. (ਅਰਾਫ 7: 157-158)
ਰੋਮੀਆਂ 3: 1-2 ...... 1. ਤਾਂ ਬਫਰ ਯਿੂਦੀ ਨੂੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਿੋਇਆ ? ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ
ਲਾਭ? 2. ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ,ੋੂੰਿਾਂ ਨਾਲ , ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਉਂਬਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ
ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਸਨ .
ਰੋਮੀਆਂ 9: 4 ..... ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌ ਣ ਿਨ ; ਉਿ ਲੋ ਕ ਬਜਿੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ,
ਉਸਤਬਤ, ਇਕਰਾਰਾਂ , ਨੇਮ , ਅਤੇ ਬਬਵਸਥਾ ਦੇਣ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੂੰ
ਮੂੰ ਨਦੇ ਿਨ ;

2.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਦੇ ਸਿੰ ਦੇਸ ਸੀ ਬੁਨਨਆਦੀ ਨਵਚ ਿਿੰ ਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਸੂ ਦੇ ਸਿੰ ਦੇਸ ਨੂਿੰ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਬੀ.
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(ਨੀਸਾ 4: 157)

ਿਸਾਿਾਹ 8: 20 ..... ਬਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਵਾਿੀ ਲਈ; ਜੇ ਉਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀਂ
ਬੋਲਦੇ , ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਬਕਉਂਬਕ ਉਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿੀਂ ਿੈ .
ਿਲੇ ਸਨ 1: 8 ..... ਪਰ ਿਾਲਾਂਬਕ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਵਰਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ , ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋ ਰ ਖੁ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦਿੱ ਬਸਆ ਿੈ, ਉਸਨੂੂੰ ਸਰਾਪ ਬਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ ...
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 14: 32-33 ..... 32. ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਿਨ . 33. ਬਕਉਂਬਕ ਰਿੱ ਬ ਭੂੰ ਬਲਭੂਸਾ ਦਾ ਨਿੀਂ ਬਲਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਿੈ .
3.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਦਾ ਪੈਿਿੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸਣਾ ਅਿਿੰ ਮ ਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲੀ ਡੀ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ . (ਰਾਡ 13:43)
ਿੂਹਿੰਨਾ 5:31 ..... ਜੇ ਮ਼ੈਂ ਆਪਣੀ ਿਵਾਿੀ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਿਵਾਿੀ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 5:36 ..... ਜੋ ਕਾਰਜ ਬਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ ਉਿ ਉਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਮ਼ੈਂ
ਕਰਦਾ ਿਾਂ , ਜੋ ਬਕ ਮੇਰੇ ਬਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਘਬਲਆ ਿੈ।
-------------1

75% ਅਸਬਿਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡੈਨਬਵਕਵਾਇਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ' ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ

ਦੇਖੋ : ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪਰ ਸ਼ਨ .
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4.
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ਕੀਤੇ. (ਐਨਾਮ 6:37)
ਿੂਹਿੰਨਾ 14:11 ..... ਮੇਰਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬਕ ਮ਼ੈਂ ਬਪਤਾ ਬਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਅਤੇ ਬਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਵਿੱ ਚ
ਿੈ; ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 20: 30-31 ..... 30. ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸ਼ਮੇ ਬਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਬਲਆਂ ਦੀ
ਿਾਜ਼ਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਬਲਖੇ ਿਏ ਿਨ; 31. ਪਰ ਇਿ ਉਿ ਬਲਖੇ
ਿਏ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਬਕ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੈ ...
5.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਨਵਚ ਨਿਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਿ ਭਨਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ . (ਐਨਾਮ
6:50)
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪਬਿਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਬਵਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਿੱ ਬ ਨੂੂੰ ਪੁਿੱ ਛਣ ਬਿਆ,
ਤਾਂ ਉਿ ਬੋਬਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੂੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ; ਬਕਉਂਬਕ ਬਜਿਡਾ ਿੁਣ ਨਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ
ਉਸਨੂੂੰ ਪਬਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:10 ..... ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ; ਲਈ ਬਯਸੂ ਦਾ ਸਿੱ ਚ ਅਿੂੰ ਮ ਵਾਕ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਿੈ .

6.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਿੰ ਤ
ਨਵਚ ਸਾਸਤਰ ਦਾ ਕੈਨਨ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਿਆ ਸੀ. (ਅਬਿਜ਼ਬ 33:40)
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋ ਥੀ 22:18 ..... ਬਕਉਂਬਕ ਮ਼ੈਂ ਿਰੇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਿਵਾਿੀ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ
ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁ ਣਦਾ ਿੈ , ਜੇ ਕੋ ਈ ਬਵਅਕਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਜੋੜਦਾ ਿੈ , ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਪੁ ਸਤਕ ਬਵਿੱ ਚ ਬਲਬਖਆ ਿੋ ਏਿਾ।
7.
ਮੁਹਿੰਮਦ ਇਲਮ ਨੂਿੰ ਨਜਸ ਨੂਿੰ ਨਬਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂਿੰ ਨਸਖਾਇਆ ਦਾ ਨਵਰੋਧ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਦੀ
ਨਸਿੱ ਨਖਆ ਨੂਿੰ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਨਵਰੋਧੀ-ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂਿੰ ਨਲਖਣ. (ਟੇਵੇ 9: 30-31)
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 2:22 ..... ਝੂਠਾ ਕੌ ਣ ਿੈ ਪਰ ਉਿ ਬਜਿੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ
ਿੈ?

ਉਿ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿੈ ਬਜਿੜਾ ਬਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਿੈ ।

1 ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 1-3 ..... 1. ਬਪਆਰੇ ਬਮਿੱ ਤਰੋ, ਿਰੇਕ ਤੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ , ਪਰ ਆਤਮਾ ਿੈ ਬਕ ਉਿ
ਪਰਮੇ ਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨ; ਬਕਉਂਬਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਬਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਿਏ ਿਨ ।
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ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਨਦ ਿੋਜਨਾ
1.
ਪਰਮਾਤਮਾ hOL ਹੈ , ਅਤੇ ਸਾਨੂਿੰ hOL ਹੋਣ ਦਾ ਹੁ ਕਮ ਨਦਿੰ ਦਾ ਹੈ !
ਲੇ ਵੀਆਂ 11: 44-45 ..... 44. ਬਕਉਂਬਕ ਮ਼ੈਂ ਯਿੋਵਾਿ ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਂ, ਇਸ
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ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਿੋਵੋ। ਲਈ ਮੈਨੂੰ ੂ ਪਬਵਿੱ ਤਰ am . 45. ਪਬਵਿੱ ਤਰ
ਬਣੋ, ਬਕਉਂਬਕ ਮ਼ੈਂ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਿਾਂ.
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ..... ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਬਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ , ਬਜਸ ਦੇ
ਬਿੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਪਰਭੂ ਨੂੂੰ ਨਿੀਂ ਵੇਖੇਿਾ.
1 ਪਤਰਸ 1: 15-16 ..... 15. ਪਰ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ ਜੋ ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿੈ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਿੈ , ਇਸ
ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੂੰ ਿ ਬਵਿੱ ਚ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਿੋਣ , 16. 'ਬੀ ਬਲਖਣ ਇਿ ਵੀ ਬਲਬਖਆ
ਿੈ, ' ਜਾ , ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਪਬਵਿੱ ਤਰ; ਮ਼ੈਂ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਿਾਂ ।

2 .
ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਨਕਤਾਬਾਂ ਪਾਪ ਨੂਿੰ ਪਰਭਾਨਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 130:3 ..... ਜੇ ਿੇ ਪਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ, ਿੇ ਪਰਭੂ, ਕੌ ਣ ਖੜਾ ਿੋਵੇਿਾ ?
ਿੂਹਿੰਨਾ 8:34 ..... ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਿੈ .
ਰੋਮੀਆਂ 14:23 ..... ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਬਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਉਿ ਪਾਪ ਿੈ .
ਿਾਕੂਬ 2:10 ..... ਬਕਉਂਬਕ ਬਜਿੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਮੂੰ ਨਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਬਫਰ ਵੀ ਇਕ ਬਬੂੰ ਦੂ
ਬਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਿੈ, ਉਿ ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਿੈ .
ਿਾਕੂਬ 4:17 ..... ਇਸ ਲਈ, ਬਜਿੜਾ ਬਵਅਕਤੀ ਚੂੰ ਬਿਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਿੈ , ਅਤੇ ਇਿ
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਉਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਿ ਪਾਪ ਿੈ .
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 3: 4 ..... ਬਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਨੇਮ ਨੂੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਿਨ; ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ
ਤੋੜਦਾ ਿੈ .
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 5:17 ..... ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਿਨ .
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3 .
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ
ਦੋਸੀ ਹਨ!

f

ਨਿਰਨਮਿਾਹ 13:23 ..... ਕੀ ਮ਼ੈਂ ਅਿੱ ਠਵੀਂ ਬਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ
ਚੀਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਿ? ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਿੇ ਕੂੰ ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ
ਿਨ .
ਕਹਾਉਤਾਂ 20: 9 ..... ਕੌ ਣ ਕਬਿ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਮ਼ੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਮ਼ੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਾਂ ?
ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20 ..... ਬਕਉਂਬਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨਿੀਂ, ਬਜਿੜਾ ਚੂੰ ਿਾ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਰੋਮੀ 3:10 ਅਤੇ 23 ..... 10. ਬਵਿੱ ਚ ਇਿ ਵੀ ਬਲਬਖਆ ਿੈ, ' ਇਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਿੈ,
ਕੋਈ ਨਾ ਇਿੱ ਕ ਿੈ ... 23. ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਿਏ ਿਨ .
4.
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਹੋਣਾ!
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4 ..... ਉਿ ਜਾਨ ਬਜਿੜੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਮਰ ਜਾਏਿੀ .
ਨਿਰਨਮਿਾਹ 31:30 .... ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਿਲਤੀ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇਿਾ .
ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ..... ਬਕਉਂਬਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਿੈ , ਪਰੂੰ ਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿੈ.
ਿਾਕੂਬ 1:14 ..... ਪਾਪ, ਜਦ ਇਿ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਮੌਤ ਬਲਆਉਂਦਾ ਿੈ.
ਲੂਕਾ 12: 5 ..... ਪਰ ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿਾਂ ਬਕ ਤੁ ਸੀਂ ਬਕਸ ਤੋਂ ਡਰੋਿੇ ; ਉਸਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਉਸਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਬਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ । ਿਾਂ, ਮ਼ੈਂ ਤੁਿ ਾਨੂੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ.
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5.
ਰਿੱ ਬ ਨਪਆਰ ਅਤੇ ਨਦਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਝੀਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਾਸ ਹੋਵੇ!
2 ਪਤਰਸ 3: 9 ...... ਪਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ slaਬੋੋਿੱਲਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ slaਬੋੋਿੱਲ

f

ਮੂੰ ਨਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਰਤੀ ਸਬਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ
ਨਾ ਿੋਵੇ , ਪਰ ਸਭ ਨੂੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ.
ਰੋਮੀ 5: 8 ..... ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ਵਿੱ ਲ ਉਸ ਦੇ ਬਪਆਰ ਚੂੰ ਿਾ ਿੈ , ਜੋ ਬਕ ਿੈ , ਜਦਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ
ਸਨ, ਮਸੀਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਬਰਆ .
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 8-10 ..... 8. ਰਿੱ ਬ ਬਪਆਰ ਿੈ. 9. ਸਾਡੇ ਬਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਪਆਰ ਇਿ ਪਰਿਟ
ਿੋਇਆ ਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਭੇਬਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਿੀਂ
ਜੀ ਸਕੀਏ। 10 ਇਿ ਬਪਆਰ ਿੈ, ਇਿ ਨਿੀਂ ਬਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੂੰ ਬਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ , ਪਰ
ਇਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ਬਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਬਜਆ .
6 .
ਵਾਨਹਿੁਰੂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਨਨਆਂ ਦੇ ਨਦਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਸਰਫ ' ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ' ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ !
ਿੂਹਿੰਨਾ 14: 6 ..... ਬਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਬਕਿਾ, “ਮ਼ੈਂ ਰਸਤਾ , ਸਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਾਂ; ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਬਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਾ ਕੋਲ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਿੂਹਿੰਨਾ 17: 3 ..... ਅਤੇ ਇਿੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਿੈ , ਜੋ ਬਕ ਉਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੈਨੂੰ ੂ ਸਿੱ ਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੂੰ ਜਾਣਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਬਯਸੂ ਨੂੂੰ ਮਸੀਿ ਨੂੂੰ , ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਤੂੂੰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਭੇਬਜਆ ਿੈ.
ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 4:10 ਅਤੇ 12 ..... 10. ਨਾਲ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ... ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 12. ਨਾ ਕੋਈ ਿੋਰ
ਬਵਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ ਿੈ ; ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾਮ ਸਵਰਿ ਦੇ ਤਬਿਤ ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਬਵਿੱ ਚ
ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ, ਸਾਨੂੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ .
1 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 2: 5 ..... ਬਕਉਂਬਕ ਇਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਰਿੱ ਬ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ
ਬਵਚੋਲਾ , ਆਦਮੀ, ਮਸੀਿ ਬਯਸੂ .
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7.
ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਨੂਿੰ ਤਿੱ ਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਪੀ unishment ਪਾਪ ਦੇ ਹਮੇਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਨਰਭਰ , ਇਿੱਕ ਦੀ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਹੂ!f

ਲੇ ਵੀ 17:11 ..... ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਿੈ ਬਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ; ਮ਼ੈਂ ਇਸਨੂੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਦੀ ਦੇ

ਉੱਤੇ ਬੂੰ ਬਨਹ ਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੂੰ ਪਰਾਸਬਚਤ ਕਰ । ਬਕਉਂਬਕ ਇਿ ਲਿੂ ਿੈ ਬਜਿੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਪਰਾਸਬਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ।

1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 5: 7 ..... ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਿ ਦਾ ਬਤਉਿਾਰ ਮਸੀਿ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਿਆ ਿੈ .
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22 ਅਤੇ 28 .... 22. ਅਤੇ ਲਿਭਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਨ, ਅਤੇ ਲਿੂ ਵਿਾਏ ਬਬਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਿੀਂ ਿੈ . 28. ਇਸਲਈ ਮਸੀਿ ਨੂੂੰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ; ਅਤੇ ਇਿ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਆਬਖਆ ਿੋਵੇਿਾ
ਉਿ AP ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਬਬਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਵਚ ਮੁਕਤੀ .

8.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਨਕ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਨਕਤਾਬਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸਵਾਸ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ
ਮਿੰ ਨਣਿੇ !
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11: 26-27 -28 ...... 26 ਦੇਖੋ, ਅਿੱ ਜ ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬਰਕਤ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰਿੱ ਬਖਆ ਿੈ . 27. ਅਸੀਸ ਿੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ
ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ... 28. ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਾਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰੋਿੇ ...
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਿੱ ਿੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਬਦਿੱ ਤਾ
ਿੈ; ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ .
ਿਹੋਸੁਆ 24:15 ..... ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਯਿੋ ਵਾਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਲਿੱ ਿਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਬਦਨ ਨੂੂੰ ਚੁਣੋ ਬਜਸ ਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸੇ ਵਾ ਕਰੋਿੇ ... ਪਰ ਮ਼ੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਯਿੋ ਵਾਿ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਾਂਿੇ .
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9 .
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਨਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂਿੰ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਹਾfਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਨਜਆ!
ਿਸਾਿਾਹ 53: 5-6 ..... 5. ਪਰ ਉਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਿੋ ਇਆ ਸੀ, ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ
ਲਈ ਕੁਚਬਲਆ ਬਿਆ ਸੀ ; ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਰਾਜੀ ਿੋ ਿਏ ਿਾਂ। 6. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਿੱ ਲ ਿਏ ਿਾਂ; ਅਸੀਂ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਨੂੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਤੇ ਕਰ
ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਯਿੋਵਾਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ .
ਮਿੱ ਤੀ 20:28 ...... ਵੀ ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 1: 29 ਅਤੇ 34 ...... 29. ਜੌਨ ਨੇ ਬਯਸੂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਬਦਆਂ ਵੇਬਖਆ, ਅਤੇ
ਬਕਿਾ, “ਵੇ ਖ , ਇਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇ ਲਾ ਿੈ , ਬਜਿੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ
ਿੈ ... 34. ਅਤੇ ਮ਼ੈਂ ਵੇਬ ਖਆ ਅਤੇ ਿਵਾਿੀ ਬਦਿੱ ਤੀ। ਬਕ ਇਿ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 25-26 ..... 25. ਉਸ himਰਤ ਨੇ ਬਕਿਾ, “ਮ਼ੈਂ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਬਕ ਮਸੀਿ ਆ ਬਰਿਾ ਿੈ, ਬਜਸ
ਨੂੂੰ ਮਸੀਿ ਬਕਿਾ ਜਾਂਦ ਾ ਿੈ ; ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਵੇਿਾ, ਉਿ ਸਾਨੂੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱ ਸੇਿਾ. 26. ਬਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ
ਬਕਿਾ, “ਜੋ ਮ਼ੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਿੱ ਲ ਕਰਾਂਿਾ ਉਿ ਮ਼ੈਂ ਿਾਂ ।

1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4 ...... 1. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾਵੋ, ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਬਰਿਾ ਿਾਂ , ਬਜਸ ਬਾਰੇ ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਬਜਸ ਬਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹੇ
ਿੋ; 2. ਕੇ ਿੈ, ਜੋ ਬਕ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ... 3. ਮਸੀਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ
ਮਬਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਾਲੇ ; And . ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਬਿਆ ਅਤੇ ਉਿ ਤੀਸਰੇ ਬਦਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਉੱਬਠਆ ।

9: 11-15 ..... 11. ਪਰ ਬਯਸੂ ... 12. ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਲਿੂ ਉਿ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਬਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ
ਵਾਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ, ਬਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ... 15 ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਵਡੇਰਾ
ਿੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜੋ ਬਕ ... ਉਿ ਬਜਿੜੇ ਕਬਿੂੰ ਦੇ ਿਨ ਸਦੀਵੀ ਬਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ .
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10 .
ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰ ਿੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸਵਾਸ ਦੁਆਰਾ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ !

f

ਿੂਹਿੰਨਾ 6: 29 ..... ਬਯਸੂ ... ਇਿ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿੈ , ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਬਜਸ ਨੂੂੰ
ਉਸਨੇ ਭੇਬਜਆ ਿੈ ।

ਰੋਮੀਆਂ 3:28 ..... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿ ਬਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ .ਦੇ ਿਾਂ ਬਕ ਮਨੁਿੱਖ ਸ਼ਰਹ ਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਬਨਿਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਬਿਆ ਿੈ ।

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ..... 8. ਬਕਉਂਬਕ ਬਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਿਏ ਿੋ; ਅਤੇ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ
ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਨਿੀਂ, ਇਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਿੈ - 9. ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ, ਨਾ ਬਕ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱਖ ਸ਼ੇਖੀ
ਮਾਰੇਿਾ .

ਤੀਤੁਸ 3: 5-6 ..... 5. ਨੇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਬਰਓਂ ਬਚਾ ਬਲਆ , ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪਬਵਿੱ ਤਰ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ ਦੁਆਰਾ , 6. ਬਜਸਨੇ ਉਸਨੇ ਵਿਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਯਸੂ
ਮਸੀਿ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ.

11.
ਸਵਰਿ ਦੇ ਰਾਜ ਨਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਿੰ ਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ 'ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ !

ਲੂਕਾ 11:13 ..... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਬਚਆਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰ ਿੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ

ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਰਿੀ ਬਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਵਾਬਲਆਂ ਨੂੂੰ ਿੋਰ ਬਕੂੰ ਨਾ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਿਾ ।
ਿੂਹਿੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ..... 3. ਬਯਸੂ ਨੇ ਆਬਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਆਬਖਆ, ਸਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ
ਕਬਿਣਾ ਿੈ, ਨੂੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨੂੂੰ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਨੂੂੰ ਬਫਰ, ਉਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ

ਿੈ . 5. ਸਿੱ ਚ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਬਿਣਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨੂੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ, ਉਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ .

1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 12:13 ..... ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਸਰੀਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਪਬਤਸਮਾ ਬਲਆ

ਸੀ , ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿੁਲਾਮ ਿੋ ਵਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ; ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਆਤਮਾ ਬਵਿੱ ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬਿਆ
ਿੈ .
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ਨਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਨਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂਿੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਨਿੱਜੀ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਿੇ!

f

ਿੂਹਿੰਨਾ 3:36 ...... 36. ਬਜਿੜਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਉੱਤੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਿੈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 5:24 ..... ਸਿੱ ਚ , ਸਿੱ ਚ, ਮੈਨੂੰ ੂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ ਬਕ, ਉਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਣਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਭੇਬ ਜਆ ਿੈ ਤੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿੈ ਅਤੇ ਬਨਰਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ,
ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌ ਤ ਨੂੂੰ ਛਿੱ ਡ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿੈ .
ਿੂਹਿੰਨਾ 6: 47 ..... ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਸਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿਾਂ, ਜੋ ਮਨੁਿੱਖ ਮੇਰੇ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਕੋਲ
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿੈ ।

ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10… . 9. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਿ ਨਾਲ , ਪਰਭੂ ਬਯਸੂ ਨੂੂੰ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਬਰਆ ਿੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੋਂਿੇ । 10. ਬਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਧਾਰਬਮਕਤਾ ਨੂੂੰ; ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਿ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਿੈ .
13 .
ਨਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਮੌ ਤ ਨੂਿੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਦੀਵੀ
ਮੌਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਿਤਣੀ ਪਏਿੀ !
ਿੂਹਿੰਨਾ 3:18 ਅਤੇ 36 ...... 18. ਬਜਿੜਾ ਬਵਅਕਤੀ ਉਸ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਉਸਨੂੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿੀਂ ਠਬਿਰਾਇਆ ਬਿਆ ; ਪਰ ਉਿ ਬਜਿੜਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੂੰ ਪਬਿਲਾਂ
ਿੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਬਿਰਾਇਆ ਬਿਆ ਿੈ , ਬਕਉਂਬਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। 36 ਉਿ ਜੋ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਨਿੀਂ ਮੂੰ ਨਦਾ ਉਿ ਬਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਨਿੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਬਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ।

ਜੋ ਐਚ ਐਨ 8:24 ..... ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਬਕਿਾ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਿੇ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਬਕ ਮ਼ੈਂ ਉਿ ਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਿੇ ।
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ਪਰਮੇ ਸੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸੀਸ ਿਿੰ ਭੀਰ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਹਵਾਈਅਿੱ ਡੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਨਹ ਪਰਮੇ ਸੁਰ ਦੇ ਰਿੱ ਦ
ਕਰਨ ਦੀ nsequence ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਿੱ ਲਹ ਕੇ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ!

f

ਮਿੱ ਤੀ 10:28 ..... ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਬਜਿੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਿਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਨਿੀਂ
ਸਕਦੇ; ਬਲਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਬਜਿੜਾ ਨਰਕ ਬਵਿੱ ਚ ਰੂਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਿੈ .
2 ਥਿੱ ਸ 1: 7-9 ..... 7. ਪਰਭੂ ਬਯਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਵਰਿ ਪਰਿਟ 8. ਬਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਿ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਿਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਿੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ , ਅਤੇ ਿੈ,
ਜੋ ਬਕ ਖੁਸ਼-ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਸਾਡੇ ਪਰਭ,
ੂ ਦਾ ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ; 9. ਕੌ ਣ ਿਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿੋ ਜਾਵੇਿਾ ਤਬਾਿੀ ਨੂੂੰ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱ ਕ ...
ਇਬ 2: 3 ..... ਦੇ ਉ.ਡਬਬਲਯੂ ਸਾਨੂੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਿਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ...?
15.
ਨਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਭੂ ਨੂਿੰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸੂ ਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ ਮਸੀਹ ਨਵਿੱ ਚ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਸਵਾਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸਣਾ ਵਜੋਂ ਬਪਨਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਮਿੱ ਤੀ 10: 32-33 ..... 32. ਜੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ, ਿੋ ਜਾਣਿੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਅਿੱ ਿੇ ਇਿ ਇਕਰਾਰ ,
ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮੈਨੂੰ ੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਪਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਵਰਿ ਬਵਿੱ ਚ ਿੈ ਉਸਦਾ ਇਿ ਵੀ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੇਿਾ 33. ਪਰ ਬਜਿੜਾ ਬਵਅਕਤੀ ਸਾਮਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਨਕਾਰ , ਉਸ ਨੂੂੰ ਮੈਨੂੰ ੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਪਤਾ ਿੈ,
ਜੋ ਸਵਰਿ ਬਵਿੱ ਚ ਿੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਿਾ.
ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 2:38 ..... ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਬਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਬਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਜਾ , ਤੁਿਾਡੇ ਬਵਿੱ ਚ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਨਾਲ , ਬਯਸੂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ,
ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ .
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 22:16 ..... ਅਤੇ ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਬਕਉਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ? ਉਠੋ,
ਅਤੇ ਬਪਬਤਸਮਾ ਲੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ ਧੋ ਸੁਿੱ ਟੋ , ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ਪੁਕਾਰੋ.
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1 . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੂੰ ਬਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਂਿੇ, ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਉਸਦੇ
ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨੋਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨੋਂਿੇ , ਜੋ ਬਕ ਯਿੋਵਾਿ, ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਿਾਨੂੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਿਾ। ਧਰਤੀ:
2 . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੂੰ ਸੁਣੋਿੇ , ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਿੀਆਂ ।

6 . ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਧੂੰ ਨ ਿੋਵੋਿੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਿੋਵੋਿੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਜਾਵੋਂਿੇ ...
13 . ਯਿੋਵਾਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਬਸਰ ਬਣਾਵੇਿਾ, ਪੂਛ ਨਿੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਿੋਵੋਂਿੇ ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਨਿੀਂ
ਿੋਵੋਂਿੇ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ , ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਣੋਿੇ ਬਜਿੜੀਆਂ ਮ਼ੈਂ ਅਿੱ ਜ ਤੁਿਾਨੂੂੰ
ਅਿੱ ਜ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ।

14 . ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਲਾਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ ਜੋ ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਅਿੱ ਜ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿਾਂ, ਸਿੱ ਜੇ ਜਾਂ ਖਿੱ ਬੇ, ਿੋ ਰ
ਦੇਵਬਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ।
15 . “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਨੂੂੰ ਨਿੀਂ ਮੂੰ ਨੋਂਿੇ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਿੇ ਬਜਿੜੇ ਮ਼ੈਂ ਅਿੱ ਜ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਬਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ। ਇਿ ਸਾਰੇ
ਸਰਾਪ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਿੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਿੇ:
16 . “ਤੈਨੂੰ ੂ ਸ਼ਬਿਰ ਬਵਿੱ ਚ ਸਰਾਬਪਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਬਵਿੱ ਚ ਤੈਨੂੰ ੂ ਸਰਾਬਪਆ ਜਾਵੇਿਾ।
17 . ਸਰਾਬਪਆ ਜਾਵੇਿਾ ਤੁਿਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਟੋਰ ਨੂੂੰ.
18 . ਸਰਾਬਪਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਿੈ, ਅਤੇ ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਫਲ ਿੋਵੇਿਾ y ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇ
ਦੇ ਵਾਧਾ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਦੇ ਇਿੱ ਜੜ.
19 . ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਆਵੋਂਿੇ ਤਾਂ ਸਰਾਬਪਆ ਿੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਬਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ
ਬਨਕਲੋਂ ਿੇ।
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮ਼ੈਂ ਸਵਰਿ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਬਵਰੁਿੱ ਧ ਇਿ ਬਦਨ ਬਰਕਾਰਡ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਿੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਬਕ ਮ਼ੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਿੱ ਿੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪਾਂ ਬਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ : ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਸਕਣ.
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ :
“ਅਸੀਸ” ਜਾਂ “ਸਰਾਪ”
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਵ ਬਵਆਪਕ ਬਸਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜੋ ਸਮੇਂ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਿ
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ਕੀਤੇ ਬਬਨਾਂ ਿਰ ਬਕਸੇ ਲਈ ਿਮੇ ਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ.

ਬਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਵੇਂ

ਅਬਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਅਸੀਸਾਂ ” ਅਤੇ “ ਸਰਾਪ ” ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਬਵਸ਼ਵਬਵਆਪੀ ਿਾਲਤਾਂ

ਿਨ । “ਅਸੀਸਾਂ” ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਈਬਲ ਨੂੂੰ ਪੜਹਨਾ ਅਤੇ ਮੂੰ ਨਣਾ ਿੈ . “ਸਰਾਬਪਆ” ਜਾਣ
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਿ ਿੈ ਬਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੂੰ “ ਨਾ ਪੜਹੋ ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨੋ ਨਾ ।

ਇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਜਸ ਬਾਰੇ ਉਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ
ਜਾਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਬਜਿੜਾ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨਿੀਂ ਪਬੜਹਆ ਉਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵਚ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਬਕਉਂਬਕ ਉਿ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਕ ਇਿ ਕੀ ਿੈ ਬਕ ਰਿੱ ਬ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ
ਉਮੀਦ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਕਰੇਿਾ. ਮੁ ਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਬਿਣਾ ਿੈ ਬਕ ਉਿ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ Tevrat,
Zebur ਅਤੇ Injil , ਪਰ ਿੈ ਬਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ ਿੈ ਬਕ ਇਿ ਪਰ ੀ-ਮੂੰ ਨਦੇ 'ਤੇ
ਆਧਾਬਰਤ ਬਕਤਾਬ ਨੂੂੰ ਪੜਹਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ, ਬਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਧੋਖਾ ਬਦਿੱ ਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੇ EP
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਅਧੀਨ ਬੂੰ ਨਹੇ ਿੋਏ ਦੀ ਸਰਾਪ

ਅਬਿਆਨਤਾ . ਰੂਿਾਨੀ ਅਬਿਆਨਤਾ

ਦੇ ਿਨੇਰੇ ਖਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ . “ਬਨਿਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੂੰ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁ ਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ।” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17) ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱ ਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿੋ ਣ
ਦੀ ਬਨਿਚਾ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅਟਿੱ ਲ ਤਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਵੀ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਿੱ ਕ, ਜੋ ਬਕ ਮੁ ਸਲਮਾਨ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ
90% (ਭਾਵ. Tevrat, Zebur, ਮੈਨੂੰ ੂ ਬਲਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ) ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਵਚ
ਪਾਇਆ! ਬਜਨਹ ਾਂ ਮੁ ਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੂੰ ਬਨਿਲ ਬਲਆ ਿੈ ਬਕ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਿੈ !” ਅਣਜਾਣੇ
ਬਵਚ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਨੂੂੰ ਅਬਧਆਤਬਮਕ ਅਬਿਆਨਤਾ ਦੇ ਿਨੇਰੇ ਬਵਚ ਿੁਲਾਮ ਿੋ ਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਬਵਚ ਪਾ ਬਦਿੱ ਤੀ
ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਕਤਾਬ ਬਵਚ ਦਰਜ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਵਚ ਚਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਕਦਮ ਿੈ . ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ
ਨੂੂੰ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਬਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਬਸ਼ਸ਼ ਿੇ ਠ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਿ ਸਿੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ
ਪਬਿਲਾ ਕਦਮ ਿੈ !
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ਉਤਪਤ 16: 3 ...........................89
ਉਤਪਤ 17: 1-10, 15-21 , 25-26... .......28, 8 9
ਉਤਪਤ 22:14 .......................... 62
ਉਤਪਤ 25: 13-16 ........................8 9
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ਉਤਪਤ 49:10 ...........................8 9
ਕੂਚ 4: 1-9 .............................15
ਲੇ ਵੀਆਂ 10:16 ...........................68
ਲੇ ਵੀਨਟਕਸ 11: 42-45 ......................68 , 94
ਲੇ ਵੀਆਂ 17:11 ..........................97
ਲੇ ਵੀਨਟਕਸ 13:33 ........................68
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ....................... 44 , 51
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ........................28 , 63
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11: 26-28 ...................97
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:32 ......................44
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18:15 ਅਤੇ 18 .................8 9
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 20: 20-22 ....................14
ਨਬਵ ਬਲਖਣ 28: 1-19 ..................102
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ......................28
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ......................102
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ......................64
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 33: 1-2 .....................89
ਨਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 34:12 ..................... 89
ਜੋਸੁਆ 24:15 ..................
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ਨਹਮਿਾਹ 8: 3 ..........................10
ਨਹਮਿਾਹ 9: 6 ..........................58
1 ਸਮੂਏਲ 2: 9-10 ........................57
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..........................10 , 93
2 ਸਮੂਏਲ 7: 24-25 .......................29
1 ਰਾਨਜਆਂ 4: 1-9 .........................15
1 ਰਾਨਜਆਂ 8:41 ਅਤੇ 43 ....................89
1 ਇਤਹਾਸ 29:11 .........................64
2 ਇਤਹਾਸ 16: 9 .........................65
ਨੌਕਰੀ 33:12 ...........................56
ਜ਼ਬੂਰ 1: 2 .............................10
ਜ਼ਬੂਰ 12: 6-7 .......................... 46 , 59
ਜ਼ਬੂਰ 24: 8 , 10 ...................... 57
ਜ਼ਬੂਰ 25: 9 ਅਤੇ 14 ......................59
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 33: 9-11 ....................64
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 33: 11-12 ...................20
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ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ...........................55
ਜ਼ਬੂਰ 73:24 ...........................59
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ਜ਼ਬੂਰ 91: 1-16 .........................89
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94: 7-9 .................... 52
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ :13 96::13 ..................60
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 105: 7-10 ...................24
ਜ਼ਬੂਰ 103: 8 , 17 -18 ................. 62
ਜ਼ਬੂਰ 111: 7-8 .........................20
ਜ਼ਬੂਰ 119: 9 ਅਤੇ 105 ....................55
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 .......................58
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 105 ...................59 , 61
ਜ਼ਬੂਰ 119: 130.160 .....................28 , 63
ਜ਼ਬੂਰ 119: 142,144 .....................61
ਜ਼ਬੂਰ 119: 152,160 .....................20 , 28
ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ......................... 59
ਜ਼ਬੂਰ 130: 3 ...........................94
ਜ਼ਬੂਰ 145: 8-9 .........................62
ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 .........................46
ਜ਼ਬੂਰ 147: 1-10 .........................8 9
ਜ਼ਬੂਰ 149: 1-9 .........................89
ਕਹਾ 2: 8 .............................53
ਕਹਾਉਤਾਂ 20: 9 .........................95
ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20 ....................95
ਿਾਣੇ ਦੇ ਿਾਣੇ 5: 10-16 .. ....................8 9
ਿਸਾਿਾਹ 1:24 ..........................65
ਿਸਾਿਾਹ 8:16 ਅਤੇ 20 .....................15 , 92
ਿਸਾਿਾਹ 14:24 , 27 ....................44,56
ਿਸਾਿਾਹ 21: 6-7 , 13 -17 ...............89
ਿਸਾਿਾਹ 28: 9-13 .......................89
ਿਸਾਿਾਹ 29:12 .........................89
ਿਸਾਿਾਹ 33: 15-19 .......................8 9
ਿਸਾਿਾਹ 40: 8 , 28 ....................29,50,55
ਿਸਾਿਾਹ 42: 1-4, 11 .. ....................8 9

ਿਸਾਿਾਹ 46: 9-10 ....................46 , 53
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ਿਸਾਿਾਹ 53: 5-6 , 12 ................ 78,9 9
ਿਸਾਿਾਹ 54:10 .......................63
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ਨਿਰਨਮਿਾਹ 31: 35-37 ....................86
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ਦਾਨੀਏਲ 2:29 ..........................8 9
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ਮਾਰਕ 7:16 ............................75
ਮਾਰਕ 7:16 ............................75
ਮਾਰਕ 9:48 ............................75
ਮਰਕੁਸ 11:26 ...........................75

ਮਾਰਕ 12:24 .........................46
ਮਾਰਕ 13:31 .........................46 , 51
ਮਾਰਕ 14: 61-62 ......................78
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ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਵਚਲੇ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਉਪਿੋਿ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮਾਰਕ 15:28 ...........................75
ਮਾਰਕ 16: 9-20 .........................75
ਲੂਕਾ 4:17 .............................10
ਲੂਕਾ 11:13 ............................99

f

ਲੂਕਾ 12: 5 ............................95
ਲੂਕਾ 16:17 ............................24 , 46
ਲੂਕਾ 17:36 ............................75
ਲੂਕਾ 21:33 ............................20
ਲੂਕਾ 23:17 ............................75
ਿੂਹਿੰਨਾ 1: 1-14 ..........................78
ਿੂਹਿੰਨਾ 1: 41 ਅਤੇ 4: 25-26 .................85
ਿੂਹਿੰਨਾ 1:21 ............................89
ਿੂਹਿੰਨਾ 1:29 , 34,35 ....................98
ਿੂਹਿੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ........................99
ਿੂਹਿੰਨਾ 3: 16-18 , 36 ....................100
ਿੂਹਿੰਨਾ 4:21 ............................8 9
ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 25-26 .........................7 8 , 85,98
ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 29 ...........................10
ਿੂਹਿੰਨਾ 5: 4 , 24 .......................75,100
ਿੂਹਿੰਨਾ 5: 31-36 ਅਤੇ 39 ....................92
ਜੌਹਨ 5:47 ............................10 , 15
ਿੂਹਿੰਨਾ 6 : 29, 47 . ...................9 9
ਿੂਹਿੰਨਾ 7: 53-8: 11 .......................75
ਿੂਹਿੰਨਾ 8:24 , 34,58 ...................100
ਿੂਹਿੰਨਾ 9:35 ............................75
ਿੂਹਿੰਨਾ 12:48 ...........................44 , 60,100
ਿੂਹਿੰਨਾ 14: 6 , 11 ......................93,96
ਿੂਹਿੰਨਾ 14:30 ...........................8 9
ਿੂਹਿੰਨਾ 15:26 ...........................8 9
ਿੂਹਿੰਨਾ 16: 7 ਅਤੇ 13 ......................8 9
ਿੂਹਿੰਨਾ 17: 3 ...........................9 6
ਿੂਹਿੰਨਾ 20: 28-29 ........................78
ਿੂਹਿੰਨਾ 20: 30-31 ........................78 , 93
ਐਕਟ 2:22 ਅਤੇ 38 .......................15 , 101
ਕਾਰਜ 3:22 ............................89
ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 4: 10-12 .......................96
ਐਕਟ 4: 36-37 ..........................84
ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 8:37 ..........................75
ਐਕਟ 13: 1-3 ਅਤੇ 42 ......................85
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ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਵਚਲੇ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਉਪਿੋਿ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਐਕਟ 15:34 ...........................75
ਐਕਟ 22:16 ...........................101
ਐਕਟ 24: 8 ............................75
ਕਰਤਿੱ ਬ 28:29 ..........................75

f

ਰੋਮੀਆਂ 1: 1-2 ..........................10 , 92
ਰੋਮੀ 3: 3-4 ............................86
ਰੋਮੀਆਂ 3:10 , 23 ਅਤੇ 28 ................95,99
ਰੋਮੀਆਂ 5: 8 ...........................96
ਰੋਮੀ 6:23 .............................95
ਰੋਮੀਆਂ 9: 3-5 ..........................92
ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10 ........................100
ਰੋਮੀਆਂ 11: 1-2 .........................86
ਰੋਮੀਆਂ 14:23 ..........................9 4
ਰੋਮੀ 16:24 ............................75
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 5: 7 ........................97
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 12:13 .......................99
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 14: 32-33 ....................92
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 14: 37-38 ....................18 , 50
1 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 15: 1-4 ..................98
2 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 1: 17-18 .....................14
2 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 3: 4-6 ਅਤੇ 9-11 ................24
2 ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 3: 6 , 14 .................10,24
ਿਲਾਤੀਆਂ 1: 8-12 .......................18 , 92
ਿਲਾ 4: 8-11 ...........................24
ਿਲਾਤੀਆਂ 5: 1 , 6,18 ...................24
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 6:15 ........................24
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ਅਤੇ 14-15 .................99
ਨਫ਼ਨਲਿੱ ਪੈ 2: 5-11 ਅਤੇ 16 ....................10 , 78
ਨਫ਼ਨਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:19 .........................54
ਕੁਲਸੀਆਂ
ੁਿੱ
1: 15-22 .......................78
ਕਰਨਲ OS ਹਵਾਈਅਿੱ ਡੇ ਏਜਿੰ ਸੀ 2:14 ............24
2 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-9 .....................101
2 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13 ......................14
1 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 2: 5 ........................78 , 9 6
1 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 2:15 ........................61
1 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 4 : 15-16 ................79
2 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 3:16 -17 ...................15 , 60
2 ਨਤਮੋਨਥਉਸ 3: 14-1 7 ...................18
ਤੀਤੁਸ 1: 2 ............................58
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ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਵਚਲੇ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਉਪਿੋਿ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੀਤੁਸ 3: 4-6 .........................99
ਇਬ 2: 1-3 ..........................100
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 12-15 ..................10 , 15, 20,52 , 78

f

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18 ......................14
ਇਬ 7:18 , 22 ...................... 24
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:13 ......................24
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-15 ..................9 8
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 14-26 ..................24
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22 ਅਤੇ 28 ................97
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 9-10 ..................24
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8 .....................20 , 78
ਜੇਮਜ਼ 1:14 , 17 .....................24,95
ਿਾਕੂਬ 1: 21-23 .......................10
ਜੇਮਜ਼ 2:10 ...........................9 4
ਿਾਕੂਬ 4:17 ..........................94
1 ਪਤਰਸ 1: 15-1 ..................... 9 4
1 ਪਤਰਸ 1: 23-25 ....................15, 20,29,50
2 ਪਤਰਸ 1: 20-21 ....................18
2 ਪਤਰਸ 3: 9 ਅਤੇ 16 .................14 , 96
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 2:22 ........................93
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 3: 4 .........................94
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 1-3 .......................93
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 6 , 8 -10,16 ...........54,96
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 4: 14-15 .....................78
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 5: 7 .........................75
1 ਿੂਹਿੰਨਾ 5:17 , 19 -20 ............ 9 4
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 1-3 .................18
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 14: 6 ..................29
ਪਰਕਾਸ 19: 10-16 ......................93
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12 .................66
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18-19 ..............44 , 93
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ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਿਏ
ਫਨਤਹ 1: 1-2 , 5 .......................63
ਬਕਾਰਾ 2:20 ..........................47 , 56
ਬਕਾਰਾ 2:40 , 91 .....................36,42
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 2:40 , 41, 44, 91.113 ......36,42

f

ਬਕਾਰਾ 2: 42,159,174 .....................42
ਬਕਾਰਾ 2:48 ..........................11
ਬਕਾਰਾ 2:61 ਅਤੇ 85 ......................37
ਬਕਾਰਾ 2:62 .........................32 , 40
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 2:75 ........................11 , 26,43
ਬਕਾਰਾ ::78 ............................42
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 2: 85.121 ...................32 , 34,43
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 2:87 .......................79
ਬਕਾਰਾ 2: 87-89 , 91,120,145 ...........8 7
ਬਕਾਰਾ 2: 100 ..........................42
ਬਕਾਰਾ 2: 106 .......................25
ਬਕਾਰਾ 2: 111 ........................, 88
ਬਕਾਰਾ 2: 136 ........................22 , 32,67
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 2: 143 ......................62
ਬਕਾਰਾ 2: 191-193 .......................8 9
ਬਕਾਰਾ 2: 213 ........................37
ਬਕਾਰਾ 2: 231 ........................52
ਬਕਾਰਾ 2: 253 ........................79
ਬਕਾਰਾ 2: 255 ........................64
ਬਕਾਰਾ 2: 285 ........................32 , 67
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 3 ....................11 , 22,79
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 3-4 , 48 -50 .........34,37
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 7-9 ....................63
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 9 , 94 ...............58
ਅਲ-i ਇਮਰਾਨ 3: 18-20 ...............8 9
ਅਲ- ਇਮਰਾਨ 3:19 ....................37
ਅਲ- ਇਮਰਾਨ 3:23 ......................11 , 37,42
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:39 .. ..................21
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3:45 , 46,47,55 ..........21,79,85
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:47 & 49 ..............79
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 55-56 ................34,40,61,79
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:64 , 65,69,70 -72,75..36,40
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3:66 .....................42
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:71 ...................42 , 79
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3:84 ......................32

111
ਵਰਤੇ ਿਏ ਕੁਰਾਨਨਕ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪਿੱ ਤਰ
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:78 ...................26 , 43
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3:79 , 93 -94 ..........36
ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3:98 ..................... 37 , 43
ਅਲ-i ਇਮਰਾਨ 3:99 .....................43

f

ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 113-114 .................11 , 40
ਅਲ-i ਇਮਰਾਨ 3: 119 .. ...................22
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 187 ..................42
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 199 ..................33 , 40
ਨੀਸਾ :4::44 ...........................42
ਨੀਸਾ 4:46 ............................26 , 43 , 87
ਨੀਸਾ 4:47 ............................36
ਨੀਸਾ 4:85 ............................62
ਨੀਸਾ 4: 136 ...........................22 , 50
ਨੀਸਾ 4: 150-152 .. ......................33,34,37,43
ਨੀਸਾ 4: 157 ਅਤੇ 172 .....................85 , 8 8,92
ਨੀਸਾ 4: 159 ...........................79
ਨੀਸਾ 4: 162 ...........................33 , 40
ਨੀਸਾ 4: 171 ...........................21
ਨੀਸਾ 4: 172 ...........................79
ਮਾਈਡ 5: 10-12 .........................35
ਮਾਈਡ 5: 12-15 .....................87
ਮਾਈਡ ਈ 5: 13-14 ...................26 , 42,43
ਮਾਈਡ ਈ 5: 15 ........................42
ਮਾਈਡ 5:17 , 72 .......................85
ਮਾਈਡ 5:41 ..........................26
ਮਾਈਡ 5:42 .........................42
ਮਾਈਡ 5:43 -46 ..................... 11 , 22,36,37,42
ਮਾਈਡ 5:47 .........................60
ਮਾਈਡ ਈ 5:61 .........................42
ਮਾਈਡ 5:66 , 69 .....................33,41
ਮਾਈਡ 5:68 ..........................22 , 42
ਮਾਈਡ 5:75 .........................79
ਮਾਈਡ 5: 1 0 1 ......................71
ਮਾਈਡ 5: 110 .......................79
ਮਾਈਡ 5: 116-117 .......................53
ਏਨਮ 6: 20,114,154-157 ...............88
ਏਨ ' 6:34 am .......................30
ਏਨਮ 6: 37,124 ......................89 , 93
ਏਨਮ 6:50 ...........................11 , 89,93
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ਵਰਤੇ ਿਏ ਕੁਰਾਨਨਕ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪਿੱ ਤਰ
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 6:91 .......................27,42,43,89
ਏਨਮ 6:93 ............................67
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 6: 114- 115 ................30 , 47,60
ਏਨਮ 6: 1 57 .........................35 , 48

f

ਅਰਾਫ 7: 157-158 .......................35,88,89,92
ਅਰਾਫ 7: 159 ..........................41
ਅਰਾਫ 7: 162 ..........................27 , 43
ਅਰਾਫ 7: 169 ..........................36 , 41
ਅਰਾਫ 7: 171 ..........................21
A'raf 7: 187.188 ...................11 , 87
ਅਰਾਫ 7: 196 ..........................45 , 58
ਐਨਫਾਲ 8:52 ..........................65
ਟੇਵੇ 9: 5, 29-30 ......................89
ਟੈਵ 9: 9 ..............................42
ਟੈਵ 9: 30-31 ...........................85 , 93
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ...........................22 , 58,67
ਿੂਨਸ 10: 64 ..........................30 , 50
ਿੂਨਸ 10:17 , 20 ......................67,89
ਿੂਨਸ 10:94 ...........................36 , 86
ਹੁਡ 11:57 .............................45 , 53
ਿੂਸਫ਼ 12: 111 ..........................3 7
ਰਾਡ 13:36 , 43 .......................37,43
ਰਾਡ 13:39 ............................25
ਅਬਰਾਨਹਮ 14:47 ........................30
ਨਹਜ 15: 9 .............................31 , 45,47,51,67
Nahl 16:43 .........................31 , 36
ਨਾਹਲ 16: 101 ..........................25
ਇਸਰਾ 17:55 ...........................22
Raਸਰਾ 17:66 ..........................62
Raਸਰਾ 17:77 ..........................30 , 51
Raਸਰਾ 17: 86 ........................ 25
Raਸਰਾ 17: 101 .........................36
Raਸਰਾ 17: 107-108 ......................8 8
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 , 23 -24 ..............55
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:27 .......................30 , 50
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:45 .......................57
ਮਨਰਿਮ 19:19 , 30,31,34 .............79
ਮਨਰਿਮ 19:21 .........................79
Mਅਲyem 19:58 ......................11
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ਵਰਤੇ ਿਏ ਕੁਰਾਨਨਕ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪਿੱ ਤਰ
ਤਾ-ਹਾ 20: 133 ..........................36
ਐਨਬੀਆ 21: 7 .........................11 , 31,36,105
ਐਨਬੀਆ 21:48 .........................11 , 31
ਐਨਬੀਆ 21: 105 ........................31 , 36
ਹਿੱ ਜ 22:47 , 52 ........................30,47,64

f

ਹਿੱ ਜ 22:54 .............................59
ਹਿੱ ਜ 22:62 .............................56
ਹਿੱ ਜ 22 : 74 ..........................65
ਨੂਰ 24:35 .............................61
ਸੂਰਾ 26: 196-197 ........................86
ਕੇ ਆਸਾ 28: 48-49 .......................36
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 29: 46-47 , 48 ..............23,35,88
ਲੋ ਕ ਆਦਮੀ 31:27 .......................47
ਸੇਜ ਡੀ 32:23 ..........................23
ਅਨਹਜ਼ਬ: 33:62 .........................30 30
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ '34:31 , 38 .................35,37
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 35: 1 , 31 ..................88
ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 35:43 .......................30
ਉਦਾਸ 38: 9 , 35 ..................... 63
ਮੂਨਮਨ 40: 53-54 .....................31 , 41
ਮੂਨਮਨ 40:56 ...........................52
ਮੂਨਮਨ 40: 69-70 ........................37
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 41:43 .......................23 , 88
ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ 42: 14-15 ...................23 , 33,37
ਸੁਆਰਾ 42:19 , 52 .....................88
ਜ਼ੁਕਰੂਫ 43: 4 ..........................21
ਜ਼ੁਕਰੂਫ 43: 4 5-46 .....................36
ਜ਼ੁਕਰੂਫ 43:61 , 63 .....................23,79
ਜਿੱ ਤੀਆ 45: 16-17 .......................37 , 41
ਜਨਥਆ 45:31 , 34 -35 .................35,41
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..........................11
ਅਹਕਾਫ 46:12 ..........................23 , 36,37
ਮੁਹਿੰਮਦ 47:11 ..........................45
ਮੁਹਿੰਮਦ 47:32 ..........................65
ਫੀਟੀਹ 48:23 ...........................31

ਕੇ ਐਫ 50: 29 .....................31 , 50
ਤੂਰ 51:58 ..........................5 4
ਕੇ ਮਾਰ 54:42 ........................57
ਹਦੀਦ 57:22 .........................21
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ਵਰਤੇ ਿਏ ਕੁਰਾਨਨਕ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪਿੱ ਤਰ
ਹੈਨਦ 57:27 ............................23
ਮੁਜਾਦੀਲਾ :10 58::10 ..................... 45, 47

f

ਹੈਸਰ 59:23 ...........................45 , 57,58,59 , 65
ਸਫ 61: 6-7 ...........................48 , 8 9
ਜੁਮਾ 62: 1 ............................55
ਜੁਮਾ 62: 5 ............................37
ਤੇਿਾਬੁਨ 64:14 .........................8 9
ਟਨਹਰੀਮ 66:12 .........................79
ਹਿੱ ਕਾ 69: 2 , 51 .....................61
ਹਿੱ ਕਾ 69: 44-47 ..................... 30 , 45,47,51,57
ਜੀਨ 72: 26-28 .........................45 , 5 3
ਟੇਕਵੀਰ 81: 22-25 .......................8 9
ਬੁਰਜ 85: 21-22 ......................47 , 54 , 67
ਬੇਿੀਨਾ 98: 4 ..........................37
ਜੁਮਾ 98: 4 ..........................37
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ਵਰਤੇ ਿਏ ਨਵਦੇਸੀ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਤਿੱ ਕ ਕੁਨਰਿੰ ਥੀਆਂ : ਰਿੱ ਬ ਦੇ 99 ਨਾਮ

ਏਲ-ਐਡਲ :

ਪੀ .44

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

ਇਿੱ ਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ .

, 60

P.52

The ਸਰਵਿੱ ਿ ਇਕ .

ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ :

P.64

ਮਿਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ .

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼ :

P.65

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ .

ਅਲ-ਬਸਾਰ :

ਪੀ .52

ਅਲ-ਹਾਡੀਆ :
ਅਲ-

ਹਕੇਮ

:

ਪੀ .60

ਅਲ-

ਹਿੱ ਕਕ

:

ਪਿੰ ਨਾ 651

f

ਅਬਜ਼ਰਵ਼ੈਂਟ ਵਨ .

ਜਿੱ ਜ .
ਸਿੱ ਚ .

ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ :

ਪੀ .53

ਅਲ-ਕਦੀਰ :

ਪਿੰ ਨਾ 66

ਅਲ-ਕਾਵੀ :

ਪੀ .57

ਅਲ-ਕਾਹਰ :

ਪੀ .66

ਕਬੀਰ

:

ਬਦ ਿਾਰਡੀਅਨ .
ਰਿੱ ਬ-ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ .

, God 56

ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ .

P.65

ਐਲ-ਜੇਿੱਬਰ :
ਅਲ-

ਿਾਈਡ .

P.59

ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ .
.

ਡੋਨਮਨੇ ਟਰ

.

ਮਿਾਨ .

P.56

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

P.55

The ਪਬਵਿੱ ਤਰ ਪੁਰਖ .

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

P.62

ਪਰੋਵਾਈਡਰ .

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

P.57

The ਵਾਸ .

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

P.59

The ਰਿੱ ਖਣ .

ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

:

P.58

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਕ .

ਅਲ-ਨੂਰ :

ਲਾਈਟ .

ਪੀ.61

ਅਲ-ਰਹੀਮ :
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼

The ਦਇਆਵਾਨ .

P.62

:

P.63

ਅਲ-ਇਿੰ ਸਟਾਲ :
ਅਲ-Reshîd :
ਅਲ-ਨਰਜ਼ਾਕ :

P. 54

P. 54

ਅਲ-ਵਾਹਬ :

ਪੀ ..63

ਪੀ .58

ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਥਨਮਕਤਾ:
ਅਪੌਨਕਰਫਾ:

ਪੀ .83

The ਦੇਖਣ .

P.55

ਅਲ-ਵਾਹਬ :
ਐਲ-ਵੇਲਾ :

ਦਇਆਵਾਨ .

P.53

The ਿਾਈਡ .

ਸਪਲਾਇਰ .

, The ਨੂੂੰ ਬਪਆਰ ਇਕ .
ਬਲਬਰਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ .

ਬਦ ਿਾਰਡੀਅਨ .
P.48 , 71,89

S omething ਪਰੀਬਖਆ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਮੂੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ .

ਟੀ ਐਚ 14

ਚਰਨਚਤ

ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਇਸਨਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ :
ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਐਡ
ਿੈ.

ਹੋਨਮਨੇ ਮ

:

P.49

ਬਲਖਤਾਂ ਨੂੂੰ ਕੈਥੋਬਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਬਰਆ ਬਿਆ ਪਰ ਪਰੋਟੈਸਟ਼ੈਂ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਿਆ.
P.49

ਵਿੱ ਡੀ ਸਬਟਿੱ ਕ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ! ਸਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ .

ਇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਕਰਦਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਬਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

116
ਵਰਤੇ ਿਏ ਨਵਦੇਸੀ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਐਡ ਅਨਿਆਨਤਾ :
ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਐਡ ਪੌਪਲ
ੂ ਮ :
ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ.

P.48

ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਿੱ ਕ ਬਬਿਸ.

ਲੋ ਕਬਪਰਯ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱ ਖਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਿੱ ਕ ਦਲੀਲ,

ਪੀ .448

f

ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੁਇਿੰਨਡਅਮ : .448 ਸਬਤਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਦਲੀਲ ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੇ
ਪੀ

ਸਬੂਤ' ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਬਨਾਂ ਇਕ ਮਿਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਬਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਨ.

ਆਰਿੂਮੈਂਟਮ ਿੈਰ ਕਰਮਬਿੱ ਧ :

ਬਸਿੱ ਟੇ ਦੀ

P.49

ਿਲਤਤਾ

ਉਦੋਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਬਸਿੱ ਟਾ ਅਸਲ ਬਵਿੱ ਚ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿੀਂ

ਜਾਂਦਾ ਬਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ.
ਨਡਿੂਟਰੋ

-ਕੈਨੋਨੀਕਲ:

ਪੀ .

9 ,,

Books 82 ਬਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕੈਥੋਬਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਬਰਤ ਦੂਸਰੀ ਬਡਿਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ

ਿਈਆਂ ਸਨ .

ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ :
ਜੀ ਰੈਮਮੇਨਟਸ :
ਹਾਹਾ !:

ਰਿੱ ਬ

P.66

ਅਲ-ਵਾਹਬ

:

ਪਿੰ ਨਾ -1515 ਪਰਮਾਤਮਾ

ਪੀ

ਵ ਰਜੋ

P.72

ਦੇ 99 ਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨਾਮ . (ਇਿਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ 28 ਉੱਪਰ ਬਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਿਨ)

.66 ਕਾਪੀ ਬਲਖਾਰੀ. ਪੁ ਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ.
!

ਟੀ ਉਿ ਮਾਈਿਰੇਸ਼ਨ ਜ ਇਸਲਾਮੀ ਨਬੀ ਮੁਿੂੰਮਦ ਅਤੇ Yathrib ਨੂੂੰ ਮਿੱ ਕਾ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਦੇ

ਚੇਲੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੂੰ, ਬਾਅਦ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਲ 622 ਸਾ.ਯੁ. ਬਵਚ, ਅਲ-ਵਾਹਬ

ਇਿਨੋ ਰੋਟੀਓ ਐਲਨੇ ਚੀ :

ਪੀ

. 9 ,,

An

71

ਲਈ ਉਸ ਨੂੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਦਬਲਆ.

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਿੋ ਰ ਜਾਂ ਿੋ ਰ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਸਿੱ ਟਾ

ਪਿੁੂੰ ਬਚਆ।

ਅਲ-ਵਾਹਬ :

p.13 , 29,90-91

4 ਇੂੰ ਜੀਲ ਅਤੇ ਇਿ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਰਬਤਆ New Testament ਦੇ 27

ਬੋਕਤਾਬ.

ਜਹੀਲੀਆ:

ਉਿ ਲੋ ਕ ਜੋ ਅਬਿਆਤ ਿਨ ਜਾਂ ਅਬਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅਵਧੀ.

ਪਿੰ ਨਾ666

ਕਸਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.:

P.66 , 91

ਨਾਸਬਤਕ.

ਕਸਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. : lਅਲ
ਅਲ-ਵਾਹਬ :
ਕੇਥੂਨਬਮ:

ਪੀ.12 ,

28

ਬਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ:

P.21

p.34-35

ਅਬਵਸ਼ਵਾਸੀ.

ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਬਤਆ. ਬਯਸੂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੀ.

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 13 ਕਾਬਵ-ਪੁ ਸਤਕਾਂ।
P.70

ਇਿੱ ਕ ਬਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਇਿੱ ਕ ਬਕਤਾਬ ਜ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਬਕ ਇਿੱ ਕ 'ਤੇ ਮਸੀਿੀ ਜ Judaic ਭਿਤੀ ਲਈ ਬਨਯੁਕਤ

ਪੋਥੀ ਨਾਪ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਬਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਬਦਨ .

117
ਵਰਤੇ ਿਏ ਨਵਦੇਸੀ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
L ਨਨਿੁ ਕਤ ਪੋਥੀ:

P.72

Levh-i Mahfuz:

ਲੋ ਿੋ:

ਪੀ.21

ਮੁਿੱ

spokenਲੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ .

ਬਕਤਾਬ, ਜ ਬਕਤਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਰਬਤਆ .

ਸ਼ਬਦ, ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਨ.

, 76

ਮੈਨਸੁਹ:

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਵਿੱ ਚ
P.21

ਪ

fਇਸਲਾਮ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨ .

.25.

ਨਮਨੀਸਕੂਲਸ:

ਪਨਤਤ

ਪੀ. 70 ਮਾਇਨਸਕੁਅਲ

ਸਬਕਰਪਟ, ਪਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿੱ ਧਯੁਿੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਿਿੱ ਥ-ਬਲਖਤਾਂ ਬਵਚ ਬਲਖਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਿ .

ਨਮਨੁਤੀ:
ਨੇ ਬੀ:

ਪੀ.85

ਪੀ .10

ਮਿੱ ਧ ਯੁਿੱ ਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਪੇ ਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦੀਨਾਰ.

ਇਿੱ ਕ ਨਬੀ.

ਨੇ ਬੀਆਈਮ:
ਨੇ ਸੀਹ:

ਪੀ

ਪੀ

, 21 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਭਬਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਬਕਤਾਬ.

. 12 , 28

.25.

ਪਨਤਤ

ਇਸਲਾਮ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨ .

ਪੀ ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ :
ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ:

P.70

P.69

ਇਿੱ ਕ ਪਾਠ ਦੇ ਭਾਿ ਨੂੂੰ .

ਿਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਮੋਟੀ ਕਾਿਜ਼-ਵਰਿੇ ਦੀ pith ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਸਮਿੱ ਿਰੀ ਨੂੂੰ ਪਪਾਇਰਸ ਪੌ ਦਾ,

ਅਲus ਦਬ. ਪੈਪੈਰਸ ਇਕ ਕਾਿਜ਼ਾਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪੈਪੀਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਖੇ ਿਏ
ਿਨ, ਉਿ ਇਕਠੇ ਿੋ ਕੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮੁ ਲੇ ਰੂਪ ਬਵਚ ਇਕ ਪੋਥੀ ਬਵਚ ਲਟਕ ਿਏ.

ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ:
ਸੂਡੋਨਪਿਰਾਫਾ:
ਸੋਫੇਰੀਮ :

ਪੀ .83

ਪੀ .88

P.48

ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਬਸਿੱ ਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ' ਤੇ.

ਕੇ ਨਾਿੱਨ ਝੂਠੇ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਬਰੂੰ ਿਜ਼.

ਯਿੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਬਜਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

Lafız BIL Tahrif :

ਟਨਹਰੀਫ ਨਬਲ ਮਾਨ:

ਪਿੰ ਨਾ 66-

27

P.26-27

t ਦੇ ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ .

the ਬਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ।

ਤਨਾਖ: ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਕਤਾਬਾਂ .
ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ:
ਟੌਰਾਹ:

ਪਿੰ ਨਾ 12

, 28

p.16

ਬਨਯੁਕਤ ਪੋ ਥੀ ਜ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬੋਕਤਾਬ.

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਬਵਚ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ 5 ਬਕਤਾਬਾਂ.

ਉਮੀ: ਉਿ ਜੋ ਪੜਹਨ ਾ ਜਾਂ ਬਲਖਣਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ.
ਪ.88

ਨਨਿੁ ਕਤ ਪੋਥੀ:

P.70

ਅੂੰ ਸੀਅਲ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਬਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਸਕਬਰਪਟ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਿੱ ਖਰ ਬਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਬਲਬਖਆ) ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ

ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨ ਾਨੀ ਨੇਮ ਦੇ ਕੇ 8 ਸਦੀ ਈ ਨੂੂੰ 4 ਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ.

ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ:
ਨਨਿੁਕਤ ਪੋਥੀ:

p.16

P.66

ਕਾਬਵਕ ਬੋਕਤਾਬ ਜ ਬਿਜ਼ਕੀਏਲ.

ਇਿੱ ਕ ਪਖੂੰ ਡ.
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