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ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੱਕ ਿਲਆ: 

ਨਵK ਸਕੋਫੀਲਡ ਰੈਫਰLਸ ਬਾਈਬਲ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪGੈਸ 

ਯੂਐਸਏ, 1967 
  

ਕੁਰਾਨ ਤQ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਲੇ 
ਮੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ : 

ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ 
Miਲਮੀ ਨੀਰੀਆਟ 

ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਤੁਰਕੀ 
1992 

ਆਈਐਸਬੀਐਨ ਨੰ: 978-1-62245-348-1 
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ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪGਿਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ 
ਐਡਰੈRਸ ਜਾਂ ਿਲੰਕ ਪGਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ 
ਨਾ ਹੋਵੇ. ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਇਕੋ ਹਨ l y ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਪGਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪGਕਾਸ਼ਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ. 
  
  
  
  
ਅਨੇਕੋ ਪGੈਸ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 
ਅਨੇਕੋ ਪGੈਸ / ਲਾਈਫ ਸਜਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਕ.  

203 ਈ. ਿਬਰਚ ਸਟGੀਟ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 652 ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਡਬਲਯੂਆਈ 54405   
 
 
 
  

ਫੋਨ: 715-223-3013  

ਟੋਲ ਫGੀ: 855-489-7839  

ਫੈਕਸ: 715-316-0204  
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ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ 
 

ਡੈਨ ਿਵਕਵਾਇਰ 1951 ਿਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੱਡਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ 1969 ਿਵਚ ਵੈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤQ ਗGੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ.  
  
ਉਹ 1970-1973 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯੂਐਸ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਆਰਮੀ ਿਵਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾਟੂਪਰ, ਅਤੇ ਇਕ ਗGੀਨ ਬੇਰੇਟ ਵਜQ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਿਵਚ ਇਕ 
ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜQ ਿਡ dutyਟੀ ਦੀ ਟੂਰ ਲਈ ਗਈ. 
  
ਉਸਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 2 ਸਾਲ ਪੜXਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਿਵਚ ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ ਿਵਚ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਿਡਗਰੀ ਨਾਲ ਗGੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ. 
  
ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤੂਨਾਹਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ, ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ 
ਪੜX ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ1977 ਿਵਚ ਥੀਓਲੋਜੀ ਿਵਚ ਬੈਚਲਰਸ ਨਾਲ ਗGੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ . 
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ਪਹੁੰਚ ੇਲੋਕਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਗੁਆਚਣ , ਕੋਲੰਬੀਆ 
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ਡੀ ਐਡ. 1000 ਪੰਨੇ, 2012. 
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        ਨੂ ੰਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ ? 
46-47 . ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ “ਸ਼ਕਤੀ” ਕੀ ਹ ੈ
        ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ? 
48-49 . ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਮੁ ਅਲ ਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ 
        ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ              
50-51 . ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਿਸਲੋਜੀਜ਼ਮ 
         ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ 
52-53 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 
        ਨਹK ਜਾਣੋ ” ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂ! 
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34-35 . ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 
        ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹ ੋ, " ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ " 
        (ਕ ੇâ ਿਫਲਰ) ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! 
36-37 . ਬਾਈਬਲ "ਅੱਗ"ੇ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਹ ੈ
         ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
         ਸਵੀਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਠੀਕ 
38-39 . ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਹ ੈ
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        ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਆਖਣਾ ਈ ਇੱਕੋ 
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54-55 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 
        ਪਰਵਾਹ ਨਹK ”ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ! 
56-57 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ “ ਰੱਬ 
        ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK ਕਰ ਸਿਕਆ " ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਰੇ 
        ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! 
58-59 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ ਰੱਬ ਸੀ 
        ਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ " ਲੋੜੀਦੀ ਨੂੰ CT ਪਿਵੱਤਰ 
        ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂ! 
60-61 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਸੀ 
        ਧਰਮੀ ਨਹK "ਪਿਵੱਤਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ 
        ਸਟLਡਰਡ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ 
        ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ! 
62-63 . ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ Wa s ਨਹੀ ਿਮਹਰਬਾਨ" ਲੋੜੀਦੀ 
        ਨੂ ੰਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ ਿਮਉਚੁਅਲ ਲਈ 
        ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ! 
64-65 . ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਲੀਟ ਰੱਬ ਅਤੇ 
        ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਉRਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਿਜੱਤੀ 
        ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ'- ਵੱਧ  
        ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ! 
66-67 . ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਿਕ 
         ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
68-69 . ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਈ ਗਈ ਿਵਸਿਤGਤ ਦੇਖਭਾਲ 
        ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 
70-71 . ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪਾਠ -ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 
72-73 . ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਰੰਭਕ “ ਅਨੁਵਾਦ” ਿਕਹੜੇ 
        ਪੂਰਵ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤਾ ਿਦਖਾ^ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
        ਇਕਸਾਰਤਾ 
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        ਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ " ਲੋੜੀਦੀ ਨੂੰ CT ਪਿਵੱਤਰ 
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        ਧਰਮੀ ਨਹK "ਪਿਵੱਤਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ 
        ਸਟLਡਰਡ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ 
        ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ! 
62-63 . ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ Wa s ਨਹੀ ਿਮਹਰਬਾਨ" ਲੋੜੀਦੀ 
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        ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 
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74-75 .  ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਅਤੇ 
         ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
         ਦ ੇਬਾਈਬਲ 
76-77 .  "ਬਾਈਬਲ" (ਅਰਲੀ ਚਰਚ) 
78-79 .  ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਇਲਮ 
80-81 .  ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕaਸਲਾਂ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 
82-83 .  ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
84-85 .  ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹ ੈ? 
86-87 .  ਡਬਲਯੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ 
         ਉਸਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰੋ 
         ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ? 
88-89 .  ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ 
         ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ? 
90-91 .  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪGਸ਼ਨ 
         ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
92-93 .  ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਿਕ^ ਨਹK ਹਨ ਮਸੀਹੀ 
         ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ 
94-101.  ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 
102-103. ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : "ਅਸੀਸਾਂ" ਜਾਂ "ਸਰਾਪ" 
104-109. ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ 
110-114. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਰਾਿਨਕ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 
115-117. ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
118-119. ਿਕਤਾਬਚਾ 
    120. ਨੋਟ 
  
 
 
 

	

9 
ਿਵਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ 

  
74-75 .  ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਅਤੇ 
         ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
         ਦ ੇਬਾਈਬਲ 
76-77 .  "ਬਾਈਬਲ" (ਅਰਲੀ ਚਰਚ) 
78-79 .  ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਇਲਮ 
80-81 .  ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕaਸਲਾਂ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 
82-83 .  ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
84-85 .  ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹ ੈ? 
86-87 .  ਡਬਲਯੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ 
         ਉਸਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰੋ 
         ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ? 
88-89 .  ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ 
         ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ? 
90-91 .  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪGਸ਼ਨ 
         ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
92-93 .  ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਿਕ^ ਨਹK ਹਨ ਮਸੀਹੀ 
         ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ 
94-101.  ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 
102-103. ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : "ਅਸੀਸਾਂ" ਜਾਂ "ਸਰਾਪ" 
104-109. ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ 
110-114. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਰਾਿਨਕ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 
115-117. ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
118-119. ਿਕਤਾਬਚਾ 
    120. ਨੋਟ 
  
 
 
 

	

9 
ਿਵਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ 

  
74-75 .  ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਅਤੇ 
         ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
         ਦ ੇਬਾਈਬਲ 
76-77 .  "ਬਾਈਬਲ" (ਅਰਲੀ ਚਰਚ) 
78-79 .  ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਇਲਮ 
80-81 .  ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕaਸਲਾਂ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 
82-83 .  ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
84-85 .  ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹ ੈ? 
86-87 .  ਡਬਲਯੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ 
         ਉਸਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰੋ 
         ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ? 
88-89 .  ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ 
         ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ? 
90-91 .  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪGਸ਼ਨ 
         ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
92-93 .  ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਿਕ^ ਨਹK ਹਨ ਮਸੀਹੀ 
         ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ 
94-101.  ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 
102-103. ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : "ਅਸੀਸਾਂ" ਜਾਂ "ਸਰਾਪ" 
104-109. ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ 
110-114. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਰਾਿਨਕ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 
115-117. ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
118-119. ਿਕਤਾਬਚਾ 
    120. ਨੋਟ 
  
 
 
 

	

9 
ਿਵਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ 

  
74-75 .  ਟੈਕਸਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਅਤੇ 
         ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
         ਦ ੇਬਾਈਬਲ 
76-77 .  "ਬਾਈਬਲ" (ਅਰਲੀ ਚਰਚ) 
78-79 .  ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਇਲਮ 
80-81 .  ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕaਸਲਾਂ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 
82-83 .  ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
84-85 .  ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹ ੈ? 
86-87 .  ਡਬਲਯੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ 
         ਉਸਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰੋ 
         ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ? 
88-89 .  ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ 
         ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ? 
90-91 .  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪGਸ਼ਨ 
         ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
92-93 .  ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਿਕ^ ਨਹK ਹਨ ਮਸੀਹੀ 
         ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ 
94-101.  ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 
102-103. ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : "ਅਸੀਸਾਂ" ਜਾਂ "ਸਰਾਪ" 
104-109. ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ 
110-114. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਰਾਿਨਕ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 
115-117. ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
118-119. ਿਕਤਾਬਚਾ 
    120. ਨੋਟ 
  
 
 
 

	



10 
ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਿਸਰਲੇਖ 

  
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

  
ਸਿ\ਪਟ........................................... ਮੱਤੀ 22:29 
  
ਹੋਲੀ ਸਿ\ਪਟ ਪੇਪਰਸ .....................................ਰੋਮੀਆਂ 1: 2 
  
ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ......................................2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:14 
  
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ........................................2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3: 6 
  
ਿਲਖਤ ............................................ਯੂਹੰਨਾ 5:47 
  
ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ......................................ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 
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ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ....................................ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:16 
  
ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ..............................ਨਹਮਯਾਹ 8: 3 
  
T ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਪGਭੂ ..................................ਜ਼ਬੂਰ 1: 2 

  
ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਈ ਨਬੀ ....................................ਲੂਕਾ 4:17 
  
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚ, ਜਦQ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਬੋਿਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ; ਲਈ ਉਸ ਨੇ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਹ ੈ1 ਸਾਬਕਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ . 
ਯੂਹੰਨਾ 4:29 ..... ਆਓ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮL ਕੀਤਾ 
ਸੀ . ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹK ਹੈ? 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:10 ..... ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ . 
-------- 
1 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ “ਨਬੀ” (ਨੇਬੀ) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ “ਦਰਸ਼ਕ” ਵਜQ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ i . ਈ. ਉਹ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 8,362 ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 26% ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮ1 ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ. 
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ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ......................ਸਪੱਸ਼ਟ 5:44 & 46 
  
ਭਾਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 
ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੁਰਆਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ 

ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 
  
ਐਨਾਮ 6:50 .....(ਓ ਮੁਹੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹ:ੋ “ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹK ਕਿਹੰਦਾ (ਿਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ... ਮL ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਹ.ੈ 
  
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਿਗਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹK ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ. ਮL ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
  
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: “ਮL ਦੂਤਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵK ਚੀਜ਼ ਨਹK ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹK ਪਤਾ ਿਕ 

ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. 
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ਪੋਥੀ ਦੇ "ਕੈਨਨ" 

ਦੀਆਂ 39 ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 1 (ਤਨਾਖ) 
  
ਤੌਰੇਤ : (ਤੌਰਾਤ) x 5  ਨਬੀ : (Nebi'im) x 21   
  
ਉਤਪਤ .....1446 ਬੀਸੀ    ਯਹੋਸ਼ੁਆ .....1451 ਬੀ.ਸੀ. 
ਕੂਚ . .....1406 ਬੀ.ਸੀ.    ਜੱਜ .....1425 ਬੀ.ਸੀ. 
ਲੇਵੀ.....1490 ਬੀ.ਸੀ.    1 ਸਮੂਏਲ .....1171 ਬੀ.ਸੀ. 
ਨੰਬਰ.....1490 ਬੀਸੀ    2 ਸਮੂਏਲ ....... 1056 ਬੀਸੀ 
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ.....1451 ਬੀ.ਸੀ.  1 ਕਸ਼ਮੀਰ ings.....1015 ਬੀ.ਸੀ.  
                     2 ਰਾਜ .....896 ਬੀ.ਸੀ. 
ਕਿਵਤਾ : (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) x 13   ਯਸਾਯਾਹ .....760 ਬੀ.ਸੀ. 
                      ਿਯਰਿਮਯਾਹ .....629 ਬੀ.ਸੀ. 
ਜ਼ਬੂਰ.....1000 ਬੀ.ਸੀ.    ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ .....595 ਬੀ.ਸੀ. 
ਕਹਾ .....971 ਬੀ ਸੀ    ਹੋਸ਼ੇਆ .....785 ਬੀ.ਸੀ. 
ਅੱਯੂਬ .....1520 ਬੀ.ਸੀ.    ਜੋਏਲ .....800 ਬੀ.ਸੀ. 
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ .....1014 ਬੀਸੀ   ਅਮੋਸ .....787 ਬੀ.ਸੀ. 
ਰੂਥ .....1322 ਬੀ.ਸੀ.    ਓਬਾਡੀਆ .....587 ਬੀ.ਸੀ. 
ਲਾਮ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ.....588 ਬੀ ਸੀ  ਯੂਨਾਹ .....862 ਬੀ.ਸੀ. 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ .....977 ਬੀ ਸੀ   ਮੀਕਾ .....750 ਬੀ.ਸੀ. 
ਅਸਤਰ .....521 ਬੀ ਸੀ    ਨਹੂਮ.....713 ਬੀ.ਸੀ. 
ਡੈਨੀਅਲ .....607 ਬੀ ਸੀ    ਹਬੱਕੂਕ .....626 ਬੀ.ਸੀ. 
ਅਜ਼ਰਾ .....536 ਬੀ ਸੀ    ਸਫਨਯਾਹ .....630 ਬੀ.ਸੀ. 
ਨਹਮਯਾਹ .....446 ਬੀ ਸੀ    ਹੱਗੈ .....520 ਬੀ ਸੀ 
1 \ੋਨੀਕਲ ਹਵਾਈਅੱਡੇ.1004 ਬੀ.ਸੀ. ਜ਼ਕਰਯਾਹ .....520 ਬੀ.ਸੀ. 
2 ਇਤਹਾਸ .....1015 ਬੀਸੀ    ਮਲਾਕੀ .....425 ਬੀ.ਸੀ. 
  
------------- 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਲਈ 1 ਡੇਿਟੰਗ ਅੰਕੜ ੇਡੈਕ, ਰਾਿਬਨਸਨ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਤQ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ . 
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ਪੋਥੀ ਦੇ "ਕੈਨਨ" 

ਦੀਆਂ 39 ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 1 (ਤਨਾਖ) 
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ਡੈਨੀਅਲ .....607 ਬੀ ਸੀ    ਹਬੱਕੂਕ .....626 ਬੀ.ਸੀ. 
ਅਜ਼ਰਾ .....536 ਬੀ ਸੀ    ਸਫਨਯਾਹ .....630 ਬੀ.ਸੀ. 
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ਪੋਥੀ ਦੇ "ਕੈਨਨ" 
  

ਦੇ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ 
ਨਵਾਂ ਨੇਮ 1 

  
ਇੰਜੀਲ : (İnjil) x 4  ਸਧਾਰਣ ਪੱਤਰ : x 8            
    
  
ਮੱਤੀ .....60 ਈ.   ਇਬਰਾਨੀ.....69   ਈ 

ਮਰਕੁਸ..... 58 ਈ.  ਜੇਮਜ਼.....69  ਈ  

ਲੂਕਾ .....61 ਈ.   1 ਪਤਰਸ.....63 ਈ  

ਯੂਹੰਨਾ.....90 ਈ   2 ਪਤਰਸ.....64 ਈ 
                      1 ਯੂਹੰਨਾ .....90 ਈ 
ਇਿਤਹਾਸਕ : x 1   2 ਜੌਨ.....90 ਈ 
                     3 ਯੂਹੰਨਾ .....90 ਈ 
ਕਰਤੱਬ .....63 ਈ.  ਯਹੂਦਾਹ .....90 ਈ 
  
ਪੌਿਲਨ ਐਪੀਟਲਜ਼ : ਐਕਸ 13 ਈਸ਼ਾਟੋਲੋਜੀ ਕੈਲ : x 1 
  
ਰੋਮੀ.....57 ਈ.   ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ.....95 ਈ 

1 ਕੁਿਰੰਥੁਸ .....54 ਈ 
2 ਕੁਿਰੰਥੁਸ .....56 ਈ 
ਗਲਤੀਆ ਐਨ ਐਸ .....48 ਈ 
ਅਫ਼ਸੁਸ.....60 ਈ 
ਫਾਇ ਹੋਠ ਸਫ਼ਾ ਏਜੰਸੀ .....54 ਈ 
ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ .....60 ਈ 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ .....50 ਈ 
2 ਥੱਸਲ ਐਲੋਨੀਅਨਜ਼ .....50 ਈ 
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ.....63 ਈ 
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ.....63 ਈ 
ਤੀਤੁਸ.....63 ਈ 
ਿਫਲੇਮੋਨ .....60 ਈ 
  
------------- 
ਨਵ1 ਨੇਮ ਲਈ 1 ਡੇਿਟੰਗ ਅੰਕੜ ੇਡੈਕ, ਰਾਿਬਨਸਨ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਤQ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ . 
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2) ਇਕਸਾਰਤਾ:  ਕੀ ਿਲਖਤਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ? ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਜੋ 
ਸੱਚ ਨਹK ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਨਹK, ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਰੱਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਿਬਵਸਥਾ 

ਸਾਰ 18: 20-22 ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲQ  ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹK ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤQ ਗੱਲ ਨਹK ਕੀਤੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਉRਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1: 17-18), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18)। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਰਚ ਦ ੇਐਥਰਜ਼ ਨੇ 

ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ."   
  
3)   ਮਾਨਤਾ: ਕੀ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ? (2 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13) ਜਦQ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਪGਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੜXੀ ਗਈ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜQ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪGਮਾਣਕ ਮੰਿਨਆ 
ਿਗਆ. ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜQ ਮੰਿਨਆ (2 ਪਤਰਸ 3:16) 
---------- 
1 ਜੀਜਲਰ Zਡ ਿਨਕਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ , ਸਫ਼ਾ 223-231. 
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਸK ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਹਾਂ 
  

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਤQ ਅਸK ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਿਸਧਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਬGਹਮ ਪGੇਿਰਤ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗGਿਹ ਨੂੰ ਸੇਧ ਿਦੰਦੇ ਸਨ. ਿਗਸਲਰ ਅਤੇ 
ਿਨਕਸ 1 ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨ ਨੇਮ ਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
  
1)   ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਬੀ, 
ਰਸੂਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਜ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਚੇਲੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ 
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ. 
  
2) ਇਕਸਾਰਤਾ:  ਕੀ ਿਲਖਤਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ? ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਜੋ 
ਸੱਚ ਨਹK ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਨਹK, ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਰੱਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਿਬਵਸਥਾ 

ਸਾਰ 18: 20-22 ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲQ  ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹK ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤQ ਗੱਲ ਨਹK ਕੀਤੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਉRਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1: 17-18), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18)। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਰਚ ਦ ੇਐਥਰਜ਼ ਨੇ 

ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ."   
  
3)   ਮਾਨਤਾ: ਕੀ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ? (2 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13) ਜਦQ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਪGਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੜXੀ ਗਈ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜQ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪGਮਾਣਕ ਮੰਿਨਆ 
ਿਗਆ. ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜQ ਮੰਿਨਆ (2 ਪਤਰਸ 3:16) 
---------- 
1 ਜੀਜਲਰ Zਡ ਿਨਕਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ , ਸਫ਼ਾ 223-231. 
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਸK ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਹਾਂ 
  
4) ਪGੇਰਣਾ :  ਕੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪGੇਿਰਤ ਬਚਨ 
ਹ?ੈ   ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆ^ਦਾ ਹੈ? ਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਬਚਨ 'ਜੀ^ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ' ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12) ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜQ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:17) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 
1:23). 
  
5)  ਚਮਤਕਾਰ:   ਕੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਕਸਰ 
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤQ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ. (ਕੂਚ 4: 1-9). ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ 
ਅਲੌਿਕਕ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਆਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਉRਤੇ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਕੀਤੀ (1 ਰਾਿਜਆਂ 4: 1-
9). ਿਯਸੂ ਨੂੰ 'ਪGਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪGਮਾਿਣਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹK ਕੀਤਾ ਸੀ.' (ਰਸੂ. 2:22). 
  

ਦੁਆਰਾ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਰਲੀ ਚਰਚ 1 

  
ਐਥੇਨਟੀਅਸ : (293-373 ਈ.) ਅਲੈਗਜ਼Lਡਰੀਆ ਦਾ ਪਤਵੰਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਨਵ1 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਈਸਵੀ 327 ਿਵਚ ਇਕ ਈਸਟਰ 
ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
  
ਜੇਰੋਮ: (ਸੀ. 347-420) ਅਥੇਨਾਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤQ 
ਥੋੜX ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ , ਜੇਰੋਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਨ Test ਨੇਮ-ਪੱਤਰ 
ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ. 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਗਸਟੀਨ : ( 4 He4--4 He30 ) ਉਹ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਥੇਨੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਜੇਰੋਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ। 
  
ਪੋਪ ਦਮਾਸਸ ਪਿਹਲੇ: (5-384--384)) ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ books 327 ਈਸਵੀ 
ਿਵੱਚ ਐਥਨੈਟੀਅਸ ਵਾਂਗ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤQ ਕੀਤੀ 
----------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ 23-24. 
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਸK ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਹਾਂ 
  
4) ਪGੇਰਣਾ :  ਕੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪGੇਿਰਤ ਬਚਨ 
ਹ?ੈ   ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆ^ਦਾ ਹੈ? ਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਬਚਨ 'ਜੀ^ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ' ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12) ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜQ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:17) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 
1:23). 
  
5)  ਚਮਤਕਾਰ:   ਕੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਕਸਰ 
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤQ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ. (ਕੂਚ 4: 1-9). ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ 
ਅਲੌਿਕਕ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਆਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਉRਤੇ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਕੀਤੀ (1 ਰਾਿਜਆਂ 4: 1-
9). ਿਯਸੂ ਨੂੰ 'ਪGਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪGਮਾਿਣਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹK ਕੀਤਾ ਸੀ.' (ਰਸੂ. 2:22). 
  

ਦੁਆਰਾ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਰਲੀ ਚਰਚ 1 

  
ਐਥੇਨਟੀਅਸ : (293-373 ਈ.) ਅਲੈਗਜ਼Lਡਰੀਆ ਦਾ ਪਤਵੰਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ ਜ ੋਨਵ1 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਈਸਵੀ 327 ਿਵਚ ਇਕ ਈਸਟਰ 
ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
  
ਜੇਰੋਮ: (ਸੀ. 347-420) ਅਥੇਨਾਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤQ 
ਥੋੜX ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ , ਜੇਰੋਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਨ Test ਨੇਮ-ਪੱਤਰ 
ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ. 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਗਸਟੀਨ : ( 4 He4--4 He30 ) ਉਹ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਥੇਨੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਜੇਰੋਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ। 
  
ਪੋਪ ਦਮਾਸਸ ਪਿਹਲੇ: (5-384--384)) ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ books 327 ਈਸਵੀ 
ਿਵੱਚ ਐਥਨੈਟੀਅਸ ਵਾਂਗ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤQ ਕੀਤੀ 
----------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ 23-24. 
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ਦਾ ਬਚਨ 'ਜੀ^ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ' ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12) ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜQ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:17) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 
1:23). 
  
5)  ਚਮਤਕਾਰ:   ਕੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਕਸਰ 
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ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹK ਕੀਤਾ ਸੀ.' (ਰਸੂ. 2:22). 
  

ਦੁਆਰਾ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਰਲੀ ਚਰਚ 1 

  
ਐਥੇਨਟੀਅਸ : (293-373 ਈ.) ਅਲੈਗਜ਼Lਡਰੀਆ ਦਾ ਪਤਵੰਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਨਵ1 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਈਸਵੀ 327 ਿਵਚ ਇਕ ਈਸਟਰ 
ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
  
ਜੇਰੋਮ: (ਸੀ. 347-420) ਅਥੇਨਾਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤQ 
ਥੋੜX ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ , ਜੇਰੋਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਨ Test ਨੇਮ-ਪੱਤਰ 
ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ. 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਗਸਟੀਨ : ( 4 He4--4 He30 ) ਉਹ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਥੇਨੇਟੀਅਸ ਅਤੇ ਜੇਰੋਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ। 
  
ਪੋਪ ਦਮਾਸਸ ਪਿਹਲੇ: (5-384--384)) ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ books 327 ਈਸਵੀ 
ਿਵੱਚ ਐਥਨੈਟੀਅਸ ਵਾਂਗ 27 ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤQ ਕੀਤੀ 
----------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , ਸਫ਼ੇ 23-24. 
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ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 
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16 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ 

  
ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ = 39 ਿਕਤਾਬਾਂ 

ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
39       929      23,138    602,582    2,728,100 

ਨਵਾਂ ਨੇਮ = 27 ਿਕਤਾਬਾਂ 
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
27       260      7,957     180,552    838,380 

ਪੂਰੀ 1 = 66 ਿਕਤਾਬਾਂ ਵਜQ ਬਾਈਬਲ 
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
1,       1,189    31,101    783,137    3,566,480 

ਕੁਆਰ ਰਾਨ 2 = 114 ਸੁਰਾ ਂ
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
1        114      6,236     77,934     326,048 
  
W ਕੁਕੜੀ ਇੱਕ "ਸ਼ਬਦ" ਅਤੇ "ਿਚੱਠੀ" ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਆਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ (ਅਰਥਾਤ Tevrat , Zebur , i njil ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ) 3 , 

ਬਾਈਬਲ ਉਨXਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚQ 90% ਤQ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
  
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪGਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਅੱਖਰਾ ਂਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. 
------- 
1 ਿਹੱਲ, ਬੇਕਰਸ ਹLਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਿਲਸਟ ਿਲਸਟਸ , 1981. 
  ਡੇਕ, ਡੇਕ ਦਾ ਐਨੋਟੇਿਟਡ ਰੈਫਰLਸ ਬਾਈਬਲ , 1981. 
  ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਉRਪਰ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ 
  ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ . 
2 ਕੇਿਸਕੋਲੂ, ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਅਿਤਬਰੇਨ ਕੁਰਾਨ-ı ਕਰੀਮ , ਪੰਨਾ 124-125. 
3 ਿਕਤਾਬਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜKਦੀਆਂ ਹਨ 
  ਪੇਜ 22-23 ਅਤੇ 32-35 ਦੇਖੋ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ . 
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  ਪੇਜ 22-23 ਅਤੇ 32-35 ਦੇਖੋ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ . 
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ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ 
  

ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ = 39 ਿਕਤਾਬਾਂ 
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
39       929      23,138    602,582    2,728,100 

ਨਵਾਂ ਨੇਮ = 27 ਿਕਤਾਬਾਂ 
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
27       260      7,957     180,552    838,380 

ਪੂਰੀ 1 = 66 ਿਕਤਾਬਾਂ ਵਜQ ਬਾਈਬਲ 
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
1,       1,189    31,101    783,137    3,566,480 

ਕੁਆਰ ਰਾਨ 2 = 114 ਸੁਰਾ ਂ
ਿਕਤਾਬਾਂ     ਚੈਪਟਰਸ    ਵਰਿਸਜ਼      ਵਰਡਜ਼       ਲੈਟਰ 
1        114      6,236     77,934     326,048 
  
W ਕੁਕੜੀ ਇੱਕ "ਸ਼ਬਦ" ਅਤੇ "ਿਚੱਠੀ" ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਆਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ (ਅਰਥਾਤ Tevrat , Zebur , i njil ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ) 3 , 

ਬਾਈਬਲ ਉਨXਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚQ 90% ਤQ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
  
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪGਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਅੱਖਰਾ ਂਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. 
------- 
1 ਿਹੱਲ, ਬੇਕਰਸ ਹLਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਬਾਈਬਿਲਸਟ ਿਲਸਟਸ , 1981. 
  ਡੇਕ, ਡੇਕ ਦਾ ਐਨੋਟੇਿਟਡ ਰੈਫਰLਸ ਬਾਈਬਲ , 1981. 
  ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਉRਪਰ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ 
  ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ . 
2 ਕੇਿਸਕੋਲੂ, ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਅਿਤਬਰੇਨ ਕੁਰਾਨ-ı ਕਰੀਮ , ਪੰਨਾ 124-125. 
3 ਿਕਤਾਬਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜKਦੀਆਂ ਹਨ 
  ਪੇਜ 22-23 ਅਤੇ 32-35 ਦੇਖੋ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ . 
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17 
ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਿਸਰਲੇਖ 

  
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ 

  
ਸ਼ਾਸਤਰ ..................................... ਅਲ- i İਮਰਾਨ 3: 3 
  
ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ .................................. ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:23 
  
ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਬਚਨ ..................................... ਬਕਾਰਾ 2:75 
  
ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ............................. ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113 
  
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰੱਬ .... .......................... ਮਿਰਯਮ 19:58 
  
ਕਸੌਟੀ. (ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) .....................ਬਾਕਾਰਾ 2:48 
  
ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ........................ਐਨਬੀਆ 21:48 
  
ਰੀਮਾcਡਰ .........................................ਅੰਬੀਆ 21: 7 
  
ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ .................... ਸਪੱਸ਼ਟ 5:44 & 46 
 
  
ਭਾਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 
ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੁਰਆਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ 

ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 
  
ਐਨਾਮ 6::50 .....(ਓ ਮੁਹੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹ:ੋ “ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹK ਕਿਹੰਦਾ (ਿਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ... ਮL ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਹ.ੈ 
  
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਿਗਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹK ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ. ਮL ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
  
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: “ਮL ਦੂਤਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵK ਚੀਜ਼ ਨਹK ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹK ਪਤਾ ਿਕ 

ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. 
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ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਬਚਨ ..................................... ਬਕਾਰਾ 2:75 
  
ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ............................. ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113 
  
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰੱਬ .... .......................... ਮਿਰਯਮ 19:58 
  
ਕਸੌਟੀ. (ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) .....................ਬਾਕਾਰਾ 2:48 
  
ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ........................ਐਨਬੀਆ 21:48 
  
ਰੀਮਾcਡਰ .........................................ਅੰਬੀਆ 21: 7 
  
ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ .................... ਸਪੱਸ਼ਟ 5:44 & 46 
 
  
ਭਾਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 
ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੁਰਆਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ 

ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 
  
ਐਨਾਮ 6::50 .....(ਓ ਮੁਹੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹ:ੋ “ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹK ਕਿਹੰਦਾ (ਿਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ... ਮL ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਹ.ੈ 
  
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਿਗਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹK ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ. ਮL ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
  
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: “ਮL ਦੂਤਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵK ਚੀਜ਼ ਨਹK ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹK ਪਤਾ ਿਕ 

ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. 
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ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਿਸਰਲੇਖ 
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ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਬਚਨ ..................................... ਬਕਾਰਾ 2:75 
  
ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ............................. ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113 
  
ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰੱਬ .... .......................... ਮਿਰਯਮ 19:58 
  
ਕਸੌਟੀ. (ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) .....................ਬਾਕਾਰਾ 2:48 
  
ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ........................ਐਨਬੀਆ 21:48 
  
ਰੀਮਾcਡਰ .........................................ਅੰਬੀਆ 21: 7 
  
ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ .................... ਸਪੱਸ਼ਟ 5:44 & 46 
 
  
ਭਾਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 
ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹ.ੈ ਕੁਰਆਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ 

ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 
  
ਐਨਾਮ 6::50 .....(ਓ ਮੁਹੰਮਦ), ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹ:ੋ “ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹK ਕਿਹੰਦਾ (ਿਕ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ... ਮL ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਹ.ੈ 
  
ਅਰਾਫ 7:188 ..... ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਦGਸ਼ਟ ਿਗਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹK ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ. ਮL ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
  
ਅਹਕਾਫ 46: 9 ..... ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: “ਮL ਦੂਤਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵK ਚੀਜ਼ ਨਹK ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹK ਪਤਾ ਿਕ 

ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. 
  
 
 

 
 
 
 



18 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ 

  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 37-38 ..... 37. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਾਂ 
ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਗਲਾਤੀਆ ਐਨ ਐਸ 1: 11-12 ...... 11 ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ 
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪGਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹK 
ਹੈ। 12. ਿਕ^ ਜੋ ਮL ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 
  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 14-17 ..... 14. ਪਰ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸK ਿਸੱਿਖਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ 
ਹ,ੈ 15. ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸK ਬੱਚੇ ਤQ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨੂ ੰਜਾਣਦੇ ਹ ੋ. ਉਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ. 16. ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ, 
ਤਾੜਨਾ, ਤਾੜਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ,ੈ 17. ਤਾ ਂਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾਏ ਜਾ ਸਕ.ੇ 
  
2 ਪਤਰਸ 1: 20-21 ..... 20. ਸਭ ਤQ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਨਹK 
ਹ.ੈ 21. ਿਕ^ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ1 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹK ਆਈ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦQ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪGੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ 
ਸਨ . 
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 1-3 ..... 1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 

ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ;ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ। 2. ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪgਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ 
  
 
 
 
 

	

18 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ 

  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 37-38 ..... 37. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਾਂ 
ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਗਲਾਤੀਆ ਐਨ ਐਸ 1: 11-12 ...... 11 ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ 
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪGਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹK 
ਹੈ। 12. ਿਕ^ ਜੋ ਮL ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 
  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 14-17 ..... 14. ਪਰ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸK ਿਸੱਿਖਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ 
ਹ,ੈ 15. ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸK ਬੱਚੇ ਤQ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨੂ ੰਜਾਣਦੇ ਹ ੋ. ਉਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ. 16. ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ, 
ਤਾੜਨਾ, ਤਾੜਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ,ੈ 17. ਤਾ ਂਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾਏ ਜਾ ਸਕ.ੇ 
  
2 ਪਤਰਸ 1: 20-21 ..... 20. ਸਭ ਤQ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਨਹK 
ਹ.ੈ 21. ਿਕ^ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ1 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹK ਆਈ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦQ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪGੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ 
ਸਨ . 
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 1-3 ..... 1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 

ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ;ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ। 2. ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪgਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ 
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1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 37-38 ..... 37. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਾਂ 
ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਗਲਾਤੀਆ ਐਨ ਐਸ 1: 11-12 ...... 11 ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ 
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪGਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹK 
ਹੈ। 12. ਿਕ^ ਜੋ ਮL ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 
  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 14-17 ..... 14. ਪਰ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸK ਿਸੱਿਖਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ 
ਹ,ੈ 15. ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸK ਬੱਚੇ ਤQ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨੂ ੰਜਾਣਦੇ ਹ ੋ. ਉਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ. 16. ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ, 
ਤਾੜਨਾ, ਤਾੜਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ,ੈ 17. ਤਾ ਂਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾਏ ਜਾ ਸਕ.ੇ 
  
2 ਪਤਰਸ 1: 20-21 ..... 20. ਸਭ ਤQ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਨਹK 
ਹ.ੈ 21. ਿਕ^ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ1 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹK ਆਈ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦQ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪGੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ 
ਸਨ . 
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 1-3 ..... 1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 

ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ;ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ। 2. ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪgਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ 
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1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 37-38 ..... 37. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਾਂ 
ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਗਲਾਤੀਆ ਐਨ ਐਸ 1: 11-12 ...... 11 ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ 
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪGਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹK 
ਹੈ। 12. ਿਕ^ ਜੋ ਮL ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 
  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3: 14-17 ..... 14. ਪਰ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸK ਿਸੱਿਖਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ 
ਹ,ੈ 15. ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸK ਬੱਚੇ ਤQ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨੂ ੰਜਾਣਦੇ ਹ ੋ. ਉਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ. 16. ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ, 
ਤਾੜਨਾ, ਤਾੜਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ,ੈ 17. ਤਾ ਂਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾਏ ਜਾ ਸਕ.ੇ 
  
2 ਪਤਰਸ 1: 20-21 ..... 20. ਸਭ ਤQ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਨਹK 
ਹ.ੈ 21. ਿਕ^ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ1 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹK ਆਈ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦQ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪGੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ 
ਸਨ . 
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 1-3 ..... 1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 

ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ;ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ। 2. ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪgਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ 
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1.   ਬਾਈਬਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 , 600 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ 
ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ . 
2.   ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਬਰਾਨੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ 
ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਅਰਾਮੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ; ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ.  
3. ਇਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਿਵਚ ਸLਕੜੇ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰXਾਂ ਿਵਚ 
ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
4.   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹ.ੈ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਤਰਤੀਬ, ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਸਮ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤQ ਸੰਪੂਰਨ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪGਸਤੁਤੀ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਉRਚੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਿਨXਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਹ.ੈ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਇਮ ਹ;ੈ ਬਾਈਬਲ ਸੱਠ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ 
ਸੰਗGਿਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚਾਲੀ ਤQ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਰਾਜਾ, 
ਿਕਸਾਨੀ, ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ, ਮਛੇਰ,ੇ ਮਾਹਰ, ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਿਵਦਵਾਨ, ਕਵੀ ਅਤ ੇਹਲ ਜੋ ਿਕ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹK ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ 16 ਸੌ ਸਾਲ ਤQ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 

ਤ.ੇ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਈਬਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤQ ਿਵਲੱਖਣ, 
ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗGਿਹ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹ;ੈ ਪਰ 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਤ ਇਕੋ ਇਕ, 
ਿਨਰਿਵਘਨ, ਇਕਸੁਰ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ \ਮਬੱਧ 
ਲੇਖਾ . ਬਾਈਬਲ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਲਖ ਸਕਦਾ 
ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. 1 
-------- 
1 ਚੈRਫਰ, ਿਸਸਟਮਿਟਕ ਥੀਓਲਾਜੀ , ਵਾਲੀਅਮ. 1, ਪੀ. 29. 
  
 
 
 

	

19 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪGੇਰਣਾ 
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-------- 
1 ਚੈRਫਰ, ਿਸਸਟਮਿਟਕ ਥੀਓਲਾਜੀ , ਵਾਲੀਅਮ. 1, ਪੀ. 29. 
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ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 

ਅਨਾਿਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਯੋਗ 
  

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 33:11 ..... ਪGਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਿਦਲ 
ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ਹਨ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 111: 7-8 ..... 7. ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 
ਹਨ ; ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਹਨ . 8. ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹਨ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 152 ..... ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ , ਮL 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱ from ਤQ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
  
ਮੱਤੀ 28:20 ..... ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਣਾ ਜੋ ਮL 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮL ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ , ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ1 
ਤੱਕ . 
  
ਲੂਕਾ 21:33 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ..... ਿਕ^ਿਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਿਵਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ , ਅਤੇ 

ਿਕਸੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲQ  ਿਤੱਖਾ ਹੈ. 
  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8 ..... ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲX, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ . 
  
1 ਪਤਰਸ 1: 23-25 ...... 23. ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹK, 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਲਈ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ ੈ... 25. ਪਰ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. .  
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ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ. 
   ਨੋਟ: ਅਰਬੀ ਿਵਚ “ ਸ਼ਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁੱਲਾ” । 
              ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ 
ਸੀ "ਿਯਸ"ੂ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ "ਸ਼ਬਦ" ( ਲੋਗ ੋ) ਅੱਲX ਾ 
ਤੱਕ .                            
  
ਅਲ-İ ਮ ran ਮ:: & 45 ਅਤੇ.....45.. ਅੱਲX ਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹਾ, ਿਯਸੂ ਹੈ ... ਇੱਕ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਿਲਆਇਆ ਜਾਏਗਾ .... 55. ਅੱਲX ਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ! ਮL ... ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ.    
   ਨੋਟ : ਅਰਬੀ ਿਵਚ “ ਸ਼ਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁੱਲਾ” । 
  
ਨੀਸਾ 4: 171 ..... ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹਾ, ਿਸਰਫ ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ. 
   ਨੋਟ: ਅਰਬੀ ਿਵਚ “ ਸ਼ਬਦ ” = “ਕਲੀਮੁੱਲਾ” । 
  
ਨੀਰੀਆਟ 43:4 ..... ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , 
ਿਜਸਦਾ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ... 
  ਨੋਟ : " ' ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ' ਅਸਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਰੱਿਖਆ ਹੈ , ਅਕਾਸ਼, ਜੋ ਿਕ ਸਭ 
ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਿਵਚ ਨਬੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਿਵਚ 4:. ਿਲਆ" (ਨੀਰੀਆਟ 43 ਲਈ 
ਫੁਟਨੋਟ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਰਆਨ , “ਆਲਮੀ ਨੀਰੀਆਟ ਪੰਨਾ 488. 
  
ਹੈਿਦਦ :22 57:२२ ..... ਧਰਤੀ ਉRਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ 
ਨਹK ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ 
ਹQਦ ਿਵਚ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ. 
  ਨੋਟ: “ ਿਕਤਾਬ ” = ਲੇਵ-ਮ ਮਿਹਫੂਜ਼, ਸੀ.ਐਫ. 85:22 . 
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22 
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸਵੀਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਿਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਤ ੇਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜ ੋਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਨੇ 
ਨਬੀ . 
  
ਅਲ - ਇਮਰਾਨ 3: 3 ...... ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੁਹੰਮਦ) ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਵ1 ਿਕ 
ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪGਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 119 ..... ਤੁਸK ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ . 
  
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਉRਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ . 
  
Ma ' IDE 5:46 ..... ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹ)ੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਇੰਜੀਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੇਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹ)ੈ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਿਵੱਚ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੇਧ ਅਤੇ 
ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ - ਡਰਨ ਵਾਲਾ . 
  
ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ 5:68 ..... ਕਹੋ: “ਹੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹੈ (ਸੱਚੀ ਸੇਧ ਦਾ) ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸK ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ , 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ . " 
  
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਅੱਲX ਾ ਉRਤੇ 
ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹ.ੈ 
  
17ਸਰਾ 17:55 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲQ  ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ; ਅਤੇ 
ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਅਸK ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਿਦੱਤ ੇ. 
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ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ 5:68 ..... ਕਹੋ: “ਹੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹੈ (ਸੱਚੀ ਸੇਧ ਦਾ) ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸK ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ , 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ . " 
  
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਅੱਲX ਾ ਉRਤੇ 
ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹ.ੈ 
  
17ਸਰਾ 17:55 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲQ  ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ; ਅਤੇ 
ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਅਸK ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਿਦੱਤ ੇ. 
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ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸਵੀਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਿਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜ ੋਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਨੇ 
ਨਬੀ . 
  
ਅਲ - ਇਮਰਾਨ 3: 3 ...... ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੁਹੰਮਦ) ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਵ1 ਿਕ 
ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪGਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3: 119 ..... ਤੁਸK ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ . 
  
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ-

ਗGੰਥ ਉRਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹ ੈ. 
  
Ma ' IDE 5:46 ..... ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹ)ੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਇੰਜੀਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੇਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹ)ੈ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਿਵੱਚ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੇਧ ਅਤੇ 
ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ - ਡਰਨ ਵਾਲਾ . 
  
ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ 5:68 ..... ਕਹੋ: “ਹੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹੈ (ਸੱਚੀ ਸੇਧ ਦਾ) ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸK ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ , 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ . " 
  
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਅੱਲX ਾ ਉRਤੇ 
ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹ.ੈ 
  
17ਸਰਾ 17:55 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲQ  ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ; ਅਤੇ 
ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਅਸK ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਿਦੱਤ ੇ. 
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ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
  
ਨੀਰੀਆਟ 29:46 ..... ਕਹ:ੋ ਅਸK ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਕ ਹ ੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 32:23 ..... ਅਸK ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈ; ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹ ੋਉਸ ਦੀ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ; ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ 
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 41:43 ..... ਹੇ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ 
ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਸ1ਜਰਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ . 
  
ਸ਼ਰਾ 42:15 ..... ਇਸ ਲਈ, (ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ) ਉਨXਾਂ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ) ਬੁਲਾਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ: “ ਮL ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਿਕਤਾਬ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ... 
  
ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 ਅਤੇ 63 ...... 61. ਅਤੇ (ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ) ਸਮ1 ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹK , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੋ . ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ 
ਹ ੈ… . 63 . ਅਤੇ ਜਦQ ਿਯਸੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪGਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ... ਅੱਲX ਾ ਤQ 
ਡਰੋ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ .  
  
ਨੀਰੀਆਟ 46:12 ..... ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ; ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. 
  
ਹਦ 57 57::27 ..... ..... ਿਫਰ ਅਸK ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ 
ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਅਸK ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ ੂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। 
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ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
  
ਨੀਰੀਆਟ 29:46 ..... ਕਹ:ੋ ਅਸK ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਕ ਹ ੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 32:23 ..... ਅਸK ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈ; ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹ ੋਉਸ ਦੀ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ; ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ 
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 41:43 ..... ਹੇ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ 
ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਸ1ਜਰਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ . 
  
ਸ਼ਰਾ 42:15 ..... ਇਸ ਲਈ, (ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ) ਉਨXਾਂ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ) ਬੁਲਾਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ: “ ਮL ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਿਕਤਾਬ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ... 
  
ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 ਅਤੇ 63 ...... 61. ਅਤੇ (ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ) ਸਮ1 ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹK , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੋ . ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ 
ਹ ੈ… . 63 . ਅਤੇ ਜਦQ ਿਯਸੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪGਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ... ਅੱਲX ਾ ਤQ 
ਡਰੋ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ .  
  
ਨੀਰੀਆਟ 46:12 ..... ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ; ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. 
  
ਹਦ 57 57::27 ..... ..... ਿਫਰ ਅਸK ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ 
ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਅਸK ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ ੂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। 
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ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 
ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

  
ਨੀਰੀਆਟ 29:46 ..... ਕਹ:ੋ ਅਸK ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਕ ਹ ੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 32:23 ..... ਅਸK ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈ; ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹ ੋਉਸ ਦੀ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ; ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ 
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 41:43 ..... ਹੇ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ 
ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਸ1ਜਰਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ . 
  
ਸ਼ਰਾ 42:15 ..... ਇਸ ਲਈ, (ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ) ਉਨXਾਂ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ) ਬੁਲਾਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ: “ ਮL ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਿਕਤਾਬ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ... 
  
ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 ਅਤੇ 63 ...... 61. ਅਤੇ (ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ) ਸਮ1 ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹK , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੋ . ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ 
ਹ ੈ… . 63 . ਅਤੇ ਜਦQ ਿਯਸੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪGਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ... ਅੱਲX ਾ ਤQ 
ਡਰੋ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ .  
  
ਨੀਰੀਆਟ 46:12 ..... ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ; ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. 
  
ਹਦ 57 57::27 ..... ..... ਿਫਰ ਅਸK ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ 
ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਅਸK ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ ੂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। 
  
 
 
 

	

23 
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਜੋ ਉਸ ਸਮ1 ਮੌਜੂਦ ਸੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
  
ਨੀਰੀਆਟ 29:46 ..... ਕਹ:ੋ ਅਸK ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਕ ਹ ੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 32:23 ..... ਅਸK ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈ; ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹ ੋਉਸ ਦੀ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ; ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ 
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 
  
ਨੀਰੀਆਟ 41:43 ..... ਹੇ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ 
ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਸ1ਜਰਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹK ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ . 
  
ਸ਼ਰਾ 42:15 ..... ਇਸ ਲਈ, (ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ) ਉਨXਾਂ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ) ਬੁਲਾਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ: “ ਮL ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਿਕਤਾਬ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ... 
  
ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 ਅਤੇ 63 ...... 61. ਅਤੇ (ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ) ਸਮ1 ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹK , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੋ . ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ 
ਹ ੈ… . 63 . ਅਤੇ ਜਦQ ਿਯਸੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪGਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ... ਅੱਲX ਾ ਤQ 
ਡਰੋ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ .  
  
ਨੀਰੀਆਟ 46:12 ..... ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ; ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. 
  
ਹਦ 57 57::27 ..... ..... ਿਫਰ ਅਸK ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ 
ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਅਸK ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ ੂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। 
  
 
 
 

	



24 
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰ 89:34 ..... ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ 
ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 
  
ਜ਼ਬੂਰ 105: 7-10 ..... 7. ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਸਾਰੇ 
ਧਰਤੀ ਉRਤੇ ਹਨ। 8. ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ 
ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜX ੀ , 9. ਿਕਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ . 
  
ਮਲਾਕੀ 3: 6 ..... ਿਕ^ਿਕ ਮL ਪGਭੂ ਹਾਂ , ਮL ਨਹK ਬਦਲਦਾ . 
  
ਮੱਤੀ 5: 17-18 ..... 17. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮL ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਇਆ 
ਹਾਂ ; ਮL ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹK, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ. 18. ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ , ਉਦQ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਖਰੂ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤQ ਨਹK ਹਟੇਗਾ , ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹK ਹੁੰਦਾ। 
  
ਲੂਕਾ 16: 1 7 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ 
ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
  
ਯਾਕੂਬ 1:17 ..... ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਣ ਦਾਤ ਉRਪਰQ ਆ^ਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆ^ਦੀ ਹ ੈ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹK ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 
  
ਨੋਟ : ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਧੂਰਾਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਉRਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰXਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (cf. ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 31-34; ਇਬ 7:18 
ਅਤੇ 22; ਇਬ 8:13; ਇਬ 9: 14- 26; ਇਬ 10: 9-10; ਕੁਲੁ 2:14; 2 

ਕੁਿਰ ੰ3: 4-6 ਅਤੇ 9 - 11, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 4: 8- 11, 

ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 5: 1, 6, ਅਤੇ 18, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 6: 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 
14-15) . 
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“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰ 89:34 ..... ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ 
ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 
  
ਜ਼ਬੂਰ 105: 7-10 ..... 7. ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਸਾਰੇ 
ਧਰਤੀ ਉRਤੇ ਹਨ। 8. ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ 
ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜX ੀ , 9. ਿਕਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ . 
  
ਮਲਾਕੀ 3: 6 ..... ਿਕ^ਿਕ ਮL ਪGਭੂ ਹਾਂ , ਮL ਨਹK ਬਦਲਦਾ . 
  
ਮੱਤੀ 5: 17-18 ..... 17. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮL ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਇਆ 
ਹਾਂ ; ਮL ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹK, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ. 18. ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ , ਉਦQ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਖਰੂ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤQ ਨਹK ਹਟੇਗਾ , ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹK ਹੁੰਦਾ। 
  
ਲੂਕਾ 16: 1 7 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ 
ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
  
ਯਾਕੂਬ 1:17 ..... ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਣ ਦਾਤ ਉRਪਰQ ਆ^ਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆ^ਦੀ ਹ ੈ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹK ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 
  
ਨੋਟ : ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਧੂਰਾਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਉRਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰXਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (cf. ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 31-34; ਇਬ 7:18 
ਅਤੇ 22; ਇਬ 8:13; ਇਬ 9: 14- 26; ਇਬ 10: 9-10; ਕੁਲੁ 2:14; 2 

ਕੁਿਰ ੰ3: 4-6 ਅਤੇ 9 - 11, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 4: 8- 11, 

ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 5: 1, 6, ਅਤੇ 18, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 6: 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 
14-15) . 
  
 
 
	

24 
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰ 89:34 ..... ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ 
ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 
  
ਜ਼ਬੂਰ 105: 7-10 ..... 7. ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਸਾਰੇ 
ਧਰਤੀ ਉRਤੇ ਹਨ। 8. ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ 
ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜX ੀ , 9. ਿਕਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ . 
  
ਮਲਾਕੀ 3: 6 ..... ਿਕ^ਿਕ ਮL ਪGਭੂ ਹਾਂ , ਮL ਨਹK ਬਦਲਦਾ . 
  
ਮੱਤੀ 5: 17-18 ..... 17. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮL ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਇਆ 
ਹਾਂ ; ਮL ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹK, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ. 18. ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ , ਉਦQ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਖਰੂ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤQ ਨਹK ਹਟੇਗਾ , ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹK ਹੁੰਦਾ। 
  
ਲੂਕਾ 16: 1 7 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ 
ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
  
ਯਾਕੂਬ 1:17 ..... ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਣ ਦਾਤ ਉRਪਰQ ਆ^ਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆ^ਦੀ ਹ ੈ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹK ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 
  
ਨੋਟ : ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਧੂਰਾਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਉRਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰXਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (cf. ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 31-34; ਇਬ 7:18 

ਅਤੇ 22; ਇਬ 8:13; ਇਬ 9: 14- 26; ਇਬ 10: 9-10; ਕੁਲੁ 2:14; 2 

ਕੁਿਰ ੰ3: 4-6 ਅਤੇ 9 - 11, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 4: 8- 11, 
ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 5: 1, 6, ਅਤੇ 18, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 6: 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 

14-15) . 
  
 
 
	

24 
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰ 89:34 ..... ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ 
ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 
  
ਜ਼ਬੂਰ 105: 7-10 ..... 7. ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਸਾਰੇ 
ਧਰਤੀ ਉRਤੇ ਹਨ। 8. ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ 
ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜX ੀ , 9. ਿਕਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ . 
  
ਮਲਾਕੀ 3: 6 ..... ਿਕ^ਿਕ ਮL ਪGਭੂ ਹਾਂ , ਮL ਨਹK ਬਦਲਦਾ . 
  
ਮੱਤੀ 5: 17-18 ..... 17. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮL ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਇਆ 
ਹਾਂ ; ਮL ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹK, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ. 18. ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ , ਉਦQ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਖਰੂ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤQ ਨਹK ਹਟੇਗਾ , ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹK ਹੁੰਦਾ। 
  
ਲੂਕਾ 16: 1 7 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ 
ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
  
ਯਾਕੂਬ 1:17 ..... ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਣ ਦਾਤ ਉRਪਰQ ਆ^ਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆ^ਦੀ ਹ ੈ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹK ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 
  
ਨੋਟ : ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਧੂਰਾਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਉRਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰXਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (cf. ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 31-34; ਇਬ 7:18 

ਅਤੇ 22; ਇਬ 8:13; ਇਬ 9: 14- 26; ਇਬ 10: 9-10; ਕੁਲੁ 2:14; 2 

ਕੁਿਰ ੰ3: 4-6 ਅਤੇ 9 - 11, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 4: 8- 11, 
ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 5: 1, 6, ਅਤੇ 18, ਗਲਾਟੀਆ ਐਨਐਸ 6: 15, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 

14-15) . 
  
 
 
	



25 
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਬਕਾਰਾ 2: 106 ..... ਜੇ ਅਸK ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ 
ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ , ਤਾ ਂਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ . 
  
ਰਾਡ 13:39 ..... ਅੱਲX ਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ 
ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ. 
  
ਨਾਹਲ 16: 101 ..... ਜਦQ ਅਸK ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪGਗਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਸੇ ਪGਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪGਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ- ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪGਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਤੁਸK ਇੱਕ 
ਪਾਖੰਡੀ ਹੋ". ਦਰਅਸਲ, ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹK ਹ.ੈ 
  
17ਸਰਾ 17: 86 ..... ਅਤੇ ਜ ੇਅਸK ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ; 
  
ਨੋਟ:   ਇਸਲਾਮ ("ਨਸੀਹ" ਜਾਂ "ਮੈਨਸੁ") ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ 
ਤੌਰ ' ਤੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ' ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ.   ਹਾਲਾਂਿਕ, 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹK ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ 
ਆਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੂਿਰਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਤਾਰੀਖ ਉRਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਿਲਖਣ ਲਈ 23 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ 7 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 1 
  
'ਤ ੇ1 - ਮੱਕਾ   1 iਟGੀਟ 5 ਫਰਬਰੀ   ਸਾਲ 612-617 =  60 ਸਟਰਾਈਫ਼. 
ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 2 6 ਵ1 ਤQ 10 ਵ1 ਸਾਲ 617-619 = 17 ਸੂਰਜ. 
ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 3 11 ਵ1 ਤQ 13 ਵ1 ਸਾਲ 619-622 = 15 ਸੂਰਜ.   
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 4 14 ਵ1 ਤQ 15 ਵ1 ਸਾਲ 623-624 = 6 ਸੂਰਜ.  
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 5 16 ਵ1 ਤQ 17 ਵ1 ਸਾਲ 625-626 = 3 ਸੂਰਜ.     
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 6 18 ਵ1 ਤQ 21 ਵ1 ਸਾਲ 627-630 = 9 ਸੂਰਜ   
'ਤ ੇMedina - 7 22 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ 23 Rd ਸਾਲ 631-632 = 4 ਸਟਰਾਈਫ਼.   
---------- 
1 ਕੇਸਕੀਓਲੂ, ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਐਟੀਬਰੇਨ ਕੁਰਾਨ-ı ਕੇਰਮ , ਪੰਨਾ 124- 
125. (ਹਰੇਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮ1 ਲਈ ਪੰਨਾ 17 ਵੇਖੋ.) 
  
 
 
 

	

25 
“ਖਤਮ” ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

  
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਬਕਾਰਾ 2: 106 ..... ਜੇ ਅਸK ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ 
ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ , ਤਾ ਂਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ . 
  
ਰਾਡ 13:39 ..... ਅੱਲX ਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ 
ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ. 
  
ਨਾਹਲ 16: 101 ..... ਜਦQ ਅਸK ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪGਗਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਸੇ ਪGਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪGਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ- ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਪGਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਤੁਸK ਇੱਕ 
ਪਾਖੰਡੀ ਹੋ". ਦਰਅਸਲ, ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹK ਹ.ੈ 
  
17ਸਰਾ 17: 86 ..... ਅਤੇ ਜ ੇਅਸK ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ; 
  
ਨੋਟ:   ਇਸਲਾਮ ("ਨਸੀਹ" ਜਾਂ "ਮੈਨਸੁ") ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ 
ਤੌਰ ' ਤੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾ'ਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ.   ਹਾਲਾਂਿਕ, 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹK ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ 
ਆਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੂਿਰਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਤਾਰੀਖ ਉRਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਿਲਖਣ ਲਈ 23 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ 7 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 1 
  
'ਤ ੇ1 - ਮੱਕਾ   1 iਟGੀਟ 5 ਫਰਬਰੀ   ਸਾਲ 612-617 =  60 ਸਟਰਾਈਫ਼. 
ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 2 6 ਵ1 ਤQ 10 ਵ1 ਸਾਲ 617-619 = 17 ਸੂਰਜ. 
ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 3 11 ਵ1 ਤQ 13 ਵ1 ਸਾਲ 619-622 = 15 ਸੂਰਜ.   
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 4 14 ਵ1 ਤQ 15 ਵ1 ਸਾਲ 623-624 = 6 ਸੂਰਜ.  
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 5 16 ਵ1 ਤQ 17 ਵ1 ਸਾਲ 625-626 = 3 ਸੂਰਜ.     
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 6 18 ਵ1 ਤQ 21 ਵ1 ਸਾਲ 627-630 = 9 ਸੂਰਜ   
'ਤ ੇMedina - 7 22 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ 23 Rd ਸਾਲ 631-632 = 4 ਸਟਰਾਈਫ਼.   
---------- 
1 ਕੇਸਕੀਓਲੂ, ਨਜ਼ੂਲਾਨਡੇਨ ਐਟੀਬਰੇਨ ਕੁਰਾਨ-ı ਕੇਰਮ , ਪੰਨਾ 124- 
125. (ਹਰੇਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮ1 ਲਈ ਪੰਨਾ 17 ਵੇਖੋ.) 
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ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹK ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ 
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ਤਾਰੀਖ ਉRਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਿਲਖਣ ਲਈ 23 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ 
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ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 2 6 ਵ1 ਤQ 10 ਵ1 ਸਾਲ 617-619 = 17 ਸੂਰਜ. 
ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 3 11 ਵ1 ਤQ 13 ਵ1 ਸਾਲ 619-622 = 15 ਸੂਰਜ.   
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 4 14 ਵ1 ਤQ 15 ਵ1 ਸਾਲ 623-624 = 6 ਸੂਰਜ.  
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 5 16 ਵ1 ਤQ 17 ਵ1 ਸਾਲ 625-626 = 3 ਸੂਰਜ.     
ਮਦੀਨਾ ਿਵਖੇ - 6 18 ਵ1 ਤQ 21 ਵ1 ਸਾਲ 627-630 = 9 ਸੂਰਜ   
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125. (ਹਰੇਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮ1 ਲਈ ਪੰਨਾ 17 ਵੇਖੋ.) 
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ਮੱਕਾ ਿਵਖੇ - 2 6 ਵ1 ਤQ 10 ਵ1 ਸਾਲ 617-619 = 17 ਸੂਰਜ. 
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26 
ਕੁਰਆਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ es ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ 

( ਟਿਹਰੀਫ ਿਬੱ◌ੱਲ ਲੈਫ z ) 
ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ  

ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਵਗਾੜ ( ਟਿਹਰੀਫ ਿਬਲ ਮਾਨ ) 
ਏ. 

ਬਾਕ ਆਰਾ 2:75 ..... ਹੁਣ (ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾ ਂ), ਕੀ ਤੁਸK ਿਫਰ ਆਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਦQ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲX ਾ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦQ 
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ? 

  
ਬੀ. 

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:78 ..... ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੀ ਇਕ ਿਧਰ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸK ਸੋਚ ਸਕੋ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤQ ਹ,ੈ 
ਜਦQ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤQ ਨਹK ਹ.ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ : "ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਹ,ੈ" ਜਦQ ਇਹ ਅੱਲX ਾ 
ਤQ ਨਹK ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਲX ਾ ਬਾਰ ੇਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ . 

 
ਸੀ. 

ਨੀਸ 4:46 ..... ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪGਸੰਗ ਤQ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ : “ਅਸK ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ; "ਅਤੇ" ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ "! ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ 

ਮਰੋੜ ਅਤੇ Belittl ing ਧਰਮ. 
 

ਡੀ. 
ਮਾਈਡ 5:13 ..... ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂ ੰਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਅਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹ.ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪGਸੰਗ ਤQ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਉਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
	

26 
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( ਟਿਹਰੀਫ ਿਬੱ◌ੱਲ ਲੈਫ z ) 
ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ  

ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਵਗਾੜ ( ਟਿਹਰੀਫ ਿਬਲ ਮਾਨ ) 
ਏ. 

ਬਾਕ ਆਰਾ 2:75 ..... ਹੁਣ (ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾ ਂ), ਕੀ ਤੁਸK ਿਫਰ ਆਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਦQ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲX ਾ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦQ 
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ? 

  
ਬੀ. 

ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:78 ..... ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੀ ਇਕ ਿਧਰ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ 
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ਹਨ : “ਅਸK ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ; "ਅਤੇ" ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ "! ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ 

ਮਰੋੜ ਅਤੇ Belittl ing ਧਰਮ. 
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ਈ. 
ਮਾਈਡ 5:41 ..... ”ਹੇ ਮੈਸ1ਜਰ! ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਿਵਚ 
vie ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ d ਅਿਜਹੇ ਦੀ, isbelief ਦੇ ਤੌਰ ਆਪਣੇ 
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹ : "ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ," ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ 
ਯਹੂਦੀ: ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹK 
ਆ^ਦ,ੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਸੰਗ ਤQ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ : "ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪGਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ 
ਰਹ!ੋ" 

ਐRਫ. 
ਮਾਈਡ 6:91 ..... ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਨਹK ਿਦੰਦੇ 
ਜਦQ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ : "ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹK ਦੱਿਸਆ." ਕਹੋ (ਇਸ ਤਰXਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ): "ਿਕਸਨੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ 
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ਜਾਣਦਾ ਹ)ੈ )? ਕਹ:ੋ "ਅੱਲX ਾ". ਿਫਰ ਉਨXਾ ਂਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਲੰਜ ਤੇ ਛੱਡ 

ਿਦਓ. 
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“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  

ਪLਟਾਚੂ 
(ਟੋਰਾਹ) 

ਉਤਪਤ 17: 7 ਅਤੇ 19 ..... 7. ਮL ਅਤੇ ਮL ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੀੜX ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ .. . 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ 
ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ: ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ..... ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸK ਇਸ 
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ।     
  

ਜ਼ਬੂਰ 
(ਕੇਥੂਿਬਮ) 

ਜ਼ਬੂਰ 89:31 ਅਤੇ 34 ..... 31. ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ; 34. ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. 
   
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . 90. ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ . 
 
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱ from ਤQ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  

ਪLਟਾਚੂ 
(ਟੋਰਾਹ) 

ਉਤਪਤ 17: 7 ਅਤੇ 19 ..... 7. ਮL ਅਤੇ ਮL ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੀੜX ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ .. . 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ 
ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ: ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ..... ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸK ਇਸ 
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ।     
  

ਜ਼ਬੂਰ 
(ਕੇਥੂਿਬਮ) 

ਜ਼ਬੂਰ 89:31 ਅਤੇ 34 ..... 31. ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ; 34. ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. 
   
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . 90. ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ . 
 
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱ from ਤQ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  

ਪLਟਾਚੂ 
(ਟੋਰਾਹ) 

ਉਤਪਤ 17: 7 ਅਤੇ 19 ..... 7. ਮL ਅਤੇ ਮL ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੀੜX ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ .. . 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ 
ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ: ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ..... ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸK ਇਸ 
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ।     
  

ਜ਼ਬੂਰ 
(ਕੇਥੂਿਬਮ) 

ਜ਼ਬੂਰ 89:31 ਅਤੇ 34 ..... 31. ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ; 34. ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. 
   
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . 90. ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ . 
 
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱ from ਤQ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
 
  
 
 

28 
“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  

ਪLਟਾਚੂ 
(ਟੋਰਾਹ) 

ਉਤਪਤ 17: 7 ਅਤੇ 19 ..... 7. ਮL ਅਤੇ ਮL ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੀੜX ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉRਤਰਾਿਧਕਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ .. . 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ 
ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ: ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ..... ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸK ਇਸ 
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ।     
  

ਜ਼ਬੂਰ 
(ਕੇਥੂਿਬਮ) 

ਜ਼ਬੂਰ 89:31 ਅਤੇ 34 ..... 31. ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹK ਕਰਦੇ; 34. ਮL ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹK ਤੋੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲX ਾਂ ਿਵੱਚQ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. 
   
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . 90. ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ . 
 
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 160 ...... ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱ from ਤQ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 
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29 
“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  

ਨਬੀ 
(ਨੇਬੀਆਈਮ) 

2 ਸਮੂਏਲ 7: 24- 25 ..... 24. ਿਕ^ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 
ਇਸਰਾਏਲ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈ; ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ ਪGਭੂ, 
ਉਨXਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. 25. ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 
ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ , 
ਅਤੇ ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਸK ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰXਾਂ ਕਰੋ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜXਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹੋ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮL 
ਭੇਿਜਆ ਹ.ੈ 

ਨਵਾਂ ਨੇਮ 
(ਐਨਿਜਲ) 

ਮੱਤੀ 5:18 ..... ਿਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜ ਇੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ 
ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਭ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. 
  
ਮੱਤੀ 24:35 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
1 ਪਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹK, 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਲਈ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ ੈ... 25. ਪਰ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. . 
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14: 6 ..... ਅਤੇ ਮL ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉRਡਦੇ ਵੇਿਖਆ, 

ਿਜਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪGਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ... 
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“ਕੁਰਾਨ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  
ਇੱਥੇ 6:34 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹK ਹੈ . 
  
ਐਨਾਮ 6: 115 ..... ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ.  ਇੱਥੇ ਕੁਝ 
ਵੀ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
ਯੂਨਸ 10:64… . ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ 
ਸਰਵਉRਚ ਿਜੱਤ ਹੈ। 
  
ਅਬਰਾਿਹਮ 14:47 ..... ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅੱਲX ਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵਾਅਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ . 
  
ਮਾਈਡ 17:77 ..... ( ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਿਜਹੇ 
ਸਾਡਾ ਸੀ) ਤਰੀਕਾ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਾਡ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ . 
  
ਮਾਈਡ 18:27 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹK ਸਕਦਾ . 
  
ਹੱਜ 22:47 ਅਤੇ 52 ..... 47. ਅੱਲX ਾ ਕਦ ੇਵੀ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ 
ਨਹK ਕਰੇਗਾ ... 52. ਪਰ ਅੱਲX ਾ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ.  ਤਦ ਅੱਲX ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕੇਤ 
(ਸੰਪੂਰਨ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਿਸਆਣਾ ਹੈ. 
  
ਅਿਹਜ਼ਬ 33 33:6262 ..... ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਲੰਘੇ ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੱਲX ਾ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ; ਤੁਹਾਨੂ ੰਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ . 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 35:43 ..... ਤੁਹਾਨੂ ੰਅੱਲX ਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹK 
ਿਮਲੇਗਾ , ਜਾ ਂਕੀ ਤੁਸK ਅੱਲX ਾ ਦ ੇpowਅਲੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 
ਕਰੋਗੇ . 
  
ਹੱਕਾ 69:44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ . 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
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31 
“ਕੁਰਾਨ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  
     ਨਾਹਲ 16:43 ..... ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜੋ ਅਸK ਪਿਹਲਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ 
    ਤੁਸK (ਓ ਮੁਹੰਮਦ), ਆਦਮੀ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹK ਸੀ 
    ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸK ਪGਕਾਸ਼ ਿਦੱਤਾ . ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ੋ
      ਯਾਦ ਹ,ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ. 
  
     Enbiyâ 21: 7, 48 ਅਤੇ 105 ..... 7. ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ (ਵੀ), 
     ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਿਸਰਫ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸK ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ  
           ਿਦੱਤੀ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸK ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹK ਜਾਣਦ,ੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਜਨXਾਂ ਕੋਲ ਹ ੈ
     ਰੀਮਾcਡਰ 1 ... 48. ਅਸK ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ 
     ਮਾਪਦੰਡ (ਜਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਨXਾ ਂ
            ਲਈ ਰੀਮਾcਡਰ 1 ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਤQ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ... 105. ਅਤੇ 
           ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸK ਜ਼ੈਬਰ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ(ਹਵਾਲਾ) ਯਾਦ ਕਰਨ ਤQ  ਬਾਅਦ 1 : 
     “ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਨੌਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ”  (ਸੀ.ਐਫ. ਜ਼ਬੂਰ 37:29) 
  
     ਅਲ-ਮੂਿਮਨ 40: 53- 54 ..... 53. ਅਤੇ ਅਸK ਿਦੱਤਾ 
    ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਓ 
     ਮL ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ . 54. ਇੱਕ 
         ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ... 
  
ਫ਼ਤਿਹ :23 48: Allah ..... ..... ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ 
ਿਪਛਲੇ ਸਮ1 ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ 
ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ । 
  
ਮਾਈਡ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ . 
-------- 
1 ਸ਼ਬਦ "ਯਾਦ" ਜੋ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵਚ ਆ^ਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (ਫੁਟਨੋਟ ਐਨਬੀਆ 21: 105, ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ , 
“ਆਲਮੀ ਨੇਰੀਆਤ, ਪੀ. 330.) 
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           ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸK ਜ਼ੈਬਰ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ(ਹਵਾਲਾ) ਯਾਦ ਕਰਨ ਤQ  ਬਾਅਦ 1 : 
     “ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਨੌਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ”  (ਸੀ.ਐਫ. ਜ਼ਬੂਰ 37:29) 
  
     ਅਲ-ਮੂਿਮਨ 40: 53- 54 ..... 53. ਅਤੇ ਅਸK ਿਦੱਤਾ 
    ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਓ 
     ਮL ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ . 54. ਇੱਕ 
         ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ... 
  
ਫ਼ਤਿਹ :23 48: Allah ..... ..... ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ 
ਿਪਛਲੇ ਸਮ1 ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ 
ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ । 
  
ਮਾਈਡ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ . 
-------- 
1 ਸ਼ਬਦ "ਯਾਦ" ਜੋ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵਚ ਆ^ਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ. (ਫੁਟਨੋਟ ਐਨਬੀਆ 21: 105, ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ , 
“ਆਲਮੀ ਨੇਰੀਆਤ, ਪੀ. 330.) 
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ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆ ਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹ ੋਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ?ੋ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਦੇ ਹਨ , ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੋ. ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਿਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਕਰਦ,ੇ ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਅਸK 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 285 ..... ਮੈਸ1ਜਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ : " ਸਾਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ . 
  
ਅਲ-ਮੈਨੂੰ mran 3:84 ..... ਆਖਣਾ (ਹੇ Muhamma d) " ਸਾਨੂੰ ਿਵੱਚ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ... ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ , ਿਜਸ ਲਈ ... ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੂਸਾ ਅਤ ੇਿਯਸੂ 

ਨੂੰ ਅਤ ੇਨਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ.   ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਰੱਖਦੇ ... 
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ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆਂ , ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹ ੋਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ?ੋ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਦੇ ਹਨ , ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੋ. ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਿਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਕਰਦ,ੇ ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਅਸK 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 285 ..... ਮੈਸ1ਜਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ : " ਸਾਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ . 
  
ਅਲ-ਮੈਨੂੰ mran 3:84 ..... ਆਖਣਾ (ਹੇ Muhamma d) " ਸਾਨੂੰ ਿਵੱਚ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ... ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ , ਿਜਸ ਲਈ ... ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੂਸਾ ਅਤ ੇਿਯਸੂ 

ਨੂੰ ਅਤ ੇਨਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ.   ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਰੱਖਦੇ ... 
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ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆ ਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹ ੋਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ?ੋ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਦੇ ਹਨ , ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੋ. ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
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ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ 
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ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ : " ਸਾਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ... ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ , ਿਜਸ ਲਈ ... ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੂਸਾ ਅਤ ੇਿਯਸੂ 

ਨੂੰ ਅਤ ੇਨਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ.   ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਰੱਖਦੇ ... 
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ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆਂ , ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹ ੋਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ?ੋ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਦੇ ਹਨ , ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੋ. ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ..... ਕਿਹ ਲਓ (ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮੇਲ, ਇਸਹਾਕ, 
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਅਸK 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 285 ..... ਮੈਸ1ਜਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ : " ਸਾਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ . 
  
ਅਲ-ਮੈਨੂੰ mran 3:84 ..... ਆਖਣਾ (ਹੇ Muhamma d) " ਸਾਨੂੰ ਿਵੱਚ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ... ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ , ਿਜਸ ਲਈ ... ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੂਸਾ ਅਤ ੇਿਯਸੂ 

ਨੂੰ ਅਤ ੇਨਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ.   ਅਸK ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹK ਰੱਖਦੇ ... 
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ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਅਲ -i i mran 3: 199 ..... ਉRਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੈ 
ਅਤੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਅਧੀਨ. ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਸੰਕੇਤਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹK ਵੇਚੇਗਾ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨXਾਂ 

ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਹੈ. 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ, 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, 151. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ; ਅਤੇ 
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .  
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੱਗੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
ਮਾਈਡ 5:66 ..... ਜੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਉRਪਰQ 
ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠQ ਪੋਸ਼ਣ ਪਾ^ਦੇ. ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
  
ਸ਼ੂਰਾ 42::15 ..... ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ ਮL ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ … ਆਓ ਆਪਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਿਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਅਲ -i i mran 3: 199 ..... ਉRਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੈ 
ਅਤੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਅਧੀਨ. ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਸੰਕੇਤਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹK ਵੇਚੇਗਾ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨXਾਂ 

ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਹੈ. 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ, 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, 151. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ; ਅਤੇ 
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .  
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੱਗੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
ਮਾਈਡ 5:66 ..... ਜੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਉRਪਰQ 
ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠQ ਪੋਸ਼ਣ ਪਾ^ਦੇ. ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
  
ਸ਼ੂਰਾ 42::15 ..... ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ ਮL ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ … ਆਓ ਆਪਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਿਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਅਲ -i i mran 3: 199 ..... ਉRਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੈ 
ਅਤੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਅਧੀਨ. ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਸੰਕੇਤਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹK ਵੇਚੇਗਾ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨXਾਂ 

ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਹ.ੈ 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ, 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, 151. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ; ਅਤੇ 
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .  
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੱਗੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
ਮਾਈਡ 5:66 ..... ਜੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਉRਪਰQ 
ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠQ ਪੋਸ਼ਣ ਪਾ^ਦੇ. ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
  
ਸ਼ੂਰਾ 42::15 ..... ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ ਮL ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ … ਆਓ ਆਪਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਿਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ y ਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ 
  
  
ਅਲ -i i mran 3: 199 ..... ਉRਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੈ 
ਅਤੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਅਧੀਨ. ਇਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਸੰਕੇਤਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹK ਵੇਚੇਗਾ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨXਾਂ 

ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਹੈ. 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ, 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ, 151. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ; ਅਤੇ 
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .  
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੱਗੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
ਮਾਈਡ 5:66 ..... ਜੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਤੇ ਪGਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਉRਪਰQ 
ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠQ ਪੋਸ਼ਣ ਪਾ^ਦੇ. ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
  
ਸ਼ੂਰਾ 42::15 ..... ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ ਮL ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ … ਆਓ ਆਪਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਿਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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Qur 'ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱੁਕ ਦੇ 

ਕੀ “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ” ( ਕੇ â ਫਰਮ) 
ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! 

  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹੋ?   ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗGੀਸ ਸੇਰੇਬੇਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ 'ਤ.ੇ ਅੱਲX ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤQ ਅਣਜਾਣ 
ਨਹK ਹੈ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ. ਅਤ ੇਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
  
ਅਲ - ਮਰੀਨ:: 3.- 3-4 ...... He . ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੁਹੰਮਦ) ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵ1 
ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪGਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . 4. ਪਿਹਲਾਂ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲX ਾ ਦੀਆਂ 
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ ; ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. 
  
ਅਲ - ਮਮਰਾਨ 3: 55-56 ..... 55. ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ! ਮL ... ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਤੈਅ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ. 56. ਿਜਨXਾ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮL ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਵਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹK ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ , 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਅਸK ਕੁਝ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ. 151.  ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਹਨ ; ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
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ਅਲ - ਮਰੀਨ:: 3.- 3-4 ...... He . ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੁਹੰਮਦ) ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵ1 
ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪGਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . 4. ਪਿਹਲਾਂ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲX ਾ ਦੀਆਂ 
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ ; ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. 
  
ਅਲ - ਮਮਰਾਨ 3: 55-56 ..... 55. ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ! ਮL ... ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਤੈਅ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ. 56. ਿਜਨXਾ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮL ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਵਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹK ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ , 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਅਸK ਕੁਝ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹK ਹਾਂ ," ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ. 151.  ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਹਨ ; ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਸK ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
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ਕੀ “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ” ( ਕੇ â ਫਰਮ) 
ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! 

  
ਬਕਾਰਾ 2:85 ਅਤੇ 121 ..... 85. ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹੋ?   ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗGੀਸ ਸੇਰੇਬੇਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ 'ਤ.ੇ ਅੱਲX ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤQ ਅਣਜਾਣ 
ਨਹK ਹੈ ... 121. ਉਹ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜXਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ. ਅਤ ੇਜੋ ਇਸ ਤQ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ . 
  
ਅਲ - ਮਰੀਨ:: 3.- 3-4 ...... He . ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੁਹੰਮਦ) ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ 
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ਦੇਵਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹK ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਨੀਸਾ 4: 150-151 ..... 150. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹK ਮੰਨਦੇ , 
ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 
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ਕੀ “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ” (ਕੇ â ਫਰਮ) 
ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! 

  
ਮਾਈਡ 5:10 ਅਤ ੇ12 ...... 10. ਅਤ ੇਿਜਹੜੇ ਸਾਡੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨXਾਂ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ 
ਹਨ .... 12. ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ 
... ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚQ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹK ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਰਸਤੇ ਤQ ਭਟਕ 
ਿਗਆ ਹੈ । 
  
ਐਨਾਮ 6: 157 ..... ਉਸ ਤQ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਜਾਿੜਆ ਂਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ 
ਹ ੈ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਤQ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ?  ਅਸK ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ 
ਿਜਹੜੇ ਸਾਡ ੇਖੁਲਾਿਸਆਂ ਤQ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ... 
  
ਮਾਈਡ 29: 46-47 ..... 46. ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦQ ਤੱਕ 
ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਿਬਹਤਰ that◌ੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ... ਅਤੇ ਕਹੋ: "ਅਸK ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸK ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੰਦੇ 
ਹਾਂ..." 47 . ਅਤੇ n ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖੁਲਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ . 
  
ਮਾਈਡ '34:31 ਅਤੇ 38 ..... 31 ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: "ਸਾਨੂੰ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਕੁਰਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਸੀ ..." 38 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਖਲਾਫ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਡ ੇਖੁਲਾਸੇ , 
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ, ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ . 
  
ਜੱਤੀਆ 45:16, 31 ਅਤ ੇ34 ...... 16. ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਅਸK ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਬੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪGਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਉਨXਾਂ (ਸਾਰ)ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉRਪਰ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ … 31. ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜਨXਾਂ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕੀਤਾ (ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ :) “ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨਹK ਗਏ 
ਸਨ ? … 34. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ: “ਅੱਜ ਅਸK ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਵ1 ਿਕ ਤੁਸK ਇਸ 
ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ; ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਨਹK ਹ ੈ. 
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ਬਾਈਬਲ 
  
  
ਐRਫ. “ ਨਾ ਹੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਮਤ ਸਨ 
    ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
     ਉਹ . ” 
     ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 213 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:19 ..... 
     ਸ਼ u'ara 42:14 ..... 
     ਜੱਤੀਆ 45: 16-17 ..... 
     ਬੇਯੀਨਾ 98: 4 * ..... 
  
ਜੀ  " ਤੌਰਾਤ ... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਅੱਲX ਾ 
    ਸੀ ਲੱਿਗਆ ਹ ੈ; ਅਿਜਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ. ਅਸK ਭੇਿਜਆ 
   ਿਯਸੂ ਨੇ ... ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ " 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:23 .....              
     ਮਾਈਡ 5: 44-47 * ..... 
     ਸਾਬਾ 34:31 ..... 
     ਮੂਿਮਨ 40: 69-70 ..... 
  
ਐਚ. “ ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
    ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ? ” 
     ਬਕਾਰਾ 2:61 ਅਤੇ 85 * ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈ ਮਰੇਨ 3:98 ..... 
     ਨੀਸਾ 4: 150-152 ..... 
     ਰਾਡ 13:36 ਅਤੇ 43 ..... 
     ਜਮੂਆਹ 62: 5 ..... 
  
ਆਈ. “ ਅਸK ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ , ਿਜਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 
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ਬਾਈਬਲ ਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮ1 ਤQ ਪਿਹਲਾਂ , 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ 

ਬਾਈਬਲ 
  
  
ਐRਫ. “ ਨਾ ਹੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਮਤ ਸਨ 
    ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
     ਉਹ . ” 
     ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 213 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:19 ..... 
     ਸ਼ u'ara 42:14 ..... 
     ਜੱਤੀਆ 45: 16-17 ..... 
     ਬੇਯੀਨਾ 98: 4 * ..... 
  
ਜੀ  " ਤੌਰਾਤ ... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਅੱਲX ਾ 
    ਸੀ ਲੱਿਗਆ ਹ ੈ; ਅਿਜਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ. ਅਸK ਭੇਿਜਆ 
   ਿਯਸੂ ਨੇ ... ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ " 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:23 .....              
     ਮਾਈਡ 5: 44-47 * ..... 
     ਸਾਬਾ 34:31 ..... 
     ਮੂਿਮਨ 40: 69-70 ..... 
  
ਐਚ. “ ਕੀ ਤੁਸK ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
    ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ? ” 
     ਬਕਾਰਾ 2:61 ਅਤੇ 85 * ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈ ਮਰੇਨ 3:98 ..... 
     ਨੀਸਾ 4: 150-152 ..... 
     ਰਾਡ 13:36 ਅਤੇ 43 ..... 
     ਜਮੂਆਹ 62: 5 ..... 
  
ਆਈ. “ ਅਸK ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ , ਿਜਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 
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ਬਾਈਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮ1 ਦੇ ਬਾਅਦ “ ਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ^ਿਕ 

ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
  

ਇਬਰਾਨੀ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ:  
(200 ਬੀ ਸੀ - 70 ਈ.) 

ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਿਦਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
  
ਇਹ ਖਰੜ,ੇ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉRਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਮਰਾਨ ਿਵਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪੰਥ, 
ਏਸੀਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 
  
40 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਜੋ 200 ਬੀ.ਸੀ. ਤQ 70 ਈ. 

ਦਰਿਮਆਨ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ Zਟੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤQ 
ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਈਸਵੀ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ। 
  
ਇਨXਾਂ ਖਰਿੜਆਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਅਸਤਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਏਸੇਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ. 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪGਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹK ਿਮਿਲਆ ਹੈ. 
  
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤQ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਹੱਥ-

ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਈ. 1000 ਦੇ ਮਜ਼ੋਰੈਿਟਕ ਪਾਠਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਹੈ। ਕੋਡੈਕਸ Leningradensis 1008 ਈ, ਦੀ , ਪੂਰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਸਕਰੋਲ (1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ , 00 0 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤ ੇਇੱਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ' ਟੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੇ 
ਅਸਥਾਨ ' . 1 
--------- 
1 ਮਾਈਡ, Th ਈ ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 77-82 ਅਤੇ 89-90. 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
  

ਇਬਰਾਨੀ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ:  
(200 ਬੀ ਸੀ - 70 ਈ.) 

ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਿਦਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
  
ਇਹ ਖਰੜ,ੇ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉRਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਮਰਾਨ ਿਵਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪੰਥ, 
ਏਸੀਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 
  
40 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਜੋ 200 ਬੀ.ਸੀ. ਤQ 70 ਈ. 

ਦਰਿਮਆਨ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ Zਟੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤQ 
ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਈਸਵੀ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ। 
  
ਇਨXਾਂ ਖਰਿੜਆਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਅਸਤਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਏਸੇਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ. 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪGਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹK ਿਮਿਲਆ ਹੈ. 
  
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤQ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਹੱਥ-

ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਈ. 1000 ਦੇ ਮਜ਼ੋਰੈਿਟਕ ਪਾਠਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਹੈ। ਕੋਡੈਕਸ Leningradensis 1008 ਈ, ਦੀ , ਪੂਰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਸਕਰੋਲ (1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ , 00 0 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤ ੇਇੱਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ' ਟੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੇ 
ਅਸਥਾਨ ' . 1 
--------- 
1 ਮਾਈਡ, Th ਈ ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 77-82 ਅਤੇ 89-90. 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 

ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 

  
ਇਬਰਾਨੀ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ:  
(200 ਬੀ ਸੀ - 70 ਈ.) 

ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਿਦਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
  
ਇਹ ਖਰੜ,ੇ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉRਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਮਰਾਨ ਿਵਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪੰਥ, 
ਏਸੀਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 
  
40 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਜੋ 200 ਬੀ.ਸੀ. ਤQ 70 ਈ. 

ਦਰਿਮਆਨ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ Zਟੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤQ 
ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਈਸਵੀ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ। 
  
ਇਨXਾਂ ਖਰਿੜਆਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਅਸਤਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਏਸੇਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ. 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪGਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹK ਿਮਿਲਆ ਹੈ. 
  
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤQ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਹੱਥ-

ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਈ. 1000 ਦੇ ਮਜ਼ੋਰੈਿਟਕ ਪਾਠਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਹੈ। ਕੋਡੈਕਸ Leningradensis 1008 ਈ, ਦੀ , ਪੂਰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਸਕਰੋਲ (1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ , 00 0 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤ ੇਇੱਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ' ਟੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੇ 
ਅਸਥਾਨ ' . 1 
--------- 
1 ਮਾਈਡ, Th ਈ ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 77-82 ਅਤੇ 89-90. 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
  

ਇਬਰਾਨੀ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ:  
(200 ਬੀ ਸੀ - 70 ਈ.) 

ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਿਦਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
  
ਇਹ ਖਰੜ,ੇ ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉRਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਮਰਾਨ ਿਵਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪੰਥ, 
ਏਸੀਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 
  
40 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤQ ਵੱਧ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਜੋ 200 ਬੀ.ਸੀ. ਤQ 70 ਈ. 

ਦਰਿਮਆਨ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ Zਟੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤQ 
ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਈਸਵੀ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ। 
  
ਇਨXਾਂ ਖਰਿੜਆਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਅਸਤਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਏਸੇਨੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ. 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪGਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹK ਿਮਿਲਆ ਹੈ. 
  
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤQ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਹੱਥ-

ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਈ. 1000 ਦੇ ਮਜ਼ੋਰੈਿਟਕ ਪਾਠਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਹੈ। ਕੋਡੈਕਸ Leningradensis 1008 ਈ, ਦੀ , ਪੂਰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਿਮGਤ ਸਾਗਰ ਸਕਰੋਲ (1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ , 00 0 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤ ੇਇੱਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ' ਟੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੇ 
ਅਸਥਾਨ ' . 1 
--------- 
1 ਮਾਈਡ, Th ਈ ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 77-82 ਅਤੇ 89-90. 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
  

ਟੀ ਐਚ ਈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ: 
(100 ਈ. > 600 ਈ) 

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ 5,600 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੜੇ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਹਮਤ ਹਨ . 
  

ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ : 1 
( ਸੀ 285 > 247 ਬੀਸੀ ) 

ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਤQ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਟੌਲੇਮੀ II (ਬੀ 
ਸੀ 309 <274) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਬੀ ਸੀ ਈਸਾ ਅਤੇ 
ਚੇਲੇ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ ਤQ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਡਯੂਟਰ-ੋ
ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕਸ ਅਤੇ ਪGੋਟੈਸਟLਟਾਂ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਐRਸਟਰ ਦੇ 
ਜੋੜ) ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹਨ. ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ 
ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਸੀ.  

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ : 2 
(400 > 1000 ਈ. ) 

ਜਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ-ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ , ਿਜਸ ਨੂੰ 1 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ , 000 ਸਾਲ. ਦਾਮਸ ਅਸK ਪਿਹਲੇ , ਰੋਮ ਦ ੇਿਬਸ਼ਪ ਨੇ 
ਜੈਰੋਮ ਨੂੰ 382 ਈ. ਿਵਚ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਯਰਨੋਮਸ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 384 ਈ . ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਅਜੇ ਵੀ ਵਲਗੇਟ ਦੀਆਂ 
8,000 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 
ਤQ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 
-------------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਆਰਿਡਕਟ , ਪੰਨਾ 61-62. 
2 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , 20 ਅਤੇ 34 . 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
  

ਟੀ ਐਚ ਈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ: 
(100 ਈ. > 600 ਈ) 

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ 5,600 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੜੇ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਹਮਤ ਹਨ . 
  

ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ : 1 
( ਸੀ 285 > 247 ਬੀਸੀ ) 

ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਤQ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਟੌਲੇਮੀ II (ਬੀ 
ਸੀ 309 <274) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਬੀ ਸੀ ਈਸਾ ਅਤੇ 
ਚੇਲੇ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ ਤQ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਡਯੂਟਰ-ੋ
ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕਸ ਅਤੇ ਪGੋਟੈਸਟLਟਾਂ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਐRਸਟਰ ਦੇ 
ਜੋੜ) ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹਨ. ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ 
ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਸੀ.  

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ : 2 
(400 > 1000 ਈ. ) 

ਜਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ-ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ , ਿਜਸ ਨੂੰ 1 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ , 000 ਸਾਲ. ਦਾਮਸ ਅਸK ਪਿਹਲੇ , ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ 
ਜੈਰੋਮ ਨੂੰ 382 ਈ. ਿਵਚ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਯਰਨੋਮਸ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 384 ਈ . ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਅਜੇ ਵੀ ਵਲਗੇਟ ਦੀਆਂ 
8,000 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 
ਤQ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 
-------------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਆਰਿਡਕਟ , ਪੰਨਾ 61-62. 
2 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , 20 ਅਤੇ 34 . 
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ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਈਬਲ ਐਸ 

ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 

  
ਟੀ ਐਚ ਈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ: 

(100 ਈ. > 600 ਈ) 
ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ 5,600 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੜੇ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਹਮਤ ਹਨ . 
  

ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ : 1 
( ਸੀ 285 > 247 ਬੀਸੀ ) 

ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਤQ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਟੌਲੇਮੀ II (ਬੀ 
ਸੀ 309 <274) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਬੀ ਸੀ ਈਸਾ ਅਤੇ 
ਚੇਲੇ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ ਤQ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਡਯੂਟਰ-ੋ
ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕਸ ਅਤੇ ਪGੋਟੈਸਟLਟਾਂ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਐRਸਟਰ ਦੇ 
ਜੋੜ) ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹਨ. ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ 
ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਸੀ.  

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ : 2 
(400 > 1000 ਈ. ) 

ਜਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ-ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ , ਿਜਸ ਨੂੰ 1 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ , 000 ਸਾਲ. ਦਾਮਸ ਅਸK ਪਿਹਲੇ , ਰੋਮ ਦ ੇਿਬਸ਼ਪ ਨੇ 
ਜੈਰੋਮ ਨੂੰ 382 ਈ. ਿਵਚ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਯਰਨੋਮਸ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 384 ਈ . ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਅਜੇ ਵੀ ਵਲਗੇਟ ਦੀਆਂ 
8,000 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 
ਤQ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 
-------------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਆਰਿਡਕਟ , ਪੰਨਾ 61-62. 
2 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , 20 ਅਤੇ 34 . 
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ਬਾਈਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮ1 ਦੇ ਬਾਅਦ “ ਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ^ਿਕ 
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ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 
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ਜੋੜ) ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹਨ. ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ 
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ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ : 2 
(400 > 1000 ਈ. ) 
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ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ , 000 ਸਾਲ. ਦਾਮਸ ਅਸK ਪਿਹਲੇ , ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ 
ਜੈਰੋਮ ਨੂੰ 382 ਈ. ਿਵਚ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਯਰਨੋਮਸ ਵਜQ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 384 ਈ . ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਅਜੇ ਵੀ ਵਲਗੇਟ ਦੀਆਂ 
8,000 ਤQ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਹਨ, ਿਜਨXਾਂ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 
ਤQ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 
-------------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਆਰਿਡਕਟ , ਪੰਨਾ 61-62. 
2 ਮੈਕਡਾਵਲ , ਿਦ ਿਨ Ev ਸਬੂਤ , 20 ਅਤੇ 34 . 
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ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਪੁਸ਼ਟੀ” 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦਖਾ̂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨX ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 

ਸਮ1 ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ 
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆ ਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:55 ..... ਹੇ ਿਯਸੂ! ਮੈਨੂੰ ... ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਮਗਰ ਉਪਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ, ਜਦ ਤੱਕ ... 
  
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113-114 ..... 113. (ਿਫਰ ਵੀ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹK 

ਹਨ.  ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਨੇਕ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ. 114. ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਉਹ ਧਰਮੀ ਹਨ . 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ:: 3:199 ..... ..... ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਅੱਗੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੋਕਦਾ ਹ.ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਲX ਾ 

ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਿਚੰਨX) ਨੂੰ ਨਹK ਵੇਚਣਗੇ ! 
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ 
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
 
 
 
 

	

40 
ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਪੁਸ਼ਟੀ” 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦਖਾ̂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨX ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 

ਸਮ1 ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ 
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆਂ , ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:55 ..... ਹੇ ਿਯਸੂ! ਮੈਨੂੰ ... ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਮਗਰ ਉਪਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ, ਜਦ ਤੱਕ ... 
  
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113-114 ..... 113. (ਿਫਰ ਵੀ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹK 

ਹਨ.  ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਨੇਕ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ. 114. ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਉਹ ਧਰਮੀ ਹਨ . 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ:: 3:199 ..... ..... ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਅੱਗੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੋਕਦਾ ਹ.ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਲX ਾ 

ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਿਚੰਨX) ਨੂੰ ਨਹK ਵੇਚਣਗੇ ! 
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ 
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
  
 
 
 
 

	

40 
ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਪੁਸ਼ਟੀ” 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦਖਾ̂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨX ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 

ਸਮ1 ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ 
ਬਾਕ ਆਰਾ 2:62 ..... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੁਰਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਬੀ ), ਯਹੂਦੀਆ ਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ; ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗ.ੇ 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ 3:55 ..... ਹੇ ਿਯਸੂ! ਮੈਨੂੰ ... ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਮਗਰ ਉਪਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ, ਜਦ ਤੱਕ ... 
  
ਅਲ- i ranਮਰਾਨ 3: 113-114 ..... 113. (ਿਫਰ ਵੀ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹK 

ਹਨ.  ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਨੇਕ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ. 114. ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ 
ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਉਹ ਧਰਮੀ ਹਨ . 
  
ਅਲ-ਇਮਰਾਨ:: 3:199 ..... ..... ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ 
ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਅੱਗੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੋਕਦਾ ਹ.ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਲX ਾ 

ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ (ਿਚੰਨX) ਨੂੰ ਨਹK ਵੇਚਣਗੇ ! 
  
ਿਨਸਾ 4: 162 ..... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪGਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪGਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਕਤ, ਅੱਲX ਾ 
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ. ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਅਸK ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ . 
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ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਪੁਸ਼ਟੀ” 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦਖਾ̂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨX ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 

ਸਮ1 ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ 
  
  
ਮਾਈਡ 5:66 ਅਤੇ 69 ...... 66. ਜੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪGਭੂ ਦੁਆਰਾ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਉRਪਰQ 
ਅਤੇ ਹੇਠQ ਪੋਸ਼ਣ ਪਾ^ਦ.ੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ. ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ... 69. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ (ਕੁਰਾਨ 

ਿਵੱਚ) ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਬੀਅਨ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ 
ਹਨ , ਜੋ ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, 
ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹK ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ . 
  
ਅਰਾਫ 7: 159 ਅਤੇ 169 ..... 159. ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚQ, ਇਕ ਸਮਾਜ ਹ ੈਜੋ ਸੱਚਾਈ 
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹ ੈ... 169. ਕੀ ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਦਾ ਨੇਮ ਉਨXਾਂ ਉRਤ ੇਨਹK ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਸ 
ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲX ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹK ਬੋਲਣਗੇ ? ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ 
ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ . ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਘਰ r ਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਬਹਤਰ ਹੈ 
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹ.ੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹK ਹੈ? 
  
ਮੂਿਮਨ 40: 53-54 ..... 53. ਅਤੇ ਅਸK ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ 
ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ . 54. ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ . 
  
ਜਿਥਆ 45:16 ..... ਇਸ ਤQ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਅਸK ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ 
ਅਤੇ ਨਬੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪGਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ 
(ਸਾਰ)ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉRਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ . 
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ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ . 
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ਹਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹK ਹੈ ਿਕ ਉਨX ਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 
ਪਾਠ ਨੰੂ ਿਭGਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 

  
  

ਏ. “ ਤੁਸK ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਕ^ ਲੁਕਾ^ਦੇ ਹ?ੋ” 
     ਬਾਕ ਅਰਾ 2:42, 159 ਅਤੇ 174 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ ::71 ..... ..... 
     ਮਾਈਡ 5: 15 ..... 
     ਮਾਈਡ 5:61 ..... 
     ਮਾਈਡ 6:91 ..... 
  
ਬੀ. “ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਲੇਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰੋ” 
     ਬਕਾਰਾ 2:41, 79 ਅਤੇ 174 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3: 187 ..... 
     ਨੀਸਾ 4:44 ..... 
     ਮਾਈਡ 5:44 ..... 
     ਟੇਵੇ 9: 9 ..... 
  
ਸੀ.  “ ਉਹ ਉਸ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰਭੁੱਲ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
     ਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ " 
     ਮਾਈਡ 5: 13-14 ..... 
  
ਡੀ. “ ਉਨXਾਂ ਿਵਚQ ਅਨਪੜX ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਹਨ 
    ਬੇਸਮਝ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ' 
     ਬਾਕ ਆਰਾ 2:78 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ ::66 ..... ..... 
     ਮਾਈਡ 6:91 .....              
  
ਈ. “ ਨਹK, ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਬਹੁਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹK ਕਰਦੇ ” 
     ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 100 ..... 
     ਅਲ - ਮਾਈਰਾਨ 3:23 ..... 
     ਮਾਈਡ 5: 42-43, 62 ਅਤੇ 68 ..... 
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ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਉਹ 

ਰੱਬ ਦਾ “ਉਦੇਸ਼” ਕੀ ਹੈ ? 
  
ਪGਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ : ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ 
ਹ ੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ 
ਹੋਣ? ਿਬਲਕੁਲ ਨਹK ! ਦੋਨੋ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ " ਨਾ " ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱਕ corru ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਜ ਤਬਦੀਲ 
ਹ!ੋ ਨਹK ਤਾਂ ਰੱਬ “ਇਕੋ ਇਕ” (ਏਲ- ਅਡਲ) ਨਹK ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਇਨXਾਂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜQ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ 
ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
  

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
  

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ..... ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਹK ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸK ਯਹੋਵਾਹ, 
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:32 ..... ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ 
ਮੰਨੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
  
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 . … . 24. ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲ ਓਆਰਡੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ 
ਹ,ੈ ... ਿਜਵ1 ਿਕ ਮL ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਇਸ ਤਰXਾਂ ਖੜੇ 
ਹੋਏਗਾ : 27. ਿਕ^ਿਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪGਭੂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹ ੈਿਵਖਾਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ? 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 36: 22-32 ..... 27. ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦQ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 
ਪੱਤਰੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 28. ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰੀ ਲੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖ 
ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸ\ੌਲ ... 
  
ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ..... ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬੂਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ , ਿਜਸ ਕੋਲ 
ਹ ੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ: ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹ ੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ 
ਿਦਨ ਉRਤੇ ਉਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ .  
  
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:19 ..... ਅਤ ੇਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਕਰ ਲLਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚQ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ... 
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ਹ ੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ: ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹ ੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ 
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ਕਰ ਲLਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚQ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ... 
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ਰੱਬ ਦਾ “ਉਦੇਸ਼” ਕੀ ਹੈ ? 
  

ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
  

ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮੱਤਰ ਅੱਲX ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
  
ਮਾਈਡ 11:57..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ 'ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ . 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  
ਮੁਹੰਮਦ 47:11 ਅਤੇ 32 ..... 11. ਹ,ੈ ਿਕਉਿਕ ਅੱਲX ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ 
ਹ ੈਅਤੇ ਰੱਬ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ. .२. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ 
ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤQ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਮਾਈਡ 58:10 ..... ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹ ੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰXਾ ਂਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ।  ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਿਦਓ . 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈ... ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੱਿਖਅਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਹ ੈ; ਗਾਰਡੀਅਨ ... 
  
ਹੱਕਾ 69:44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ . 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ . 
  
ਜੀਨ 72: 26-28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲਾ) ਅਿਦGਸ਼ਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ. 27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ 
ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ. ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ. 
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ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਉਹ 
ਰੱਬ ਦਾ “ਉਦੇਸ਼” ਕੀ ਹੈ ? 

  
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮੱਤਰ ਅੱਲX ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ 
ਪGਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
  
ਮਾਈਡ 11:57..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ 'ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ . 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  
ਮੁਹੰਮਦ 47:11 ਅਤੇ 32 ..... 11. ਹ,ੈ ਿਕਉਿਕ ਅੱਲX ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ 
ਹ ੈਅਤੇ ਰੱਬ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ. .२. ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ 
ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤQ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਮਾਈਡ 58:10 ..... ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹ ੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰXਾ ਂਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ।  ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਿਦਓ . 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈ... ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੱਿਖਅਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਹ ੈ; ਗਾਰਡੀਅਨ ... 
  
ਹੱਕਾ 69:44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ . 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ . 
  
ਜੀਨ 72: 26-28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲਾ) ਅਿਦGਸ਼ਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ. 27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ 
ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ. ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹ,ੈ 
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ਦੀ “ ਸ਼ਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ ? 
 

ਪGਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ : ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹ ੈ? ਕੀ 
ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤQ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ ਸਮਰੱਥ ” 
ਹ ੈ? ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਂ ! ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵ1 ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਪGਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲQ  “ਸਮਰੱਥ” ਹ!ੈ   ਨਹK ਤਾਂ ਉਹ " ਰੱਬ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ " (ਅਲ-ਕਦੀਰ) ਨਹK ਹੁੰਦਾ.  

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 6-7 ..... 6. ਪGਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰXਾ,ਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ. 7. ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ . ਹੇ ਸਾc, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 
ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ1ਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 ..... 5. ਪGਮਾਤਮਾ … 6. ਜ ੋਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ. 
  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-11 ..... 9. ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਲਈ 
... ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ , 10 . ਮੁ the ਤQ 
ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜ ੋਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ 
ਸਨ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਮL ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ : 11. ਮL ਇਹ 
ਿਕਹਾ ਹ ੈ, ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ; ਮL ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹੈ , ਮL ਇਹ ਵੀ 
ਕਰਾਂਗਾ .   
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹ;ੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰਮL ਭੇਿਜਆ ਹੈ . 
  
ਮਰਕੁਸ 12:24 ..... ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉRਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ ਤੁਸK ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹK ਹੋ 
ਿਕ^ਿਕ ਤੁਸK ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK 
ਿਮਟੇ ਜਾਣਗੇ . 
  
ਲੂਕਾ 16:17 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ 
ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
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ਹ ੈ? ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਂ ! ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵ1 ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਪGਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲQ  “ਸਮਰੱਥ” ਹ!ੈ   ਨਹK ਤਾਂ ਉਹ " ਰੱਬ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ " (ਅਲ-ਕਦੀਰ) ਨਹK ਹੁੰਦਾ.  

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 6-7 ..... 6. ਪGਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰXਾ,ਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ. 7. ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ . ਹੇ ਸਾc, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 
ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ1ਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 ..... 5. ਪGਮਾਤਮਾ … 6. ਜ ੋਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ. 
  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-11 ..... 9. ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਲਈ 
... ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ , 10 . ਮੁ the ਤQ 
ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜ ੋਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ 
ਸਨ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਮL ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ : 11. ਮL ਇਹ 
ਿਕਹਾ ਹ ੈ, ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ; ਮL ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹੈ , ਮL ਇਹ ਵੀ 
ਕਰਾਂਗਾ .   
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹ;ੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰਮL ਭੇਿਜਆ ਹੈ . 
  
ਮਰਕੁਸ 12:24 ..... ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉRਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ ਤੁਸK ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹK ਹੋ 
ਿਕ^ਿਕ ਤੁਸK ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK 
ਿਮਟੇ ਜਾਣਗੇ . 
  
ਲੂਕਾ 16:17 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ 
ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
	 
 
 
 

	46 
ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਉਹ ਰੱਬ 

ਦੀ “ ਸ਼ਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ ? 
 

ਪGਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ : ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹ ੈ? ਕੀ 
ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤQ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ ਸਮਰੱਥ ” 
ਹ ੈ? ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਂ ! ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵ1 ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਪGਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲQ  “ਸਮਰੱਥ” ਹ!ੈ   ਨਹK ਤਾਂ ਉਹ " ਰੱਬ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ " (ਅਲ-ਕਦੀਰ) ਨਹK ਹੁੰਦਾ.  

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 6-7 ..... 6. ਪGਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰXਾ,ਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ. 7. ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ . ਹੇ ਸਾc, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 
ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ1ਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 ..... 5. ਪGਮਾਤਮਾ … 6. ਜ ੋਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ. 
  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-11 ..... 9. ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਲਈ 
... ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ , 10 . ਮੁ the ਤQ 
ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜ ੋਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ 
ਸਨ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਮL ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ : 11. ਮL ਇਹ 
ਿਕਹਾ ਹ ੈ, ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ; ਮL ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹੈ , ਮL ਇਹ ਵੀ 
ਕਰਾਂਗਾ .   
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹ;ੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰਮL ਭੇਿਜਆ ਹੈ . 
  
ਮਰਕੁਸ 12:24 ..... ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉRਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ ਤੁਸK ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹK ਹੋ 
ਿਕ^ਿਕ ਤੁਸK ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK 
ਿਮਟੇ ਜਾਣਗੇ . 
  
ਲੂਕਾ 16:17 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ 
ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
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ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਉਹ ਰੱਬ 

ਦੀ “ ਸ਼ਕਤੀ” ਕੀ ਹੈ ? 
 

ਪGਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ : ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹ ੈ? ਕੀ 
ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤQ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ ਸਮਰੱਥ ” 
ਹ ੈ? ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਂ ! ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵ1 ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਪGਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲQ  “ਸਮਰੱਥ” ਹ!ੈ   ਨਹK ਤਾਂ ਉਹ " ਰੱਬ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ " (ਅਲ-ਕਦੀਰ) ਨਹK ਹੁੰਦਾ.  

  
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 6-7 ..... 6. ਪGਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰXਾ,ਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ. 7. ਤੁਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ . ਹੇ ਸਾc, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 
ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ1ਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 146: 5-6 ..... 5. ਪGਮਾਤਮਾ … 6. ਜ ੋਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ. 
  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-11 ..... 9. ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਲਈ 
... ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ , 10 . ਮੁ the ਤQ 
ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜ ੋਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ 
ਸਨ, " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਮL ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ : 11. ਮL ਇਹ 
ਿਕਹਾ ਹ ੈ, ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ; ਮL ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹੈ , ਮL ਇਹ ਵੀ 
ਕਰਾਂਗਾ .   
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ ਹ;ੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰਮL ਭੇਿਜਆ ਹੈ . 
  
ਮਰਕੁਸ 12:24 ..... ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਉRਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ ਤੁਸK ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹK ਹੋ 
ਿਕ^ਿਕ ਤੁਸK ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK 
ਿਮਟੇ ਜਾਣਗੇ . 
  
ਲੂਕਾ 16:17 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ 
ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲQ . 
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ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰੱਬ ਦੀ “ ਸ਼ਕਤੀ” ਕੀ 

ਹੈ ? 
  

ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
  

ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹ ੈ... ਅੱਲਾਹ ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK , ਜੀਵਤ, ਅਨਾਿਦ ... 255. ਉਸਦਾ 
ਤਖਤ ਸਵਰਗਾਂ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹੈ , ਅਤ ੇਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 
ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਦਾ . 
  
ਏਨਮ 6: 114 - 115 ..... 114. ਕੀ ਮL ਜੱਜ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਇਲਾਵਾ 
ਹੋਰ ਭਾਲਾਂਗਾ , ਜਦQ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰXਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹ ੈ? 
... 115. ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਆਮੀ . ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
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ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ . ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਿਦਓ. 
  
ਹੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ had◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਿਲਆ 
ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ , 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚQ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ . 
  
ਮਾਈਡ 85:21 - 22 ..... 21. ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਹ ੈਕੁਰਆਨ , 22 ਪੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਟੈਬਲੇਟ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ . 
	 
 
 
 



48 
ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

"ਇੱਕ ਪਰੀਰੀ" 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ1 ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ. ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਧਾਿਰਆ 
ਿਗਆ. ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ (ਅਰਾਫ:: १ 15 Saf ਅਤੇ 
ਸਫ 61१: cies) ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਨਹK ਿਮਲੀਆ,ਂ ਇਸ 
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ. ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ  
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ ” 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵ1 ਪੜXਨਾ 
ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤQ ਿਬਨਾਂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਉਹ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 
  

“ ਪੈਟੀਟੀਓ ਿਪGੰਸੀਪੀ ” 
ਪGਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਿਸੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ 
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ ੈ।”  
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਪੌਪੂਲਮ ” 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹK.   “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ^ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।” 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੰੁਿਡਅਮ ” 
ਇਕ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਹਸਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੇ 
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 
ਹਨ. "ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਿਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਧਰਮ-

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਪਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ" 
	

48 
ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

"ਇੱਕ ਪਰੀਰੀ" 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ1 ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ. ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਧਾਿਰਆ 
ਿਗਆ. ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ (ਅਰਾਫ:: १ 15 Saf ਅਤੇ 
ਸਫ 61१: cies) ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਨਹK ਿਮਲੀਆ,ਂ ਇਸ 
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ. ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ  
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ ” 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵ1 ਪੜXਨਾ 
ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤQ ਿਬਨਾਂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਉਹ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 
  

“ ਪੈਟੀਟੀਓ ਿਪGੰਸੀਪੀ ” 
ਪGਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਿਸੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ 
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ ੈ।”  
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਪੌਪੂਲਮ ” 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹK.   “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ^ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।” 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੰੁਿਡਅਮ ” 
ਇਕ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਹਸਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੇ 
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 
ਹਨ. "ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਧਰਮ-

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਪਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ" 
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ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

"ਇੱਕ ਪਰੀਰੀ" 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ1 ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ. ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਧਾਿਰਆ 
ਿਗਆ. ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ (ਅਰਾਫ:: १ 15 Saf ਅਤੇ 
ਸਫ 61१: cies) ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਨਹK ਿਮਲੀਆ,ਂ ਇਸ 
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ. ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ  
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ ” 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵ1 ਪੜXਨਾ 
ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤQ ਿਬਨਾਂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਉਹ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 
  

“ ਪੈਟੀਟੀਓ ਿਪGੰਸੀਪੀ ” 
ਪGਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਿਸੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ 
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ ੈ।”  
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਪੌਪੂਲਮ ” 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹK.   “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ^ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।” 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੰੁਿਡਅਮ ” 
ਇਕ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਹਸਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੇ 
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 
ਹਨ. "ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਿਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਧਰਮ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਪਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ" 
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ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

"ਇੱਕ ਪਰੀਰੀ" 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ1 ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ. ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਧਾਿਰਆ 
ਿਗਆ. ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ (ਅਰਾਫ:: १ 15 Saf ਅਤੇ 
ਸਫ 61१: cies) ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਨਹK ਿਮਲੀਆ,ਂ ਇਸ 
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ. ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ  
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ ” 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪGਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵ1 ਪੜXਨਾ 
ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤQ ਿਬਨਾਂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਉਹ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 
  

“ ਪੈਟੀਟੀਓ ਿਪGੰਸੀਪੀ ” 
ਪGਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਿਸੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ 
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹK ਹ ੈ।”  
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਪੌਪੂਲਮ ” 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾ,ਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹK.   “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ^ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।” 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੰੁਿਡਅਮ ” 
ਇਕ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਹਸਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੇ 
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 
ਹਨ. "ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਧਰਮ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਪਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ" 
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ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਘਰ ” 
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਿਜਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹ.ੈ “ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀ ਬੀ ਨੂੰ ਿਭGਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਨ।” 

  
“ ਅਣਦੇਖੀ ਏਲੇਚੀ ” 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪGਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਸੱਟਾ ਕੱ ਿ◌ਆ ਿਗਆ. “ਨਵਾਂ 
ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਈਸਾਈ ਇਸ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ 
ਸਨ।” 
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਬੈਕੂਲਮ ” 
ਵੱਡੀ ਸਿਟੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ! ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. “ਿਨ J ਜਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸਲਾਿਮਕ ਸLਟਰ ਦੀ 
ਇਕ ਮਸਿਜਦ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਮL “ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ”ਿਵਸ਼ੇ ਉRਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨ-
ਇਸਾਈ ਬਿਹਸ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸੀ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤੁਰਕੀ ਤQ ਆਏ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੱਖ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪੀਕਰ 
ਨੂੰ ਿਕਹਾ; “ਤੁਸK ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ!” ਇਕ ਤੁਰਕ ਤQ ਤੁਰਕ ਨੇ 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ 
ਿਦੱਤੀ, “ਫੇਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ ਅਸK ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ!” 
  
ਮਾਈਡ 2: 256 ਕੋਈ ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ.  

  
"ਆਰਗੂਮLਟਮ ਗੈਰ \ਮਬੱਧ " 1 

ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦQ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦQ ਿਸੱਟਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗXਾ ਤQ ਨਹK ਜਾਂਦਾ ਿਜਸ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਇੱਕ " ਨਾਨ ਸੀਕੁਇਟਰ " ਗਲਤਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:  
   ਜ,ੇ   ਏ. “ਬਾਈਬਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ” ਅਤੇ      
   ਜ,ੇ  ਬੀ. “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ”   
   ਿਫਰ, ਸੀ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ.” 
--------- 
1 ਸਫ਼.ੇ 48-49 'ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੱਕ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ , ਸਫ਼.ੇ 
91-107 . 
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ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਘਰ ” 
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਿਜਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹ.ੈ “ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀ ਬੀ ਨੂੰ ਿਭGਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਨ।” 

  
“ ਅਣਦੇਖੀ ਏਲੇਚੀ ” 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪGਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਸੱਟਾ ਕੱ ਿ◌ਆ ਿਗਆ. “ਨਵਾਂ 
ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਈਸਾਈ ਇਸ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ 
ਸਨ।” 
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਬੈਕੂਲਮ ” 
ਵੱਡੀ ਸਿਟੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ! ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. “ਿਨ J ਜਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸਲਾਿਮਕ ਸLਟਰ ਦੀ 
ਇਕ ਮਸਿਜਦ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਮL “ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ”ਿਵਸ਼ੇ ਉRਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨ-
ਇਸਾਈ ਬਿਹਸ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸੀ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤੁਰਕੀ ਤQ ਆਏ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੱਖ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪੀਕਰ 
ਨੂੰ ਿਕਹਾ; “ਤੁਸK ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ!” ਇਕ ਤੁਰਕ ਤQ ਤੁਰਕ ਨੇ 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ 
ਿਦੱਤੀ, “ਫੇਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ ਅਸK ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ!” 
  
ਮਾਈਡ 2: 256 ਕੋਈ ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ.  

  
"ਆਰਗੂਮLਟਮ ਗੈਰ \ਮਬੱਧ " 1 

ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦQ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦQ ਿਸੱਟਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗXਾ ਤQ ਨਹK ਜਾਂਦਾ ਿਜਸ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਇੱਕ " ਨਾਨ ਸੀਕੁਇਟਰ " ਗਲਤਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:  
   ਜ,ੇ   ਏ. “ਬਾਈਬਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ” ਅਤੇ      
   ਜ,ੇ  ਬੀ. “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ”   
   ਿਫਰ, ਸੀ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ.” 
--------- 
1 ਸਫ਼.ੇ 48-49 'ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੱਕ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ , ਸਫ਼.ੇ 
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ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
  

“ ਆਰਗੂਮLਟਮ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਘਰ ” 
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਿਜਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹ.ੈ “ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀ ਬੀ ਨੂੰ ਿਭGਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਨ।” 

  
“ ਅਣਦੇਖੀ ਏਲੇਚੀ ” 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪGਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਸੱਟਾ ਕੱ ਿ◌ਆ ਿਗਆ. “ਨਵਾਂ 
ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਭGਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਈਸਾਈ ਇਸ ਿਵਚQ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ 
ਸਨ।” 
  

“ਆਰਗੂਮLਟਮ ਐਡ ਬੈਕੂਲਮ ” 
ਵੱਡੀ ਸਿਟੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ! ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. “ਿਨ J ਜਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸਲਾਿਮਕ ਸLਟਰ ਦੀ 
ਇਕ ਮਸਿਜਦ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਮL “ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ”ਿਵਸ਼ੇ ਉRਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨ-

ਇਸਾਈ ਬਿਹਸ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸੀ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤੁਰਕੀ ਤQ ਆਏ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੱਖ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪੀਕਰ 
ਨੂੰ ਿਕਹਾ; “ਤੁਸK ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਨਹK ਬਦਲੀ ਗਈ!” ਇਕ ਤੁਰਕ ਤQ ਤੁਰਕ ਨੇ 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ 
ਿਦੱਤੀ, “ਫੇਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ ਅਸK ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ!” 
  
ਮਾਈਡ 2: 256 ਕੋਈ ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ.  

  
"ਆਰਗੂਮLਟਮ ਗੈਰ \ਮਬੱਧ " 1 

ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦQ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦQ ਿਸੱਟਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗXਾ ਤQ ਨਹK ਜਾਂਦਾ ਿਜਸ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਇੱਕ " ਨਾਨ ਸੀਕੁਇਟਰ " ਗਲਤਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:  
   ਜ,ੇ   ਏ. “ਬਾਈਬਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ” ਅਤੇ      
   ਜ,ੇ  ਬੀ. “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ”   
   ਿਫਰ, ਸੀ. “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ.” 
--------- 
1 ਸਫ਼.ੇ 48-49 'ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੱਕ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ , ਸਫ਼.ੇ 

91-107 . 
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ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਿਸਲੋਜੀਜ਼ਮ 
ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬੰਧ 

  
ਏ. 

ਜ,ੇ “ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ”; 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 37- 38 ..... 37. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ 
ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹ ੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਮL ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ 
ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ 
ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਉRਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ . 
  

ਬੀ. 
ਜ,ੇ " ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹK ਸਕਦਾ "; 

  
ਮੱਤੀ 24:35.....ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
ਮਾਈਡ 18:27 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹK ਸਕਦਾ . 
  

ਸੀ. 
ਿਫਰ, “ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ”! 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜXਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
  
1 ਪਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹK, 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ ੈ... 25. ਪਰ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. . 
  
ਯੂਨਸ 10:64 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ 
ਸਰਵਉRਚ ਿਜੱਤ ਹੈ। 
  
ਕਾਫ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ . 
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ਮL ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਪGਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ . 38 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ 
ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਨੀਸਾ 4: 136 ..... ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਅੱਲX ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ 
ਧਰਮ-ਗGੰਥ ਉRਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ . 
  

ਬੀ. 
ਜ,ੇ " ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹK ਸਕਦਾ "; 

  
ਮੱਤੀ 24:35.....ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
ਮਾਈਡ 18:27 ..... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹK ਸਕਦਾ . 
  

ਸੀ. 
ਿਫਰ, “ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ”! 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜXਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ . 
  
1 ਪਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹK, 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ ੈ... 25. ਪਰ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. . 
  
ਯੂਨਸ 10:64 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ 
ਸਰਵਉRਚ ਿਜੱਤ ਹੈ। 
  
ਕਾਫ 50:29 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ . 
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ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਿਸਲੋਜੀਜ਼ਮ 
ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬੰਧ 

  
ਏ. 

ਜ,ੇ “ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ”; 
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ਯਸਾਯਾਹ 40: 8 ..... ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜXਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
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1 ਪਤਰਸ 1:23 ਅਤੇ 25 ...... 23. ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹK, 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ ੈ... 25. ਪਰ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. . 
  
ਯੂਨਸ 10:64 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦੀ . ਇਹ 
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51 
ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਿਸਲੋਜੀਜ਼ਮ 
ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬੰਧ 

  
ਏ. 

“ਜ”ੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਹK ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈ
ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ;  ( ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼) 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ..... ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ 
ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਹK ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸK 
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  

ਬੀ. 
“ਜ”ੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਤQ ;  ( ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) 
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹQ ਿਨਕਲੇਗਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK 
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮL ਭੇਿਜਆ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ. 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚQ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .     
 

ਸੀ. 
“ਿਫਰ”, ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ! 

  
ਮੱਤੀ 5:18 ..... ਿਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜ ਇੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਭ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
17ਸਰਾ 17:77 ..... ( ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ) ਰਸਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਜ ੋਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਭੇਜੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ . 
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ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਹK ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸK 
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  

ਬੀ. 
“ਜ”ੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਤQ ;  ( ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) 
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹQ ਿਨਕਲੇਗਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK 
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮL ਭੇਿਜਆ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ. 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚQ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .     
 

ਸੀ. 
“ਿਫਰ”, ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ! 

  
ਮੱਤੀ 5:18 ..... ਿਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜ ਇੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਭ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
17ਸਰਾ 17:77 ..... ( ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ) ਰਸਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਜ ੋਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਭੇਜੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ . 
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ਇਕ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਿਸਲੋਜੀਜ਼ਮ 
ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਬੰਧ 

  
ਏ. 

“ਜੇ”, ਰੱਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨਹK ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈ
ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ;  ( ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼) 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ..... ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹK ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ 
ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਹK ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸK 
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮL ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 
  
ਿਹਜੜ 15: 9 ..... ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 
ਅਤੇ ਅਸK ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . 
  

ਬੀ. 
“ਜੇ”, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਤQ ;  ( ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) 
  
ਯਸਾਯਾਹ 55:11 ..... ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹQ ਿਨਕਲੇਗਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹK 
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮL ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮL ਭੇਿਜਆ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ false◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ 
ਿਲਆ ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਮXਾਰੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ. 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚQ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .     
 

ਸੀ. 
“ਿਫਰ”, ਬਾਈਬਲ ਨੂ ੰਬਦਿਲਆ ਨਹK ਜਾ ਸਕਦਾ ! 

  
ਮੱਤੀ 5:18 ..... ਿਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜ ਇੱਕ ਅਖਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਭ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. 
  
ਮਰਕੁਸ 13:31 ..... ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹK ਿਮਟੇ 
ਜਾਣਗ ੇ. 
  
17ਸਰਾ 17:77 ..... ( ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ) ਰਸਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਜ ੋਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਭੇਜੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹK ਿਮਲੇਗੀ . 
  
 
 
 
 



52 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ” 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਬੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 
  

“ ਅਲ-ਅਲਮ ” 
ਸਰਬੋਤਮ, # 20 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਤQ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹ ੈ
  

ਇਬ 4: 12-13 ..... 12. ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਵੰਡ ਅmਡ ਜ ਰੂਹ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ, ਅਤ ੇਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ. 13. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ 
ਪGਗਟ ਨਹK ਹੁੰਦਾ , ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਲX ਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 231 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ 
ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGੇਰਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਡਰੋ, ਅਤ ੇਜਾਣੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੈ . 
  

“ ਅਲ-ਬਸਾਰ ” 
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, # 28 

ਜ ੋਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
  

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94: 7-9 ..... 7. ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ 
ਵੇਖੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ . 8. ਸਮਝੋ, ਤੁਸK ਲੋਕਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮੂਰਖ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ , ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 9. ਿਜਸਨੇ ਕੰਨ 
ਲਾਏ, ਉਹ ਨਹK ਸੁਣੇਗਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹK ਵੇਖ ਸਕਦਾ? 
  
ਮੂਿਮਨ 40:56 ..... ਯਕੀਨਨ , ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅੱਲX ਾ 
ਦੇ ਖੁਲਾਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹ;ੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪGਾਪਤ ਨਹK ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ 
ਸ਼ਰਨ ਲੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ” 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਬੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 
  

“ ਅਲ-ਅਲਮ ” 
ਸਰਬੋਤਮ, # 20 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਤQ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹ ੈ
  

ਇਬ 4: 12-13 ..... 12. ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਵੰਡ ਅmਡ ਜ ਰੂਹ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ, ਅਤ ੇਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ. 13. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ 
ਪGਗਟ ਨਹK ਹੁੰਦਾ , ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਲX ਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 231 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ 
ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGੇਰਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਡਰੋ, ਅਤ ੇਜਾਣੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੈ . 
  

“ ਅਲ-ਬਸਾਰ ” 
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, # 28 

ਜ ੋਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
  

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94: 7-9 ..... 7. ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ 
ਵੇਖੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ . 8. ਸਮਝੋ, ਤੁਸK ਲੋਕਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮੂਰਖ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ , ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 9. ਿਜਸਨੇ ਕੰਨ 
ਲਾਏ, ਉਹ ਨਹK ਸੁਣੇਗਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹK ਵੇਖ ਸਕਦਾ? 
  
ਮੂਿਮਨ 40:56 ..... ਯਕੀਨਨ , ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅੱਲX ਾ 
ਦ ੇਖੁਲਾਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹ;ੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪGਾਪਤ ਨਹK ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ 
ਸ਼ਰਨ ਲੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ” 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੀ ਬੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 
  

“ ਅਲ-ਅਲਮ ” 
ਸਰਬੋਤਮ, # 20 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਤQ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹ ੈ
  

ਇਬ 4: 12-13 ..... 12. ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਵੰਡ ਅmਡ ਜ ਰੂਹ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਦ,ੇ ਅਤ ੇਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ. 13. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ 
ਪGਗਟ ਨਹK ਹੁੰਦਾ , ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਲX ਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 231 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ 
ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGੇਰਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਡਰੋ, ਅਤ ੇਜਾਣੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੈ . 
  

“ ਅਲ-ਬਸਾਰ ” 
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, # 28 

ਜ ੋਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
  

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94: 7-9 ..... 7. ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ 
ਵੇਖੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ . 8. ਸਮਝੋ, ਤੁਸK ਲੋਕਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮੂਰਖ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ , ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 9. ਿਜਸਨੇ ਕੰਨ 
ਲਾਏ, ਉਹ ਨਹK ਸੁਣੇਗਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹK ਵੇਖ ਸਕਦਾ? 
  
ਮੂਿਮਨ 40:56 ..... ਯਕੀਨਨ , ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅੱਲX ਾ 
ਦੇ ਖੁਲਾਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹ;ੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪGਾਪਤ ਨਹK ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ 
ਸ਼ਰਨ ਲੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ . 
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“ ਅਲ-ਅਲਮ ” 
ਸਰਬੋਤਮ, # 20 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਤQ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹ ੈ
  

ਇਬ 4: 12-13 ..... 12. ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਵੰਡ ਅmਡ ਜ ਰੂਹ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਦ,ੇ ਅਤ ੇਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ. 13. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ 
ਪGਗਟ ਨਹK ਹੁੰਦਾ , ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਲX ਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ. 
  
ਬਾਕ ਆਰਾ 2: 231 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ 
ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪGੇਰਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਡਰੋ, ਅਤ ੇਜਾਣੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੈ . 
  

“ ਅਲ-ਬਸਾਰ ” 
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, # 28 

ਜ ੋਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
  

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94: 7-9 ..... 7. ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ 
ਵੇਖੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ . 8. ਸਮਝੋ, ਤੁਸK ਲੋਕਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮੂਰਖ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ , ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 9. ਿਜਸਨੇ ਕੰਨ 
ਲਾਏ, ਉਹ ਨਹK ਸੁਣੇਗਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹK ਵੇਖ ਸਕਦਾ? 
  
ਮੂਿਮਨ 40:56 ..... ਯਕੀਨਨ , ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅੱਲX ਾ 
ਦ ੇਖੁਲਾਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਤQ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK 
ਹ;ੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪGਾਪਤ ਨਹK ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਿਵਚ 
ਸ਼ਰਨ ਲੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK 

ਜਾਣਦਾ” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 

  
“ ਏਰ-ਰਕਬ ” 

ਪਿਹਰੇਦਾਰ, # 44 
ਜ ੋਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ; ਿਕ^ਿਕ ਮL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹK ਹੈ। ਮL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹK 
ਹੈ। 10 ਮੁ the ਤQ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK 
ਹੋਏ, ਇਹ ਆਖਿਦਆ,ਂ " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮL ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਾਂਗਾ. 
  
ਮਾਈਡ 5: 116-117 ..... 116. ਯਕੀਨਨ , ਤੁਸK ਿਸਰਫ ਤੁਸK ਹੀ , ਛੁਪੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ . 117. ਮL ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਿਕਹਾ): "ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ. ਜਦQ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਤਾਂ ਮL ਉਨXਾ ਂਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ , ਅਤੇ ਜਦQ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸK ਉਨXਾਂ 
ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ . ਤੁਸK ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉRਤੇ ਗਵਾਹ ਹ ੋ. 
  

“ ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ ” 
ਟੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ, # 39 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ
  

ਕਹਾਉਤਾਂ 2: 8 ..... ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 11:57 ..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਵੱਧ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ . 
  
ਜੀਨ 72: 26- 28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲੇ) ਅਿਦੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ.  27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਉਹ ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
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ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ; ਿਕ^ਿਕ ਮL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹK ਹੈ। ਮL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹK 
ਹੈ। 10 ਮੁ the ਤQ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK 
ਹੋਏ, ਇਹ ਆਖਿਦਆ,ਂ " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮL ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਾਂਗਾ. 
  
ਮਾਈਡ 5: 116-117 ..... 116. ਯਕੀਨਨ , ਤੁਸK ਿਸਰਫ ਤੁਸK ਹੀ , ਛੁਪੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ . 117. ਮL ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਿਕਹਾ): "ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ. ਜਦQ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਤਾਂ ਮL ਉਨXਾ ਂਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ , ਅਤੇ ਜਦQ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸK ਉਨXਾਂ 
ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ . ਤੁਸK ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉRਤੇ ਗਵਾਹ ਹ ੋ. 
  

“ ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ ” 
ਟੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ, # 39 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
  

ਕਹਾਉਤਾਂ 2: 8 ..... ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 11:57 ..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਵੱਧ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ . 
  
ਜੀਨ 72: 26- 28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲੇ) ਅਿਦੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ.  27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਉਹ ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK 

ਜਾਣਦਾ” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 

  
“ ਏਰ-ਰਕਬ ” 

ਪਿਹਰੇਦਾਰ, # 44 
ਜ ੋਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ; ਿਕ^ਿਕ ਮL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹK ਹੈ। ਮL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹK 
ਹੈ। 10 ਮੁ the ਤQ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK 
ਹੋਏ, ਇਹ ਆਖਿਦਆ,ਂ " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮL ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਾਂਗਾ. 
  
ਮਾਈਡ 5: 116-117 ..... 116. ਯਕੀਨਨ , ਤੁਸK ਿਸਰਫ ਤੁਸK ਹੀ , ਛੁਪੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ . 117. ਮL ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਿਕਹਾ): "ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ. ਜਦQ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਤਾਂ ਮL ਉਨXਾ ਂਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ , ਅਤੇ ਜਦQ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸK ਉਨXਾਂ 
ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ . ਤੁਸK ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉRਤੇ ਗਵਾਹ ਹ ੋ. 
  

“ ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ ” 
ਟੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ, # 39 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ
  

ਕਹਾਉਤਾਂ 2: 8 ..... ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 11:57 ..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਵੱਧ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ . 
  
ਜੀਨ 72: 26- 28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲੇ) ਅਿਦੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ.  27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਉਹ ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ ਨਹK 

ਜਾਣਦਾ” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! 

  
“ ਏਰ-ਰਕਬ ” 

ਪਿਹਰੇਦਾਰ, # 44 
ਜ ੋਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 46: 9-10 ..... 9. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ; ਿਕ^ਿਕ ਮL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹK ਹੈ। ਮL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹK 
ਹੈ। 10 ਮੁ the ਤQ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ1 ਤQ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹK 
ਹੋਏ, ਇਹ ਆਖਿਦਆ,ਂ " ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮL ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਾਂਗਾ. 
  
ਮਾਈਡ 5: 116-117 ..... 116. ਯਕੀਨਨ , ਤੁਸK ਿਸਰਫ ਤੁਸK ਹੀ , ਛੁਪੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ . 117. ਮL ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਿਕਹਾ): "ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ. ਜਦQ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਤਾਂ ਮL ਉਨXਾ ਂਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ , ਅਤੇ ਜਦQ ਤੁਸK ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸK ਉਨXਾਂ 
ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ . ਤੁਸK ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉRਤੇ ਗਵਾਹ ਹ ੋ. 
  

“ ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ ” 
ਟੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ, # 39 

ਜ ੋਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
  

ਕਹਾਉਤਾਂ 2: 8 ..... ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 11:57 ..... ਲਈ ਮੇਰੇ ਪGਭੂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਵੱਧ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ . 
  
ਜੀਨ 72: 26- 28 ..... 26. ਉਹ (ਇਕੱਲੇ) ਅਿਦੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹK ਦੱਸਦਾ.  27. ਿਸਵਾਏ ਹਰੇਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਉਹ ਸਰਪGਸਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ . 28. ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ . ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਅਲ-ਵੇਦ ” 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, # 48 
ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 3, 31-34 ਅਤੇ 37 ..... 3. ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹ ੈ... 31. ਵਕਤ ਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ... 34. ਿਕ ਿ̂ਕ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮL 
ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਫਰ ਯਾਦ ਨਹK ਕਰਾਂਗਾ ... 37. ਇਸ ਤਰXਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਹੇ 
ਯਹੋਵਾਹ, ਜ ੇਉRਪਰਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨKਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੋਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 6- 8 & 16 ..... 6. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ . 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹK ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦਾ। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ . 16. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ ; ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਜ^ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ 
ਹ ੈ। 
  
ਬੁਰਜ 85:14 ਅਤੇ 21-22 ..... 14. ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਅਤ ੇਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹ ੈ... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ , 22. ਪੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ .   
  

“ ਇਰ-ਰੀਜ਼ੈਕ ” 
ਸਪਲਾਇਰ, # 18 

ਜ ੋਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪGਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

  
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪGਦਾਨ ਕਰੇਗਾ . 
  
ਤੂਰ 51:58 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜ ੋਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ , ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ 
ਦਾ ਮਾਲਕ. 
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ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਅਲ-ਵੇਦ ” 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, # 48 
ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 3, 31-34 ਅਤੇ 37 ..... 3. ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹ ੈ... 31. ਵਕਤ ਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ... 34. ਿਕ ਿ̂ਕ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮL 
ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਫਰ ਯਾਦ ਨਹK ਕਰਾਂਗਾ ... 37. ਇਸ ਤਰXਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਹੇ 
ਯਹੋਵਾਹ, ਜ ੇਉRਪਰਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨKਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੋਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 6- 8 & 16 ..... 6. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ . 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹK ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦਾ। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ . 16. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ ; ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਜ^ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ 
ਹ ੈ। 
  
ਬੁਰਜ 85:14 ਅਤੇ 21-22 ..... 14. ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਅਤ ੇਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹ ੈ... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ , 22. ਪੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ .   
  

“ ਇਰ-ਰੀਜ਼ੈਕ ” 
ਸਪਲਾਇਰ, # 18 

ਜ ੋਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪGਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

  
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪGਦਾਨ ਕਰੇਗਾ . 
  
ਤੂਰ 51:58 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜ ੋਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ , ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ 
ਦਾ ਮਾਲਕ. 
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ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਅਲ-ਵੇਦ ” 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, # 48 
ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 3, 31-34 ਅਤੇ 37 ..... 3. ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹ ੈ... 31. ਵਕਤ ਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ... 34. ਿਕ ਿ̂ਕ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮL 
ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਫਰ ਯਾਦ ਨਹK ਕਰਾਂਗਾ ... 37. ਇਸ ਤਰXਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਹੇ 
ਯਹੋਵਾਹ, ਜ ੇਉRਪਰਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨKਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੋਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 6- 8 & 16 ..... 6. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ . 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹK ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦਾ। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ . 16. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ ; ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਜ^ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ 
ਹ ੈ। 
  
ਬੁਰਜ 85:14 ਅਤੇ 21-22 ..... 14. ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਅਤ ੇਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹ ੈ... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ , 22. ਪੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ .   
  

“ ਇਰ-ਰੀਜ਼ੈਕ ” 
ਸਪਲਾਇਰ, # 18 

ਜ ੋਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪGਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

  
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪGਦਾਨ ਕਰੇਗਾ . 
  
ਤੂਰ 51:58 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜ ੋਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ , ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ 
ਦਾ ਮਾਲਕ. 
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ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਅਲ-ਵੇਦ ” 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, # 48 
ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 3, 31-34 ਅਤੇ 37 ..... 3. ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹ ੈ... 31. ਵਕਤ ਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ... 34. ਿਕ ਿ̂ਕ ਮL ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮL 
ਉਨXਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਫਰ ਯਾਦ ਨਹK ਕਰਾਂਗਾ ... 37. ਇਸ ਤਰXਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਹੇ 
ਯਹੋਵਾਹ, ਜ ੇਉRਪਰਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨKਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੋਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮL ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 6- 8 & 16 ..... 6. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ . 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹK ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੂੰ ਨਹK ਜਾਣਦਾ। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ . 16. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ ; ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਜ^ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ 
ਹ ੈ। 
  
ਬੁਰਜ 85:14 ਅਤੇ 21-22 ..... 14. ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਅਤ ੇਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹ ੈ... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ , 22. ਪੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ .   
  

“ ਇਰ-ਰੀਜ਼ੈਕ ” 
ਸਪਲਾਇਰ, # 18 

ਜ ੋਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪGਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

  
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:19 ..... ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪGਦਾਨ ਕਰੇਗਾ . 
  
ਤੂਰ 51:58 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜ ੋਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ , ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ 
ਦਾ ਮਾਲਕ. 
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ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਇਰ-ਰੇਸ਼ਦ ” 
ਗਾਈਡ, # 98 

ਜ ੋਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈ; ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 9 ਅਤੇ 105 ..... 9. ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਕਵ1 
ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ?  ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ... 105. ਤੇਰਾ 
ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਦੀਵੇ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ . 
  
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 ਅਤੇ 23-24 ..... 18. ਿਜਸ ਨੂ ੰਅੱਲX ਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ... 23. ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹ:ੋ "ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ 
ਕਰਾਂਗਾ," 24. ਡਬਲਯੂ ਐਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ. ”. ਜਦQ ਤੁਸK ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, " ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਵੇ ." 
  

“ ਈ ਐਲ ਕੁਡਸ ” 
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ, # 5 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮੰਨਣਾ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26 ..... 25. ਤਦ ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮL 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹ ੈ. 26. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉRਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਨXਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ: ਉਹ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ^ਦਾ ਹੈ, 
ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ ੈ; ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹK . 
  
ਮਾਈਡ 62: 1 ..... ਜੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅੱਲX ਾ, ਪGਭੂ, ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ , ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ. 

  
 
 
 

	

55 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਇਰ-ਰੇਸ਼ਦ ” 
ਗਾਈਡ, # 98 

ਜ ੋਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈ; ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 9 ਅਤੇ 105 ..... 9. ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਕਵ1 
ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ?  ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ... 105. ਤੇਰਾ 
ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਦੀਵੇ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ . 
  
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 ਅਤੇ 23-24 ..... 18. ਿਜਸ ਨੂ ੰਅੱਲX ਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ... 23. ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹ:ੋ "ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ 
ਕਰਾਂਗਾ," 24. ਡਬਲਯੂ ਐਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ. ”. ਜਦQ ਤੁਸK ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, " ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਵੇ ." 
  

“ ਈ ਐਲ ਕੁਡਸ ” 
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ, # 5 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮੰਨਣਾ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26 ..... 25. ਤਦ ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮL 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹ ੈ. 26. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉRਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਨXਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ: ਉਹ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ^ਦਾ ਹੈ, 
ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ ੈ; ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹK . 
  
ਮਾਈਡ 62: 1 ..... ਜੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅੱਲX ਾ, ਪGਭੂ, ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ , ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ. 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਹK” 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਇਰ-ਰੇਸ਼ਦ ” 
ਗਾਈਡ, # 98 

ਜ ੋਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈ; ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 9 ਅਤੇ 105 ..... 9. ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਕਵ1 
ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ?  ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ... 105. ਤੇਰਾ 
ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਦੀਵੇ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ . 
  
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 ਅਤੇ 23-24 ..... 18. ਿਜਸ ਨੂ ੰਅੱਲX ਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ... 23. ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹ:ੋ "ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ 
ਕਰਾਂਗਾ," 24. ਡਬਲਯੂ ਐਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ. ”. ਜਦQ ਤੁਸK ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, " ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਵੇ ." 
  

“ ਈ ਐਲ ਕੁਡਸ ” 
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ, # 5 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮੰਨਣਾ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26 ..... 25. ਤਦ ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮL 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹ ੈ. 26. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉRਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਨXਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ: ਉਹ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ^ਦਾ ਹੈ, 
ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ ੈ; ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹK . 
  
ਮਾਈਡ 62: 1 ..... ਜੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅੱਲX ਾ, ਪGਭੂ, ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ , ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ. 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹK” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 

  
“ ਇਰ-ਰੇਸ਼ਦ ” 
ਗਾਈਡ, # 98 

ਜ ੋਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 48:14 ..... ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈ; ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 9 ਅਤੇ 105 ..... 9. ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਕਵ1 
ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ?  ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ... 105. ਤੇਰਾ 
ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਦੀਵੇ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ . 
  
ਕੇ ਐਚ ਐਫ 18:17 ਅਤੇ 23-24 ..... 18. ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ... 23. ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹ:ੋ "ਮL ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ 
ਕਰਾਂਗਾ," 24. ਡਬਲਯੂ ਐਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ. ”. ਜਦQ ਤੁਸK ਆਪਣੇ 
ਪGਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ " ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 
ਦ ੇਨੇੜੇ ਿਲਆਵੇ ." 
  

“ ਈ ਐਲ ਕੁਡਸ ” 
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ, # 5 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮੰਨਣਾ 

  
ਯਸਾਯਾਹ 40: 25-26 ..... 25. ਤਦ ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮL 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹ ੈ. 26. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉRਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਨXਾਂ ਨੇ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ: ਉਹ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ^ਦਾ ਹੈ, 
ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ ੈ; ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹK . 
  
ਮਾਈਡ 62: 1 ..... ਜੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅੱਲX ਾ, ਪGਭੂ, ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ , ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ. 
  
 
 
 

	



56 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ " ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹK 

ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਕਦੀਰ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 69 

ਜ ੋਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 
  
ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸK ਿਬਲਕੁਲ ਨਹK ਹੋ ; ਮL ਤੈਨੂੰ ਉRਤਰ 
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲQ  ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 ..... 24 . ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕਰਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਿਜਵ1 ਮL ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵ1 ਖੜਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ ... 27. ਿਕ^ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ?  
  
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹ ੈ...  255 . ਅੱਲਾਹ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, ਅਨਾਿਦ। ਨਾ ਹੀ 
ਉਸਨੂੰ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ... ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ 
ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਦਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਬੀਰ ” 
ਮਹਾਨ, # 38 

ਕੌਣ ਉRਚਾ ਅਤੇ ਪGਿਸੱਧ ਹ ੈ
  
ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹ ੈਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉRਤਮ ਪੁਰਖ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ 
ਹਮੇਸ਼ਾ inhabiteth, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹ ੈਪਿਵੱਤਰ; ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗXਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, 
ਿਨਮਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਿਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ. 
  
ਹੱਜ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਬੁਲਾ̂ ਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਉRਚਾ, ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
 
 
 

	

56 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ " ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹK 

ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਕਦੀਰ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 69 

ਜ ੋਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 
  
ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸK ਿਬਲਕੁਲ ਨਹK ਹੋ ; ਮL ਤੈਨੂੰ ਉRਤਰ 
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲQ  ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 ..... 24 . ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕਰਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਿਜਵ1 ਮL ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵ1 ਖੜਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ ... 27. ਿਕ^ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ?  
  
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹ ੈ...  255 . ਅੱਲਾਹ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, ਅਨਾਿਦ। ਨਾ ਹੀ 
ਉਸਨੂੰ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ... ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ 
ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਦਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਬੀਰ ” 
ਮਹਾਨ, # 38 

ਕੌਣ ਉRਚਾ ਅਤੇ ਪGਿਸੱਧ ਹ ੈ
  
ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹ ੈਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉRਤਮ ਪੁਰਖ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ 
ਹਮੇਸ਼ਾ inhabiteth, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹ ੈਪਿਵੱਤਰ; ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗXਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, 
ਿਨਮਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਿਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ. 
  
ਹੱਜ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਬੁਲਾ̂ ਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਉRਚਾ, ਮਹਾਨ ਹੈ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ " ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹK 

ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਕਦੀਰ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 69 

ਜ ੋਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 
  
ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸK ਿਬਲਕੁਲ ਨਹK ਹੋ ; ਮL ਤੈਨੂੰ ਉRਤਰ 
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲQ  ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 ..... 24 . ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕਰਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਿਜਵ1 ਮL ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵ1 ਖੜਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ ... 27. ਿਕ^ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ?  
  
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹ ੈ...  255 . ਅੱਲਾਹ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, ਅਨਾਿਦ। ਨਾ ਹੀ 
ਉਸਨੂੰ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ... ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ 
ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਦਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਬੀਰ ” 
ਮਹਾਨ, # 38 

ਕੌਣ ਉRਚਾ ਅਤੇ ਪGਿਸੱਧ ਹ ੈ
  
ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹ ੈਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉRਤਮ ਪੁਰਖ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ 
ਹਮੇਸ਼ਾ inhabiteth, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹ ੈਪਿਵੱਤਰ; ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗXਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, 
ਿਨਮਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਿਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ. 
  
ਹੱਜ 22:62 ..... ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਬੁਲਾ̂ ਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅੱਲX ਾ, ਉਹ ਉRਚਾ, ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
 
 

56 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ " ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹK 

ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਕਦੀਰ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 69 

ਜ ੋਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 
  
ਅੱਯੂਬ 33:12 ..... ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸK ਿਬਲਕੁਲ ਨਹK ਹੋ ; ਮL ਤੈਨੂੰ ਉRਤਰ 
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲQ  ਮਹਾਨ ਹੈ . 
  
ਯਸਾਯਾਹ 14:24 ਅਤੇ 27 ..... 24 . ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕਰਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਿਜਵ1 ਮL ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵ1 ਖੜਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ ... 27. ਿਕ^ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ?  
  
ਬਕਾਰਾ 2:20 ਅਤੇ 255 ..... 20. ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹ ੈ...  255 . ਅੱਲਾਹ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, ਅਨਾਿਦ। ਨਾ ਹੀ 
ਉਸਨੂੰ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨKਦ ਆ^ਦੀ ਹੈ ... ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ 
ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਦਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਬੀਰ ” 
ਮਹਾਨ, # 38 

ਕੌਣ ਉRਚਾ ਅਤੇ ਪGਿਸੱਧ ਹ ੈ
  
ਯਸਾਯਾਹ 57:15 ..... ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹ ੈਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉRਤਮ ਪੁਰਖ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ 
ਹਮੇਸ਼ਾ inhabiteth, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹ ੈਪਿਵੱਤਰ; ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗXਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, 
ਿਨਮਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਿਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ. 
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57 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ " ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹK 

ਕਰ ਸਕਦਾ" ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਜੈRਬਰ ” 
ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 10 

ਿਜਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਨਰੋਲ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 24: 8 & 10 ..... 8. ਕੌਣ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ?  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ 
iਟGੀਟ r Ong ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ , ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ 
... 10. ਕੌਣ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਹੈ. ਸੇਲਾਹ. 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕੀਪਰ , 
ਸਰਪGਸਤ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਮਾਣ! 
  
ਹੱਕਾ 69: 44-47 ..... 44. ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡ ੇਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤਾਂ 
ਦੀ ਕਾted ਕੱ had◌ੀ ਹ ੈ, 45. ਅਸK ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਿਲਆ 
ਸੀ . 46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, 47. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚQ ਕੋਈ 
ਵੀ ਨਹK. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤQ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ .     
  

“ ਅਲ ਮੁਕਿਤਰ ” 
ਪGੀਵੈਲਰ, # 70 

ਜ ੋਿਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ 
  
1 ਸਮੂਏਲ 2: 9-10 ..... 9. ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ , ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨੇਰੇ 
ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਗ;ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ. 10. ਪGਭੂ ਦੇ 
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ; ਉਹ ਉਨXਾਂ ਉRਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤQ ਗਰਜੇਗਾ. ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ 
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 
  
ਕੇਹਫ 18:45 ..... ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉRਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈ. 
  
ਕਾਮ ੇਆਰ 54:42 ..... ਪਰ ਉਨXਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਅਸK ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 

ਨਹK ਸੀ”  
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

 ਰੋਮ ਬਣਨਾ ਬਦਲਾਓ ! 
  

“ ਅਲ-ਮੁਿਮਨ ” 
ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, # 7 

ਿਕਸ ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
  

ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 90. ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ... 
  
ਤੀਤੁਸ 1: 2 ..... ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਦਾ ਪGਮਾਤਮਾ , ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ 
ਨਹK ਬੋਲ ਸਕਦਾ , ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. 
  
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਅੱਲX ਾ 
ਉRਤ ੇਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਨਾਲQ  ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪGਤੀ ਕੌਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ?  
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪGਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ; ਸਰਬ 
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ. 
  
ਅਲ - ਮਰੀਨ 3: 9 ਅਤੇ 94 ..... 9. ਅੱਲX ਾ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ ਨਹK 
ਕਰਦਾ ... 94. ਤੁਸK ਕਦ ੇਵਾਅਦਾ ਨਹK ਤੋੜਦੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਵੇਲਾ ” 
ਸਰਪGਸਤ, # 78 

ਜ ੋਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵਜQ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ 
  
ਨਹਮਯਾਹ 9: 6 ..... ਤੁਸK ਵੀ , ਇਕੱਲੇ ਪGਭੂ ਹ;ੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਵਰਗ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, 
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ . 
  
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮੱਤਰ ਅੱਲX ਾ ਹੈ , 
ਿਜਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
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ਨਹK ਸੀ”  

ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
 ਰੋਮ ਬਣਨਾ ਬਦਲਾਓ ! 

  
“ ਅਲ-ਮੁਿਮਨ ” 

ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, # 7 
ਿਕਸ ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

  
ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-90 ..... 89. ਸਦਾ ਲਈ , ਹੇ ਪGਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 90. ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਲਈ ... 
  
ਤੀਤੁਸ 1: 2 ..... ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਦਾ ਪGਮਾਤਮਾ , ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ 
ਨਹK ਬੋਲ ਸਕਦਾ , ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤQ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. 
  
ਟੇਵਬੇ 9: 111 ..... ਇਹ ਤੌਹੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਅੱਲX ਾ 
ਉRਤ ੇਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹ.ੈ ਅੱਲX ਾ ਨਾਲQ  ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪGਤੀ ਕੌਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ?  
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪGਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ; ਸਰਬ 
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ. 
  
ਅਲ - ਮਰੀਨ 3: 9 ਅਤੇ 94 ..... 9. ਅੱਲX ਾ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ ਨਹK 
ਕਰਦਾ ... 94. ਤੁਸK ਕਦ ੇਵਾਅਦਾ ਨਹK ਤੋੜਦੇ ! 
  

“ ਅਲ-ਵੇਲਾ ” 
ਸਰਪGਸਤ, # 78 

ਜ ੋਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵਜQ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ 
  
ਨਹਮਯਾਹ 9: 6 ..... ਤੁਸK ਵੀ , ਇਕੱਲੇ ਪGਭੂ ਹ;ੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਵਰਗ 
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ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮੱਤਰ ਅੱਲX ਾ ਹੈ , 
ਿਜਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
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ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, 
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ . 
  
ਅਰਾਫ 7: 196 ..... ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮੱਤਰ ਅੱਲX ਾ ਹੈ , 
ਿਜਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ . ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
	 
 
 



59 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹK 

ਸੀ”  
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤੱਕ ! 
  

“ ਅਲ-ਹਾਡਾ ” 
ਗਾਈਡ, # 94 

ਜ ੋਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
  
ਜ਼ਬੂਰ 25: 9..... ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ; ਅਤੇ 
ਮਸਕੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਲਆਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 73:24.....ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ , 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਪGਾਪਤ ਕਰੋਗੇ . 
  
ਹੱਜ 22:54 ..... ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਸੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ . 
  

“ ਅਲ-ਮਹੇਿਮਨ ” 
ਰੱਿਖਅਕ, # 8 

ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 12: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਿਸਲਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਟੈਸਟ, ਵਰਗੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਤ ਵਾਰ. 7. ਹ ੇਪGਭੂ, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ1 , ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਵ1ਗਾ । 
  
ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਦੁਸ਼ਟ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ . 8. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 25:14 ..... ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੇਤ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤQ ਡਰਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇਉਹ 
ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਵਖਾਏਗਾ . 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ 
Sovਅਲ ਹ ੈਈ IGN ਪGਭੂ, ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਨਹਚਾ ਦੀ 
ਿਵਕਟਕੀਪਰ; ਗਾਰਡੀਅਨ , ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਕ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ... 
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ਜ਼ਬੂਰ 12: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਿਸਲਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਟੈਸਟ, ਵਰਗੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਤ ਵਾਰ. 7. ਹ ੇਪGਭੂ, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ1 , ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਵ1ਗਾ । 
  
ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
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ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਵਖਾਏਗਾ . 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ 
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59 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਰੱਬ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹK 

ਸੀ”  
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤੱਕ ! 
  

“ ਅਲ-ਹਾਡਾ ” 
ਗਾਈਡ, # 94 

ਜ ੋਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
  
ਜ਼ਬੂਰ 25: 9..... ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ; ਅਤੇ 
ਮਸਕੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਲਆਵੇਗਾ . 
  
ਜ਼ਬੂਰਾ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 73:24.....ਤੁਸK ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ , 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਪGਾਪਤ ਕਰੋਗੇ . 
  
ਹੱਜ 22:54 ..... ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਉਨXਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 
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ਜ਼ਬੂਰ 12: 6-7 ..... 6. ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਿਸਲਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ 
ਟੈਸਟ, ਵਰਗੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਤ ਵਾਰ. 7. ਹ ੇਪGਭੂ, ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ1 , ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਪੀੜX ੀ ਤQ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਵ1ਗਾ । 
  
ਜ਼ਬੂਰ 121: 7-8 ..... 7. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਦੁਸ਼ਟ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ . 8. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ 
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ਨਹK ਸੀ” 
ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਨਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

ਕੇ ਉਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ! 
  

“ ਅਲ-ਐਡਲ ” 
ਸਹੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ, # 30 

ਿਜਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ 
  
2 ਮੋਿਥਉਸ 3:16 ..... ਸਾਰੇ ਪੋਥੀ ਹ ੈਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪGੇਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਲਈ, ਹ ੈਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ , ਉਹ T 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... 
  
ਇਹ ਨਾਮ 6: 115 ..... ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪGਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ 
ਹ ੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹ.ੈ 

“ ਅਲ-ਹਕੀਮ ” 
ਜੱਜ, # 29 

ਜ ੋਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 96:13  ਪGਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ... ਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਆਇਆ ਹ ੈ; ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ , ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ । 
  
ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ..... ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹK 
ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮL ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ 
ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ । 
  
ਮਾਈਡ 5:47 ..... ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪGਗਟ 
ਕੀਤਾ ਸੀ . 
  
En’am 6:114 ..... ਕੀ ਮL ਇੱਕ ਜੱਜ ਲਈ ਅੱਲX ਾ ਤQ ਇਲਾਵਾ 
ਹੋਰ ਭਾਲਾਂਗਾ , ਜਦQ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪGਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪੂਰੀ ਤਰXਾਂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹ?ੈ 
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61 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ ਰੱਬ ਧਰਮੀ 

ਨਹK ਸੀ” 
ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਨਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

ਕੇ ਉਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ! 
  

“ ਅਲ-ਹੱਕਕ ” 
ਸੱਚ, # 52 

ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 119: 142 ਅਤੇ 144 ..... 142. ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਦਾ 
ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹ ੈ... 144. ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
  
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:15 ..... ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪGਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪGਵਾਨਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ , ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹK, ਸੱਚ 
ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਦਆਂ . 
  
ਅਲ- i ਮਾਈਡ 3:55 ..... ਅੱਲX ਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ! ਮL ... ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ .  
  
ਹੱਕਾ 69: 2 ਅਤੇ 51 ..... 2. ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹ ੈ? 
51. ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ. 

“ ਅਲ-ਨੂਰ ” 
ਰੋਸ਼ਨੀ, # 93 

ਜ ੋਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪGਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 119: 105 ..... ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨੂ ੰਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ. 
  
ਨੂਰ 24:35 ..... ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਨੂੰ ... ਉਸ ਉRਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਹ ੈਚਾਨਣ .  ਅੱਲX ਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ; ਅਤ ੇਅੱਲX ਾ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਿਦGਸ਼ਟਾਂਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਕ^ਿਕ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. 
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62 
ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ ਨਹK 

ਸੀ ” 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ! 

  
“ ਏਰ-ਰਿਹਮ ” 
ਦਇਆਵਾਨ, # 3 

ਜ ੋਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ 
  
ਜ਼ਬੂਰ 103: 8 & 17-18 ..... 8. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ 
ਹ ੈ, ਨੂੰ ਹੌਲੀ \ੋਧ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਿਵਚ ਹੋਈ ... 17. ਪਰ ਪGਭੂ ਦੀ ਦਇਆ 
ਹ ੈਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ, 18. ਟੀ ਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨXਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਮਾਈਡ 2: 143 ..... ਉਹ ਹ ੈਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ. 
  
ਭਾਗ 17:66 ..... ਤੁਹਾਡਾ ਪGਭੂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦਆਲੂ ਹੈ . 
  

“ ਇਰ ਰਿਹਮਾਨ ” 
ਿਮਹਰਬਾਨ, # 2 

ਸਭ ਦੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ 
  
ਯਸਾਯਾਹ 54:10 ..... ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲQ  ਨਹK ਹਟੇਗੀ , ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਨੇਮ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਪGਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤ ੇਿਮਹਰ ਕੀਤੀ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਫਿਤਹ 1: 1-2 ਅਤੇ 5 ...... 1. ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਉਸਤਤ 
ਹੋਵੇ; 2. ਦਇਆਵਾਨ , 
ਿਦਆਲੂ ... 5. ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੇਧ ਿਦਓ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ ਨਹK 
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“ ਏਰ-ਰਿਹਮ ” 
ਦਇਆਵਾਨ, # 3 
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ਮਾਈਡ 2: 143 ..... ਉਹ ਹ ੈਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ. 
  
ਭਾਗ 17:66 ..... ਤੁਹਾਡਾ ਪGਭੂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦਆਲੂ ਹੈ . 
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ਿਮਹਰਬਾਨ, # 2 

ਸਭ ਦੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ 
  
ਯਸਾਯਾਹ 54:10 ..... ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲQ  ਨਹK ਹਟੇਗੀ , ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਨੇਮ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਪGਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤ ੇਿਮਹਰ ਕੀਤੀ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7: 9 ..... , ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 
  
ਫਿਤਹ 1: 1-2 ਅਤੇ 5 ...... 1. ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਉਸਤਤ 
ਹੋਵੇ; 2. ਦਇਆਵਾਨ , 
ਿਦਆਲੂ ... 5. ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੇਧ ਿਦਓ . 
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ਿਭGਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਦਰਸਾ^ਦੇ ਹਨ 

ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ ਨਹK ਸੀ ” 
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ! 

  
“ ਅਲ-ਮੁਕਤ ” 
ਪGਦਾਤਾ, # 40 

ਜ ੋਭਰਪੂਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਸGਸ਼ਟੀ. 

  
ਉਤਪਤ 22:14 . ... .ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਜਗXਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ-
ਜੀਰੇਹ (ਪGਭੂ ਪGਦਾਨ ਕਰੇਗਾ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵ1 ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ .. 
  
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 145: 8-9 ...... 8. ਪGਭੂ ਿਦਆਲੂ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ, 
\ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. 9. ਪGਭੂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉRਤੇ ਹੈ . 
  
ਨੀਸਾ 4:85 ..... ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . 

   
“ ਅਲ-ਵਾਹਬ ” 

ਿਲਬਰਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, # 17 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
  

“ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ ” 
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 20 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤQ ਉRਚਾ ਹ ੈਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

1 ਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰ ੇਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹ ੈਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ 
ਿਜੱਤ , ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਹੈ ; ਤੇਰ ੇਹ ੈਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਉਪਰ ਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉRਚਾ ਹੋ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, 
ਅਨਾਿਦ। ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਨXਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਣਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਹਾਰ ” 
ਡੋਮੀਨੇਟਰ, # 16 

ਜ ੋਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ven◌ੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
  

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, am ਉਹ, 
ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹ ੈਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ: ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਕਰ; ਮL 
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮL ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤQ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 33: 9-11 ..... 9. ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ; ਉਸਨੇ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ . 10. ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਲਆ^ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਹ ੈ. 11. ਯਹੋਵਾਹ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਦਾ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨ । 
  
ਹੱਜ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹK ਭੇਿਜਆ, ਪਰ (ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ) 
ਜਦQ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪGੇਮ ਪਾ 
ਿਦੱਤਾ. ਪਰ ਅੱਲX ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾ^ਦਾ ਹ ੈ.  ਅੱਲX ਾ ਉਸ 
ਦੇ ਸੰਕੇਤ (ਪਰਫੈਕਟ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹ ੈ. 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
  

“ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ ” 
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 20 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤQ ਉRਚਾ ਹ ੈਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

1 ਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰ ੇਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹ ੈਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ 
ਿਜੱਤ , ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਹੈ ; ਤੇਰ ੇਹ ੈਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਉਪਰ ਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉRਚਾ ਹੋ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, 
ਅਨਾਿਦ। ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਨXਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਣਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਹਾਰ ” 
ਡੋਮੀਨੇਟਰ, # 16 

ਜ ੋਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ven◌ੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
  

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, am ਉਹ, 
ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹ ੈਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ: ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਕਰ; ਮL 
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮL ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤQ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 33: 9-11 ..... 9. ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ; ਉਸਨੇ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ . 10. ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਲਆ^ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਹ ੈ. 11. ਯਹੋਵਾਹ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਦਾ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨ । 
  
ਹੱਜ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹK ਭੇਿਜਆ, ਪਰ (ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ) 
ਜਦQ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪGੇਮ ਪਾ 
ਿਦੱਤਾ. ਪਰ ਅੱਲX ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾ^ਦਾ ਹ ੈ.  ਅੱਲX ਾ ਉਸ 
ਦ ੇਸੰਕੇਤ (ਪਰਫੈਕਟ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ . 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
  

“ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ ” 
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 20 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤQ ਉRਚਾ ਹ ੈਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

1 ਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰ ੇਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹ ੈਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ 
ਿਜੱਤ , ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਹੈ ; ਤੇਰ ੇਹ ੈਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਉਪਰ ਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉRਚਾ ਹੋ . 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, 
ਅਨਾਿਦ। ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਨXਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਣਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਹਾਰ ” 
ਡੋਮੀਨੇਟਰ, # 16 

ਜ ੋਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ven◌ੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
  

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, am ਉਹ, 
ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹ ੈਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ: ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਕਰ; ਮL 
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮL ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤQ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 33: 9-11 ..... 9. ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ; ਉਸਨੇ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ . 10. ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਲਆ^ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਹ ੈ. 11. ਯਹੋਵਾਹ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਦਾ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨ । 
  
ਹੱਜ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹK ਭੇਿਜਆ, ਪਰ (ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ) 
ਜਦQ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪGੇਮ ਪਾ 
ਿਦੱਤਾ. ਪਰ ਅੱਲX ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾ^ਦਾ ਹ ੈ.  ਅੱਲX ਾ ਉਸ 
ਦੇ ਸੰਕੇਤ (ਪਰਫੈਕਟ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹ ੈ. 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
  

“ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ ” 
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 20 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤQ ਉRਚਾ ਹ ੈਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

1 ਤਹਾਸ 29:11 ..... ਤੇਰ ੇਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹ ੈਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ 
ਿਜੱਤ , ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਹੈ ; ਤੇਰ ੇਹ ੈਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਉਪਰ ਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉRਚਾ ਹ ੋ. 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 255 ..... ਅੱਲਾਹ ! ਇਥ ੇਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ, ਉਹ ਜੀ̂ ਦਾ, 
ਅਨਾਿਦ। ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ̂ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਨXਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹK ਰੱਖਣਾ . 
  

“ ਈ ਐਲ-ਕਹਾਰ ” 
ਡੋਮੀਨੇਟਰ, # 16 

ਜ ੋਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ven◌ੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
  

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:39 ..... ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, am ਉਹ, 
ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹ ੈਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ: ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਕਰ; ਮL 
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮL ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤQ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
ਜ਼ਬੂਰ 33: 9-11 ..... 9. ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ; ਉਸਨੇ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ . 10. ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਲਆ^ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਹ ੈ. 11. ਯਹੋਵਾਹ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਉਸਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਦਾ ਪੀੜX ੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨ । 
  
ਹੱਜ 22:52 ..... ਅਤੇ ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹK ਭੇਿਜਆ, ਪਰ (ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ) 
ਜਦQ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪGੇਮ ਪਾ 
ਿਦੱਤਾ. ਪਰ ਅੱਲX ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾ^ਦਾ ਹ ੈ.  ਅੱਲX ਾ ਉਸ 
ਦ ੇਸੰਕੇਤ (ਪਰਫੈਕਟ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਅੱਲX ਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ . 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
  

“ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 94 

ਜ ੋਆਪਣੀ ਸਰਵਸGੇਸ਼ਠਤਾ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

ਯਸਾਯਾਹ 1:24 ..... ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ 
ਦਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ , ਆਖਦਾ ਹ ੈ, ਮL ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤQ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ 
ਿਦਆਂਗਾ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ. 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ ਪGਭੂ 
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਕੀਪਰ, ਸਰਪGਸਤ, ਦੇ 
ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ... 
  
ਮੁਹੰਮਦ :3 47:22 ..... ਉਹ ਿਜਹੜ ੇਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤQ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ 
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਿੜੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਮੈਸ1ਜਰ ਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂ ੰਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ 
ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। . 

  
“ ਈ ਐਲ-ਕਵੀ ” 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 54 
ਜ ੋਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸGੇਸ਼ਟ ਹੈ 

  
2 ਇਤਹਾਸ 16: 9 ..... ਿਕ^ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪGਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆ^ਦੀਆਂ 
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਿਜਨXਾ ਂਦਾ ਿਦਲ 
ਉਸ ਪGਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਜ 22:74 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹK 
ਕਰਦੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲX ਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ . 
  
ਇਨਫਾਲ 8:52 ..... ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
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ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਉRਚਾ ਕਰੋ 
“ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ” 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ! 
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ਜ ੋਆਪਣੀ ਸਰਵਸGੇਸ਼ਠਤਾ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
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ਦਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ , ਆਖਦਾ ਹ ੈ, ਮL ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤQ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ 
ਿਦਆਂਗਾ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ. 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ ਪGਭੂ 
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਕੀਪਰ, ਸਰਪGਸਤ, ਦੇ 
ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ... 
  
ਮੁਹੰਮਦ :3 47:22 ..... ਉਹ ਿਜਹੜ ੇਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤQ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ 
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਿੜੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਮੈਸ1ਜਰ ਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ 
ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। . 
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ਜ ੋਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸGੇਸ਼ਟ ਹੈ 

  
2 ਇਤਹਾਸ 16: 9 ..... ਿਕ^ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪGਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆ^ਦੀਆਂ 
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਿਜਨXਾ ਂਦਾ ਿਦਲ 
ਉਸ ਪGਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਜ 22:74 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹK 
ਕਰਦੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲX ਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ . 
  
ਇਨਫਾਲ 8:52 ..... ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
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“ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼ ” 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, # 94 

ਜ ੋਆਪਣੀ ਸਰਵਸGੇਸ਼ਠਤਾ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ 
  

ਯਸਾਯਾਹ 1:24 ..... ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ 
ਦਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ , ਆਖਦਾ ਹ ੈ, ਮL ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤQ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ 
ਿਦਆਂਗਾ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ. 
  
ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ ਪGਭੂ 
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਕੀਪਰ, ਸਰਪGਸਤ, ਦੇ 
ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ , ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ... 
  
ਮੁਹੰਮਦ :3 47:22 ..... ਉਹ ਿਜਹੜ ੇਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤQ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ 
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਿੜੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਮੈਸ1ਜਰ ਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂ ੰਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ 
ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। . 

  
“ ਈ ਐਲ-ਕਵੀ ” 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ, # 54 
ਜ ੋਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸGੇਸ਼ਟ ਹੈ 

  
2 ਇਤਹਾਸ 16: 9 ..... ਿਕ^ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪGਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆ^ਦੀਆਂ 
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਿਜਨXਾ ਂਦਾ ਿਦਲ 
ਉਸ ਪGਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਜ 22:74 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹK 
ਕਰਦੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲX ਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ . 
  
ਇਨਫਾਲ 8:52 ..... ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
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ਹੈਸ਼ ਆਰ 59:23 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹK ਹੈ. ਉਹ ਪGਭੂ 
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ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਿੜੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਮੈਸ1ਜਰ ਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲX ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ , ਪਰੰਤੂ 
ਅੱਲX ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। . 
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ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਉਨXਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਿਜਨXਾ ਂਦਾ ਿਦਲ 
ਉਸ ਪGਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹ ੈ. 
  
ਹੱਜ 22:74 ..... ਉਹ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹK 
ਕਰਦੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲX ਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ . 
  
ਇਨਫਾਲ 8:52 ..... ਯਕੀਨਨ ਅੱਲX ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ! 
  

ਿਜਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾ ਂ1) ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 2) ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹK 
ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 3) ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ! ਜਦQ ਤੁਸK ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਿਕ ਉਸ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹK 
ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ ਇਨXਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਰੱਬ 
ਦੇ 99 ਨਾਮਾਂ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ ) । ਕੁਰਆਨ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ 
ਲੋਕ (ਮਾਈਡ) ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾ 
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ "ਕਪਟੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ (zindiq) ਅਤੇ ਇੱਕ 

"ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ" ( k ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ) , ਜੋ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ. ( ਪੰਨਾ 34-

35 ਦੇਖੋ ) 
  
ਜ ੇਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਮਤਲਬ 
ਨਹK ਕੱ God ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦQਿਕ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਨਹK ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ,ਂ (ਭਾਵ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੁਰ ਅਤੇ Zਿਜਲ )? ਰੱਬ ਦਾ 
ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹK ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸਹੀ !◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾ̂ ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੂਰ ਅਤੇ İਨਿਜਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ! ਜੇ ਪGਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰXਾਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਉਸਦਾ 
ਸਦੀਵੀ ਿਮਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. 

ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 12). 
  
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮL ਉਨXਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ!" ਪਰ ਉਸੇ ਸਮ1 ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜXਨ ਤQ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!", ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ-

ਿਮਆਰ ਹੈ! ਹੈ ਇੱਕ! (ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!) 
  
ਮੱਤੀ 3: 2 ..... ਤੋਬਾ ਕਰੋ , ਿਕ^ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ! 
  

ਿਜਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾ ਂ1) ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 2) ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹK 
ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 3) ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ! ਜਦQ ਤੁਸK ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਿਕ ਉਸ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹK 
ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ ਇਨXਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਰੱਬ 
ਦੇ 99 ਨਾਮਾਂ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ ) । ਕੁਰਆਨ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ 
ਲੋਕ (ਮਾਈਡ) ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾ 
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ "ਕਪਟੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ (zindiq) ਅਤੇ ਇੱਕ 

"ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ" ( k ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ) , ਜੋ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ. ( ਪੰਨਾ 34-

35 ਦੇਖੋ ) 
  
ਜ ੇਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਮਤਲਬ 
ਨਹK ਕੱ God ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦQਿਕ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਨਹK ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ,ਂ (ਭਾਵ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੁਰ ਅਤੇ Zਿਜਲ )? ਰੱਬ ਦਾ 
ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹK ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸਹੀ !◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾ̂ ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਤਵੇਰਤ, ਜ਼ੇਬੂਰ ਅਤੇ İਨਿਜਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ! ਜੇ ਪGਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰXਾਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਉਸਦਾ 
ਸਦੀਵੀ ਿਮਆਰ ਹ ੈਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. 

ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 12). 
  
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮL ਉਨXਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ!" ਪਰ ਉਸੇ ਸਮ1 ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜXਨ ਤQ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!", ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ-

ਿਮਆਰ ਹੈ! ਹੈ ਇੱਕ! (ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!) 
  
ਮੱਤੀ 3: 2 ..... ਤੋਬਾ ਕਰੋ , ਿਕ^ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ! 
  

ਿਜਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾ ਂ1) ਰੱਬ ਨਹK ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 2) ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹK 
ਸੀ , ਜਾਂ ਉਹ 3) ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹK ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ! ਜਦQ ਤੁਸK ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਿਕ ਉਸ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹK 
ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ ਇਨXਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨXਾਂ ਿਵੱਚQ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ1 ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਰੱਬ 
ਦੇ 99 ਨਾਮਾਂ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ ) । ਕੁਰਆਨ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ 
ਲੋਕ (ਮਾਈਡ) ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾ 
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ "ਕਪਟੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ (zindiq) ਅਤੇ ਇੱਕ 

"ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ" ( k ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ) , ਜੋ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ. ( ਪੰਨਾ 34-

35 ਦੇਖੋ ) 
  
ਜ ੇਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ!ੈ” ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਮਤਲਬ 
ਨਹK ਕੱ God ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦQਿਕ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਨਹK ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾ,ਂ (ਭਾਵ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੁਰ ਅਤੇ Zਿਜਲ )? ਰੱਬ ਦਾ 
ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹK ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸਹੀ !◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾ̂ ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਤੇਵਰਤ, ਜ਼ੇਬੂਰ ਅਤੇ İਨਿਜਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹK ਬਦਲ ਸਕਦਾ! ਜੇ ਪGਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚQ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨXਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰXਾਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਉਸਦਾ 
ਸਦੀਵੀ ਿਮਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. 

ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 12). 
  
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮL ਉਨXਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ!" ਪਰ ਉਸੇ ਸਮ1 ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜXਨ ਤQ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!", ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ-

ਿਮਆਰ ਹੈ! ਹੈ ਇੱਕ! (ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!) 
  
ਮੱਤੀ 3: 2 ..... ਤੋਬਾ ਕਰੋ , ਿਕ^ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ! 
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ਸਦੀਵੀ ਿਮਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. 

ਯੂਹੰਨਾ 12:48 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 12). 
  
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮL ਉਨXਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ!" ਪਰ ਉਸੇ ਸਮ1 ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜXਨ ਤQ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿ̂ਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!", ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ-

ਿਮਆਰ ਹੈ! ਹੈ ਇੱਕ! (ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!) 
  
ਮੱਤੀ 3: 2 ..... ਤੋਬਾ ਕਰੋ , ਿਕ^ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
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ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ! 

  
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਹK ਹੈ ! 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ਅਤੇ 285 ...... 136. ਕਹੋ (ਹੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ ੋਸਾਡੇ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . 285. "ਅਸK ਉਸਦੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਤ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹK ਕਰਦੇ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਸੁਣਦੇ 
ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ."   
  
“ਜੇ” ਕੁਰਾਨ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ “ਤਾਂ” ਕੁਰਾਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! 

  
ਬੁਰਜ 85: 21-22 ..... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ 
ਹ ੈ, 22. ਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 9: 111 ..... ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਹੈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲX ਾ ਉRਤੇ ਚੱਲਦੀ 
ਹ ੈਿਵੱਚ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ . 
  
ਅਿਧਕਤਮ ਆਰ 15: 9 ..... ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਿਬਨਾ, ਥੱਲੇ ਭੇਿਜਆ ਯਾਦ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ . 
  
ਕੀ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭGਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ? 
  
ਮਾਈਡ 6:93 ...... ਉਸ ਤQ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ "ਮL ਪGੇਿਰਤ ਹਾ"ਂ, ਜਦQ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਨਹK 
ਹੁੰਦਾ. 
  
ਯੂਨਸ 10:17 ..... ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲQ  ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਫਲ ਨਹK ਹੋਣਗੇ. 
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ਬੋਲਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ "ਮL ਪGੇਿਰਤ ਹਾਂ", ਜਦQ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਪGੇਿਰਤ ਨਹK 
ਹੁੰਦਾ. 
  
ਯੂਨਸ 10:17 ..... ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲQ  ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਤQ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਫਲ ਨਹK ਹੋਣਗੇ. 
	 
 
 
 
 

	67 
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ! 

  
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਹK ਹੈ ! 
  
ਬਾਕ ਅਰਾ 2: 136 ਅਤੇ 285 ...... 136. ਕਹੋ (ਹੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ): ਅਸK ਅੱਲX ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ ੋਸਾਡੇ ਤੇ ਪGਗਟ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤੇ ਪGਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਆਪਣੇ ਪGਭੂ ਨੇ ਨਬੀ . 285. "ਅਸK ਉਸਦੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਤ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹK ਕਰਦੇ " - ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸK ਸੁਣਦੇ 
ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ."   
  
“ਜੇ” ਕੁਰਾਨ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ “ਤਾਂ” ਕੁਰਾਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! 

  
ਬੁਰਜ 85: 21-22 ..... 21. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਾਨ 
ਹ ੈ, 22. ਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ . 
  
ਮਾਈਡ 9: 111 ..... ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਹ ੈਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲX ਾ ਉRਤੇ ਚੱਲਦੀ 
ਹ ੈਿਵੱਚ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ . 
  
ਅਿਧਕਤਮ ਆਰ 15: 9 ..... ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਿਬਨਾ, ਥੱਲੇ ਭੇਿਜਆ ਯਾਦ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ . 
  
ਕੀ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭGਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
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68 
ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟ (100-500 ਈ.) 

  
ਟਾਲਮੂਿਡਸਟ ਕੋਲ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪGਣਾਲੀ 
ਸੀ. ਡੇਿਵਡਸਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹ:ੈ "ਇਹ ਨਕਲਨਵੀਸ ਪਿਹਲੀ ਕਿਹੰਦੇ 'ਤੇ 
ਸਨ ," ਸੌਫਿਰਮ " , (ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ" ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "), 
ਿਕਉਿਕ ਤਾਲਮੂਦ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,' ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਿਗਿਣਆ ਿਵਚ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਤੌਰਾਤ 
'   ਲਈ ਿਮਸਾਲ ਹਨ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ 5,845 ਵਾਕ. ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਮੱਧ ਪੱਤਰ ਲੇਵੀ 11:42 
ਿਵਚ ਹੈ, ਪੱਤਰ 'vav " ਬਚਨ ਿਵੱਚ " ਮਾਈਡ ", ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ"ੈ ਿਢੱਡ 
". ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੇਵੀਆਂ 10: 16, "ਡਰਾਸ਼" ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
"ਿਮੱਤਰ". ਤੌਰਾਤ ਿਵਚਲੀ ਮੱਧ ਆਇਤ ਲੇਵੀਿਟਕਸ 13:33 ਹ.ੈ 1 
  
ਰੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀ ਹਰ ਨਵ1 ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ, ਿਖਿਤਜੀ ਅਤੇ 
ਿਤਕੋਣੀ ਿਵਚ ਿਗਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਿਗਣਦੇ 
ਹਨ. ਜੇ ਅਸਲ ਤQ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. 2 
  
ਜੇਫਰੀ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਬਰਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰ ੇਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ: 3 
 
ਮਾਈਡ  42.377    ਮਾਈਡ    11.052    ਮਾਈ     22.725   
ਬੈਥ    38.218    ਯੋਡ     66.420    ਤਸਦ ੇ    21,882   
ਮਾਈਡ  29.537    ਮਾਈਡ    48.253    ਮਾਈਡ    22.972   
ਮਾਈਡ  32.530    ਲੰਙਾ     41.517    ਮਾਈਡ    22.147   
ਉਹ '  47.754    ਮੈਮ     77.778    ਇਨ            32.148  
ਿਵਚ   76.922    ਨੂਨ      41.696    ਮਾਈਡ    59.343  
ਮਾਈਡ  22.867    ਮਾਈਡ    13.580              
ਕੀਥ   23.447   ' ਮਾਈਡ   20.175                  
------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ , ਪੀ. 89. 
2 ਰੈਮ, ਪGੋਟੈਸਟਨ ਿ\ਸ਼ਚੀਅਨ ਏਵਡLਸਸ, ਪੀਪੀ. 230-231 . 
3 ਜੈਫਰੀ, ਦ ਪਰਸਨ Godਫ ਗੌਡ , ਪੀ. 14. 
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ਮਾਈਡ  42.377    ਮਾਈਡ    11.052    ਮਾਈ     22.725   
ਬੈਥ    38.218    ਯੋਡ     66.420    ਤਸਦ ੇ    21,882   
ਮਾਈਡ  29.537    ਮਾਈਡ    48.253    ਮਾਈਡ    22.972   
ਮਾਈਡ  32.530    ਲੰਙਾ     41.517    ਮਾਈਡ    22.147   
ਉਹ '  47.754    ਮੈਮ     77.778    ਇਨ            32.148  
ਿਵਚ   76.922    ਨੂਨ      41.696    ਮਾਈਡ    59.343  
ਮਾਈਡ  22.867    ਮਾਈਡ    13.580              
ਕੀਥ   23.447   ' ਮਾਈਡ   20.175                  
------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ , ਪੀ. 89. 
2 ਰੈਮ, ਪGੋਟੈਸਟਨ ਿ\ਸ਼ਚੀਅਨ ਏਵਡLਸਸ, ਪੀਪੀ. 230-231 . 
3 ਜੈਫਰੀ, ਦ ਪਰਸਨ Godਫ ਗੌਡ , ਪੀ. 14. 
	 
 
 
 
	

68 
ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟ (100-500 ਈ.) 

  
ਟਾਲਮੂਿਡਸਟ ਕੋਲ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪGਣਾਲੀ 
ਸੀ. ਡੇਿਵਡਸਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹ:ੈ "ਇਹ ਨਕਲਨਵੀਸ ਪਿਹਲੀ ਕਿਹੰਦੇ 'ਤੇ 
ਸਨ ," ਸੌਫਿਰਮ " , (ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ" ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "), 
ਿਕਉਿਕ ਤਾਲਮੂਦ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,' ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਿਗਿਣਆ ਿਵਚ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਤੌਰਾਤ 
'   ਲਈ ਿਮਸਾਲ ਹਨ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ 5,845 ਵਾਕ. ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਮੱਧ ਪੱਤਰ ਲੇਵੀ 11:42 
ਿਵਚ ਹੈ, ਪੱਤਰ 'vav " ਬਚਨ ਿਵੱਚ " ਮਾਈਡ ", ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ"ੈ ਿਢੱਡ 
". ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੇਵੀਆਂ 10: 16, "ਡਰਾਸ਼" ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
"ਿਮੱਤਰ". ਤੌਰਾਤ ਿਵਚਲੀ ਮੱਧ ਆਇਤ ਲੇਵੀਿਟਕਸ 13:33 ਹ.ੈ 1 
  
ਰੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀ ਹਰ ਨਵ1 ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ, ਿਖਿਤਜੀ ਅਤੇ 
ਿਤਕੋਣੀ ਿਵਚ ਿਗਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਿਗਣਦੇ 
ਹਨ. ਜੇ ਅਸਲ ਤQ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. 2 
  
ਜੇਫਰੀ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਬਰਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰ ੇਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ: 3 
 
ਮਾਈਡ  42.377    ਮਾਈਡ    11.052    ਮਾਈ     22.725   
ਬੈਥ    38.218    ਯੋਡ     66.420    ਤਸਦ ੇ    21,882   
ਮਾਈਡ  29.537    ਮਾਈਡ    48.253    ਮਾਈਡ    22.972   
ਮਾਈਡ  32.530    ਲੰਙਾ     41.517    ਮਾਈਡ    22.147   
ਉਹ '  47.754    ਮੈਮ     77.778    ਇਨ            32.148  
ਿਵਚ   76.922    ਨੂਨ      41.696    ਮਾਈਡ    59.343  
ਮਾਈਡ  22.867    ਮਾਈਡ    13.580              
ਕੀਥ   23.447   ' ਮਾਈਡ   20.175                  
------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ , ਪੀ. 89. 
2 ਰੈਮ, ਪGੋਟੈਸਟਨ ਿ\ਸ਼ਚੀਅਨ ਏਵਡLਸਸ, ਪੀਪੀ. 230-231 . 
3 ਜੈਫਰੀ, ਦ ਪਰਸਨ Godਫ ਗੌਡ , ਪੀ. 14. 
	 
 
 
 
	

68 
ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟ (100-500 ਈ.) 

  
ਟਾਲਮੂਿਡਸਟ ਕੋਲ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪGਣਾਲੀ 
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ਸਨ ," ਸੌਫਿਰਮ " , (ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ" ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "), 
ਿਕਉਿਕ ਤਾਲਮੂਦ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,' ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਿਗਿਣਆ ਿਵਚ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਤੌਰਾਤ 
'   ਲਈ ਿਮਸਾਲ ਹਨ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ 5,845 ਵਾਕ. ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਮੱਧ ਪੱਤਰ ਲੇਵੀ 11:42 
ਿਵਚ ਹੈ, ਪੱਤਰ 'vav " ਬਚਨ ਿਵੱਚ " ਮਾਈਡ ", ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ"ੈ ਿਢੱਡ 
". ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੇਵੀਆਂ 10: 16, "ਡਰਾਸ਼" ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
"ਿਮੱਤਰ". ਤੌਰਾਤ ਿਵਚਲੀ ਮੱਧ ਆਇਤ ਲੇਵੀਿਟਕਸ 13:33 ਹ.ੈ 1 
  
ਰੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀ ਹਰ ਨਵ1 ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ, ਿਖਿਤਜੀ ਅਤੇ 
ਿਤਕੋਣੀ ਿਵਚ ਿਗਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਿਗਣਦੇ 
ਹਨ. ਜੇ ਅਸਲ ਤQ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. 2 
  
ਜੇਫਰੀ ਤੌਰਾਤ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਬਰਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰ ੇਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ: 3 
 
ਮਾਈਡ  42.377    ਮਾਈਡ    11.052    ਮਾਈ     22.725   
ਬੈਥ    38.218    ਯੋਡ     66.420    ਤਸਦ ੇ    21,882   
ਮਾਈਡ  29.537    ਮਾਈਡ    48.253    ਮਾਈਡ    22.972   
ਮਾਈਡ  32.530    ਲੰਙਾ     41.517    ਮਾਈਡ    22.147   
ਉਹ '  47.754    ਮੈਮ     77.778    ਇਨ            32.148  
ਿਵਚ   76.922    ਨੂਨ      41.696    ਮਾਈਡ    59.343  
ਮਾਈਡ  22.867    ਮਾਈਡ    13.580              
ਕੀਥ   23.447   ' ਮਾਈਡ   20.175                  
------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ , ਪੀ. 89. 
2 ਰੈਮ, ਪGੋਟੈਸਟਨ ਿ\ਸ਼ਚੀਅਨ ਏਵਡLਸਸ, ਪੀਪੀ. 230-231 . 
3 ਜੈਫਰੀ, ਦ ਪਰਸਨ Godਫ ਗੌਡ , ਪੀ. 14. 
	 
 
 
 
	



69 
ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 1  

1. ਸਿਕਨ ਉRਤੇ ਇੱਕ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਰੋਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼. 
2. ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤQ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ . 
3. ਇਨXਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ . 
4  ਹਰ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਡੈਕਸ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ. 
5. ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹK ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਤQ ਘੱਟ ਜਾਂ 60 ਤQ ਵੱਧ 

      ਲਾਈਨਾਂ; ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
6. ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਤੰਨ 
   ਸ਼ਬਦ ਿਬਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ. 
7. ਿਸਆਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ 
   ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਅੰਜਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ. 
8. ਇੱਕ ਪGਮਾਿਣਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪGੀਪੇਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਿਜਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤQ ਘੱਟ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹK ਚਾਹੀਦਾ. 
9. ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਕ 'ਯੋਡ' ਵੀ ਨਹK ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤQ ਿਲਿਖਆ 
       ਹੋਇਆ, ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹK ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡੈਕਸ ' ਤ.ੇ 
10. ਹਰ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗXਾ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
11. ਹਰ ਨਵ1 'ਪਰਸ਼ਾ' , ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , ਨੌ ਿਵਅੰਜਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ , 
12. ਹਰ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ.ਂ 
13. ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੰਜਵK ਿਕਤਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
    ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹK. 
14. ਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , 
15. ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋ , 
16. ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਣਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਿਸਆਹੀ ਿਵਚ ਨਵਾਂ ਡੁਬੋਇਆ, 
17. ਅਤ ੇਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
    ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਨਹK ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 
--------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ , p. 89. 
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ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 1  

1. ਸਿਕਨ ਉRਤੇ ਇੱਕ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਰੋਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼. 
2. ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤQ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ . 
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4  ਹਰ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਡੈਕਸ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ. 
5. ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹK ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਤQ ਘੱਟ ਜਾਂ 60 ਤQ ਵੱਧ 

      ਲਾਈਨਾਂ; ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
6. ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਤੰਨ 
   ਸ਼ਬਦ ਿਬਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ. 
7. ਿਸਆਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ 
   ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. 
8. ਇੱਕ ਪGਮਾਿਣਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪGੀਪੇਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਿਜਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤQ ਘੱਟ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹK ਚਾਹੀਦਾ. 
9. ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਕ 'ਯੋਡ' ਵੀ ਨਹK ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤQ ਿਲਿਖਆ 
       ਹੋਇਆ, ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹK ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡੈਕਸ ' ਤ.ੇ 
10. ਹਰ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗXਾ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
11. ਹਰ ਨਵ1 'ਪਰਸ਼ਾ' , ਜਾਂ ਭਾਗ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ , ਨੌ ਿਵਅੰਜਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ , 
12. ਹਰ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ.ਂ 
13. ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੰਜਵK ਿਕਤਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
    ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹK. 
14. ਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , 
15. ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋ , 
16. ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਣਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਿਸਆਹੀ ਿਵਚ ਨਵਾਂ ਡੁਬੋਇਆ, 
17. ਅਤ ੇਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
    ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਨਹK ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 
--------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ , p. 89. 
	 
 
 
 

	69 
ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 1  

1. ਸਿਕਨ ਉRਤੇ ਇੱਕ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਰੋਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼. 
2. ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤQ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ . 
3. ਇਨXਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ . 
4  ਹਰ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਡੈਕਸ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ. 
5. ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹK ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਤQ ਘੱਟ ਜਾਂ 60 ਤQ ਵੱਧ 
      ਲਾਈਨਾਂ; ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
6. ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਤੰਨ 
   ਸ਼ਬਦ ਿਬਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ. 
7. ਿਸਆਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ 
   ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਅੰਜਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ. 
8. ਇੱਕ ਪGਮਾਿਣਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪGੀਪੇਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਿਜਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤQ ਘੱਟ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹK ਚਾਹੀਦਾ. 
9. ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਕ 'ਯੋਡ' ਵੀ ਨਹK ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤQ ਿਲਿਖਆ 
       ਹੋਇਆ, ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹK ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡੈਕਸ ' ਤ.ੇ 
10. ਹਰ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗXਾ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
11. ਹਰ ਨਵ1 'ਪਰਸ਼ਾ' , ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , ਨੌ ਿਵਅੰਜਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ , 
12. ਹਰ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ.ਂ 
13. ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੰਜਵK ਿਕਤਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
    ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹK. 
14. ਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , 
15. ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋ , 
16. ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਣਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਿਸਆਹੀ ਿਵਚ ਨਵਾਂ ਡੁਬੋਇਆ, 
17. ਅਤ ੇਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
    ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਨਹK ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 
--------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ , p. 89. 
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ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ 
ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 1  

1. ਸਿਕਨ ਉRਤੇ ਇੱਕ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਰੋਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼. 
2. ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤQ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪGਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ . 
3. ਇਨXਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤQ ਿਲਆ ਿਗਆ . 
4  ਹਰ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਡੈਕਸ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ. 
5. ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹK ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਤQ ਘੱਟ ਜਾਂ 60 ਤQ ਵੱਧ 
      ਲਾਈਨਾਂ; ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
6. ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਤੰਨ 
   ਸ਼ਬਦ ਿਬਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ. 
7. ਿਸਆਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ 
   ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. 
8. ਇੱਕ ਪGਮਾਿਣਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪGੀਪੇਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
   ਿਜਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤQ ਘੱਟ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹK ਚਾਹੀਦਾ. 
9. ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਕ 'ਯੋਡ' ਵੀ ਨਹK ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤQ ਿਲਿਖਆ 
       ਹੋਇਆ, ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹK ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡੈਕਸ ' ਤ.ੇ 
10. ਹਰ ਿਵਅੰਜਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗXਾ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
11. ਹਰ ਨਵ1 'ਪਰਸ਼ਾ' , ਜਾਂ ਭਾਗ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ , ਨੌ ਿਵਅੰਜਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ , 
12. ਹਰ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ.ਂ 
13. ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੰਜਵK ਿਕਤਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
    ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹK. 
14. ਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , 
15. ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋ , 
16. ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਣਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਿਸਆਹੀ ਿਵਚ ਨਵਾਂ ਡੁਬੋਇਆ, 
17. ਅਤ ੇਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
    ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਨਹK ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 
--------- 
1 ਡੇਿਵਡਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ , p. 89. 
	 
 
 
 



70 
ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪਾਠ-ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 

 ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 
ਿਦ ਮੁਰੇਰੀਅਨ ਕੈਨਨ : ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 18 0 ਈ. ਤQ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 
ਇਹ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤQ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਖੋਜ 1740 
ਿਵਚ ਿਮratorਰੋਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਲਾਇਬGੇਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਐਮਬਰੋਿਸਨ ਲਾਇਬGੇਰੀ ਿਵਚ 
ਿਮਲਾਨ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ. ਹੇਠਾ ਂਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦ ੇਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-
ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ ੈਜ ੋਅੱਜ ਵੀ ਹQਦ ਿਵਚ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. 1  
Bodmਅਲ Papy ਰਸ : (p66, p72, p75) 125 - 225 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਐਫਰੇਮੀ ਿਰਸਿ\ਪਟਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਸੀ) 400 - 450 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ Florentinus : (ਕੋਡੈਕਸ 0171) 400 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਬੇਰੋਲੀਨੇਨਿਸਸ : (ਕੋਡੈਕਸ 0188) ਚੌਥੀ ਸਦੀ. ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਰੀਡੇਠੀ : (ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਿਰਡੇਠੀ) ਚੌਥੀ ਸਦੀ. ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਬੀਜ਼ਾ ਕੈਨਿਬGਗੇਿਨਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡੀ -05), 450 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਕਲਾਰੋਮQਟੇਨਸ : (ਸੀ ਓਡੇਕਸ ਡੀ -06, ਡੀ -02) 400 - 500 
       AD ਿਵਚ ਪGਮਾਿਣਕ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ.ੈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡਬਲਯੂ -032), 450 - 550 ਈ 
Oxyrhyncus Papy ਰਸ : (p51, p70 ਅਤੇ p71), 200 - 300 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਅਲੈਗਜ਼Lਡਰੀਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਏ) 325 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਟੀਕਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਬੀ) 325 - 350 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਿਸਨਾਿਟਕਸ ( ਕੋਡੈਕਸ ਐਲੇਫ ) 340 - 350 ਈ 
ਯੂਹੰਨਾ Rylands Papy ਰਸ : (p52 ) 117 - 138 ਈ 
ਚੈਸਟਰ ਬੀਟੀ ਪੇਪੀ ਰਸ : (ਪੰਨਾ 45, ਪੀ 46, ਪੀ 47) 200-250 ਈ 
  
ਹੇਠਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾ ਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹ ੈਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. 2 
   ਯੂਨੀਕਲ    307 ( ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ) 
   ਿਮਨੀਸਕੂਲਜ਼  2,860 ( ਛੋਟੇ ਜੁੜੇ ਅੱਖਰ)    
   ਲੈਕਟਰੀਅਸ    2,410 ( ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ )    
   ਪਪੈਰੀ     109 ( ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਿਲਖੇ ਿਹੱਸੇ )          
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         ਕੁੱਲ:   5,686 
------ 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪ.ੰ 48-50. 
2 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 38-41 . 
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ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪਾਠ-ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 

 ਤਾਲਮੂਿਡਸਟਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 
ਿਦ ਮੁਰੇਰੀਅਨ ਕੈਨਨ : ਯੂਨਾਨ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 18 0 ਈ. ਤQ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 
ਇਹ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤQ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਖੋਜ 1740 
ਿਵਚ ਿਮratorਰੋਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਲਾਇਬGੇਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਐਮਬਰੋਿਸਨ ਲਾਇਬGੇਰੀ ਿਵਚ 
ਿਮਲਾਨ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ. ਹੇਠਾ ਂਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦ ੇਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-
ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ ੈਜ ੋਅੱਜ ਵੀ ਹQਦ ਿਵਚ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. 1  
Bodmਅਲ Papy ਰਸ : (p66, p72, p75) 125 - 225 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਐਫਰੇਮੀ ਿਰਸਿ\ਪਟਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਸੀ) 400 - 450 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ Florentinus : (ਕੋਡੈਕਸ 0171) 400 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਬੇਰੋਲੀਨੇਨਿਸਸ : (ਕੋਡੈਕਸ 0188) ਚੌਥੀ ਸਦੀ. ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਰੀਡੇਠੀ : (ਕੋਡੈਕਸ ਕੋਿਰਡੇਠੀ) ਚੌਥੀ ਸਦੀ. ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਬੀਜ਼ਾ ਕੈਨਿਬGਗੇਿਨਸ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡੀ -05), 450 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਕਲਾਰੋਮQਟੇਨਸ : (ਸੀ ਓਡੇਕਸ ਡੀ -06, ਡੀ -02) 400 - 500 
       AD ਿਵਚ ਪGਮਾਿਣਕ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ.ੈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ : (ਕੋਡੈਕਸ ਡਬਲਯੂ -032), 450 - 550 ਈ 
Oxyrhyncus Papy ਰਸ : (p51, p70 ਅਤੇ p71), 200 - 300 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਅਲੈਗਜ਼Lਡਰੀਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਏ) 325 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਟੀਕਨਸ (ਕੋਡੈਕਸ ਬੀ) 325 - 350 ਈ 
ਕੋਡੈਕਸ ਿਸਨਾਿਟਕਸ ( ਕੋਡੈਕਸ ਐਲੇਫ ) 340 - 350 ਈ 
ਯੂਹੰਨਾ Rylands Papy ਰਸ : (p52 ) 117 - 138 ਈ 
ਚੈਸਟਰ ਬੀਟੀ ਪੇਪੀ ਰਸ : (ਪੰਨਾ 45, ਪੀ 46, ਪੀ 47) 200-250 ਈ 
  
ਹੇਠਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾ ਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹ ੈਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. 2 
   ਯੂਨੀਕਲ    307 ( ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ) 
   ਿਮਨੀਸਕੂਲਜ਼  2,860 ( ਛੋਟੇ ਜੁੜੇ ਅੱਖਰ)    
   ਲੈਕਟਰੀਅਸ    2,410 ( ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ )    
   ਪਪੈਰੀ     109 ( ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਿਲਖੇ ਿਹੱਸੇ )          
               ------ 
         ਕੁੱਲ:   5,686 
------ 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪ.ੰ 48-50. 
2 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 38-41 . 
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ਕੋਡੈਕਸ ਕਲਾਰੋਮQਟੇਨਸ : (ਸੀ ਓਡੇਕਸ ਡੀ -06, ਡੀ -02) 400 - 500 
       AD ਿਵਚ ਪGਮਾਿਣਕ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ.ੈ 
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ਹੇਠਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾ ਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
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ਬਾਈਬਲ ਲਈ 

ਇਸ ਸਮ1 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਆਨ ਐਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹK ਿਮਲੀਆਂ 
ਹਨ . ਪਰ, ਵੱਧ ਹਨ, 5,600   ਪGਾਚੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ 
ਹੱਥ ਨੇ ਅੱਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪGੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਇਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ 
ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ ਦਾ ਿਦਨ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ-ਿਲਖਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. 1 
  

ਕੁਰਾਨ ਲਈ 
ਜਦQ ਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤQ 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟਕਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱins ਲਈ ਪਾਠ-ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ 

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹK ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਪਿਹਲੂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉRਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹK ਹੈ । "ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਾਰ ੇਨਾ ਪੁੱਛ ੋਿਜਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ." (ਮਾਈਡ 5: 101). ਿਕ ਿ̂ਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਕ "ਪਿਹਲ" ਧਾਰਨਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਈ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ.ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 

3 Rd ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ, 'Uthman (644--656 ਈ), ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਕੁਰਆਨ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨਕਲ ਸਾੜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ 

ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਇੱਕ "ਅਿਗਆਤ ਏਲੇਨਚੀ" ਦੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹ ੈ.   ( ਦੇਖੋ . 49) 
  
ਜ਼ੁਮਰ 39: 9 ..... ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਉਹ 
ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ?  
-------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪੰਨੇ 46- 50. 
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ਬਾਈਬਲ ਲਈ 

ਇਸ ਸਮ1 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਆਨ ਐਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹK ਿਮਲੀਆਂ 
ਹਨ . ਪਰ, ਵੱਧ ਹਨ, 5,600   ਪGਾਚੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ 
ਹੱਥ ਨੇ ਅੱਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪGੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਇਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ 
ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ ਦਾ ਿਦਨ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ-ਿਲਖਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਹK ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. 1 
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ਜਦQ ਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤQ 
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ਪਿਹਲੂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉRਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹK ਹੈ । "ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਉਨXਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਾਰ ੇਨਾ ਪੁੱਛ ੋਿਜਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ." (ਮਾਈਡ 5: 101). ਿਕ ਿ̂ਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਇੱਕ "ਅਿਗਆਤ ਏਲੇਨਚੀ" ਦੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹ ੈ.   ( ਦੇਖੋ . 49) 
  
ਜ਼ੁਮਰ 39: 9 ..... ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਉਹ 
ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ?  
-------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪੰਨੇ 46- 50. 
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ਬਾਰ ੇਨਾ ਪੁੱਛ ੋਿਜਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ." (ਮਾਈਡ 5: 101). ਿਕ ਿ̂ਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਕ "ਪਿਹਲ" ਧਾਰਨਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹK ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਈ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ.ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 

3 Rd ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ, 'Uthman (644--656 ਈ), ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਕੁਰਆਨ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨਕਲ ਸਾੜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ 

ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਇੱਕ "ਅਿਗਆਤ ਏਲੇਨਚੀ" ਦੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹ ੈ.   ( ਦੇਖੋ . 49) 
  
ਜ਼ੁਮਰ 39: 9 ..... ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਹK ਜਾਣਦੇ ਉਹ 
ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ?  
-------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪੰਨੇ 46- 50. 
	 
 
 
 



72 
ਅਰਲੀ "ਅਨੁਵਾਦ" ਦੀ ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਧਰੀ ਪGੀ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ 

ਵੇਖਾਓ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਰੂpਤਾ 
ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ: (ਸੀ. 250 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਜਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1 ਿਵਚ st ਫੀਸਦੀ. ਏ ਡੀ 

ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲLਗੁਆ-ਫG Lਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਦੋਵ1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਇਸ 

ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰਦੇ ਸਨ . ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ "ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ" ਤQ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.  
ਸਾਮਿਰਅਨ ਪLਟਾਟਾਚ: (100 - 200 ਈ .)  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਮਰੀ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਵੀਲਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ:   (130 130 130 - 160 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਜੇਰੋਮ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ: (384 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਸੱਧੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤQ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 10,000+ ਕਾਪੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ. 
ਸੀਰੀਆਈ ਅਨੁਵਾਦ: ਪਸ਼ੀਟਾ 2 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ > 3 Rd ਫੀਸਦੀ. ਈ ਡੀ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਕ ਿਸਰਾਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹ.ੈ ਿਫਲੋਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆ ਵਰਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 

508 ਈ. ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂ ੰਹੇਰਾਕਿਲਆ 

ਦੁਆਰਾ 616 ਈ. ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਮਾਈਡ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ: ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਜਦ Hijrah , ਅਤੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈ 

ਲਈ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਉRਥੇ ਪੜXਨ ਦਾ AEthopic ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 

ਪਾਇਆ. ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਭਆਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸੀ, ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂ ੰਮਾਈਡ. 
ਕਪਿਟਕ ਅਨੁਵਾਦ:   ਜਦQ 'ਉਮਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਉRਤੇ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਸਨ. ਅਤੇ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ: ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕਬਤੀ ਉਪ ਿਵੱਚ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ 

ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 Rd  > 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਜਾ ਂਪਿਹਲਾਂ। 1 
------------------- ---- 
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 41-42. 
	 
 
 
 
 

	

72 
ਅਰਲੀ "ਅਨੁਵਾਦ" ਦੀ ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਧਰੀ ਪGੀ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ 

ਵੇਖਾਓ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਰੂpਤਾ 
ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ: (ਸੀ. 250 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਜਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1 ਿਵਚ st ਫੀਸਦੀ. ਏ ਡੀ 

ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲLਗੁਆ-ਫG Lਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਦੋਵ1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਇਸ 

ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰਦੇ ਸਨ . ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ "ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ" ਤQ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.  
ਸਾਮਿਰਅਨ ਪLਟਾਟਾਚ: (100 - 200 ਈ .)  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਮਰੀ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਵੀਲਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ:   (130 130 130 - 160 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਜੇਰੋਮ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ: (384 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਸੱਧੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤQ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 10,000+ ਕਾਪੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ. 
ਸੀਰੀਆਈ ਅਨੁਵਾਦ: ਪਸ਼ੀਟਾ 2 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ > 3 Rd ਫੀਸਦੀ. ਈ ਡੀ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਕ ਿਸਰਾਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ. ਿਫਲੋਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆ ਵਰਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 

508 ਈ. ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂ ੰਹੇਰਾਕਿਲਆ 

ਦੁਆਰਾ 616 ਈ. ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਮਾਈਡ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ: ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਜਦ Hijrah , ਅਤੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈ 

ਲਈ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਉRਥੇ ਪੜXਨ ਦਾ AEthopic ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 

ਪਾਇਆ. ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਭਆਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸੀ, ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਡ. 
ਕਪਿਟਕ ਅਨੁਵਾਦ:   ਜਦQ 'ਉਮਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਉRਤੇ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਸਨ. ਅਤੇ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ: ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕਬਤੀ ਉਪ ਿਵੱਚ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ 

ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 Rd  > 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਜਾ ਂਪਿਹਲਾਂ। 1 
------------------- ---- 
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 41-42. 
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ਅਰਲੀ "ਅਨੁਵਾਦ" ਦੀ ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਧਰੀ ਪGੀ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ 
ਵੇਖਾਓ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਰੂpਤਾ 

ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ: (ਸੀ. 250 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਜਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1 ਿਵਚ st ਫੀਸਦੀ. ਏ ਡੀ 

ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲLਗੁਆ-ਫG Lਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਦੋਵ1 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਇਸ 

ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰਦੇ ਸਨ . ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ "ਸੇਪਟੁਿਜੰਟ" ਤQ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.  
ਸਾਮਿਰਅਨ ਪLਟਾਟਾਚ: (100 - 200 ਈ .)  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਮਰੀ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਵੀਲਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ:   (130 130 130 - 160 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਜੇਰੋਮ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ: (384 ਈ.) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਸੱਧੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤQ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 10,000+ ਕਾਪੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ. 
ਸੀਰੀਆਈ ਅਨੁਵਾਦ: ਪਸ਼ੀਟਾ 2 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ > 3 Rd ਫੀਸਦੀ. ਈ ਡੀ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਕ ਿਸਰਾਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹ.ੈ ਿਫਲੋਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆ ਵਰਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 

508 ਈ. ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂ ੰਹੇਰਾਕਿਲਆ 

ਦੁਆਰਾ 616 ਈ. ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਮਾਈਡ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ: ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਜਦ Hijrah , ਅਤੇ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈ 

ਲਈ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਉRਥੇ ਪੜXਨ ਦਾ AEthopic ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 

ਪਾਇਆ. ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਭਆਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸੀ, ਿਕ ਿ̂ਕ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂ ੰਮਾਈਡ. 
ਕਪਿਟਕ ਅਨੁਵਾਦ:   ਜਦQ 'ਉਮਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਉRਤੇ ਿਜੱਤ ਪGਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਸਨ. ਅਤੇ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ: ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕਬਤੀ ਉਪ ਿਵੱਚ ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ 

ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 Rd  > 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਜਾ ਂਪਿਹਲਾਂ। 1 
------------------- ---- 
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 41-42. 
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ਅਰਲੀ "ਅਨੁਵਾਦ" ਦੀ ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਧਰੀ ਪGੀ-ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ 
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ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 Rd  > 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਜਾ ਂਪਿਹਲਾਂ। 1 
------------------- ---- 
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 41-42. 
	 
 
 



73 
ਅਰਲੀ ਦੇ "ਅਨੁਵਾਦ" ਬਾਈਬਲ Whi ਚੌਧਰੀ ਪGੀ-ਤਾਰੀਖ 
ਇਸਲਾਮ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਇੱਕ greement ਅਤੇ ਸਮਰੂpਤਾ 

 ਪGੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 1 
ਸੈਪਟੁਿਜੰਟ ..................................... ( 285-247 ਈ.) 
ਸਾਮਰੀਅਨ ਪLਟਾਚੂਚ ............................... ( 100-200 ਈ.) 
ਯੂਨਾਨੀ ....................................... ਅਕੂਇਲਾ (130 ਈ.) 
ਸੀਰੀਆਕ ਪੇਸ਼ੀਟਾ ............................. ਮੇਿਲਟੋ (ਦੂਜੀ ਸਦੀ. AD) 
ਕਪਿਟਕ ................................ ( ਦੂਜੀ> ਤੀਜੀ ਸਦੀ. AD ) 
ਅਰਾਮਾਈਕ .......................... ਜੋਨਾਥਨ ਬੇਨ ਉਜ਼ਾਈਲ ( 320 ਈ. ) 
ਮਾਈਡ .................................. ( 4 ਫਰਬਰੀ ਫੀਸਦੀ. ਈ) 
ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ................................ ਜੇਰੋਮ ( 405 ਈ. ) 
ਅਰਮੀਨੀਅਨ ..................................... ( 411 ਈ. ) 
ਗੋਿਥਕ ............................. ਅਲਿਫਲਾਸ (AD 360 AD ਈ. ) 
ਿਫਲੋਕਸੈਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆਕ .......................... ਪੋਲੀਕਾਰਪ (508 ਈ. ) 
  

ਨਵ1 ਨੇਮ 2 ਦੇ ਪੂਰਵ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਲੈਿਟਨ ਵਲਗੇਟ ...................................... 10,000 + 
ਐਥੋਪ ਆਈਸੀ........................................ 2,000 + 
ਸਲੇਿਵਕ .......... ...................................... 4,101 
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ... ...................................... 2,587 
ਸੀਰੀਆ ੲ ਮਾਈਡ ...................................... 350 + 
ਬੋਹੈਿਰਕ ............................................. 100 
ਅਰਬੀ  .............................................. 75 
ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ... ........................................ 50 
Zਗਲ ਸਕਸਨ ..... ......................................... 7 
ਗੋਿਥਕ ... .............................................. 6 
ਸੋਗਿਦਅਨ ... .......................................... 3 
ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਰੀਆਕ ....... .................................. 2 
ਫ਼ਾਰਸੀ .... .............................................. 2 
ਫG Lਿਕਸ਼ ..... .............................................. 1 
                                                ------- 
                                          ਕੁੱਲ:    19,284 
---------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ , ਪੰਨਾ 52-53. 
2 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਿਦ ਿਨ Ev ਏਵਡLਸ , ਪੀਪੀ 34 ਅਤੇ 41. 
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ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ 

ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
  

ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
  

ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 

1,580 ਅੱਖਰਾ ਂਿਵਚQ ਿਸਰਫ ਇਕ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ 

ਿਵਚ ਿਸਰਫ 00.06 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹ ੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ 99.94 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਇਕੋ 

ਿਜਹੇ ਹਨ. 1 

ਲਈ New Testament 
  
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ,, 00०० ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਜਾਂ ou t ਲਈ, ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ 

ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਲਾਈਨਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 40 ਲਾਈਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 19 ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਊ 

ਨੇਮ ਿਵਚ 7.957 ਬਾਣੀ ਉRਥੇ ਿਸਰਫ਼ 19 ਸ਼ੱਕੀ 41 ਸ਼ਬਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ. ਇਹ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 1.77 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਹ.ੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਅਸK ਿਨ 

Test ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚQ 

ਕੁਝ 98.33 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਹਾਂ . ਲਗਭਗ 40-50 ਦੇ 400 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚQ ਟੈਕਸਟ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਨਹK ਕਰਦਾ . ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਪੰਨਾ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ 19 ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 

ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਅਸਲ ਪੜXਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ T ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ 
ਹ ੈਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪੜXਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ 
ਿਕ SE ਆਇਤ ਹਵਾਈਅੱਡ ੇਅਸਲੀ ਖਰੜੇ ਿਵੱਚ. ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚQ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਲੀ 
ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁ fundamentalਲੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਉRਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹK ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਈਸਾਈਆਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ . 2 
  
-------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਜੋਸ਼ ਮੈਕਡਾਵਲ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ , ਪੀਪੀ 43 - 46. 
2 ਗੀਸਲਰ ਅਤੇ ਿਨਕਸ, ਇਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
  ਬਾਈਬਲ , ਸਫ਼ਾ 361-367. 
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2 ਗੀਸਲਰ ਅਤੇ ਿਨਕਸ, ਇਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
  ਬਾਈਬਲ , ਸਫ਼ਾ 361-367. 
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ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ 

ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
  

ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
  

ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 

1,580 ਅੱਖਰਾ ਂਿਵਚQ ਿਸਰਫ ਇਕ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ 

ਿਵਚ ਿਸਰਫ 00.06 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹ ੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ 99.94 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਇਕੋ 

ਿਜਹੇ ਹਨ. 1 

ਲਈ New Testament 
  
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ,, 00०० ਪGਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਵ1 ਨੇਮ ਜਾਂ ou t ਲਈ, ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ 

ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਲਾਈਨਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 40 ਲਾਈਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 19 ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਊ 

ਨੇਮ ਿਵਚ 7.957 ਬਾਣੀ ਉRਥੇ ਿਸਰਫ਼ 19 ਸ਼ੱਕੀ 41 ਸ਼ਬਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ. ਇਹ ਦਰਸਾ̂ ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 1.77 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਹ.ੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਅਸK ਿਨ 

Test ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚQ 

ਕੁਝ 98.33 ਪGਤੀਸ਼ਤ ਹਾਂ . ਲਗਭਗ 40-50 ਦੇ 400 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚQ ਟੈਕਸਟ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪLਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚQ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਨੂੰ ਪGਭਾਵਤ ਨਹK ਕਰਦਾ . ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਪੰਨਾ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੇ 19 ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 

ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਅਸਲ ਪੜXਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ T ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ 
ਹ ੈਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪੜXਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ 
ਿਕ SE ਆਇਤ ਹਵਾਈਅੱਡ ੇਅਸਲੀ ਖਰੜੇ ਿਵੱਚ. ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚQ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਲੀ 
ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁ fundamentalਲੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਉRਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹK ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਈਸਾਈਆਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ . 2 
  
-------- 
1 ਮੈਕਡਾਵਲ, ਜੋਸ਼ ਮੈਕਡਾਵਲ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ , ਪੀਪੀ 43 - 46. 
2 ਗੀਸਲਰ ਅਤੇ ਿਨਕਸ, ਇਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
  ਬਾਈਬਲ , ਸਫ਼ਾ 361-367. 

	 
 
 



75 
ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ 

ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
  

19 ਸਵਾਲ ਅੰਸ਼ 
ਿਵਚ New Testament 1 

  
ਮੱਤੀ 17:21 ..... ਇਹ ਿਕਸਮ ਬਾਹਰ ਨਹK, ਪGਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
ਮੈਿਥ 18 18:11 ..... ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮੱਤੀ 23:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ... ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. 
ਮਾਰਕ 7:16 ..... ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਹੋਣ ... 
ਮਰਕੁਸ 9:48 ..... ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹK, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹK ਜਾਂਦੀ. 
ਮਰਕੁਸ 11:26 ..... ਪਰ ਜੇ ਤੁਸK ਮਾਫ਼ ਨਹK ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹK 
ਕਰੇਗਾ। 
ਮਰਕੁਸ 15:28 ..... ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮਰਕੁਸ 16: 9-20 ..... 18. ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗ;ੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਪKਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ... 
ਲੂਕਾ 17:36 ..... ਇੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਲੂਕਾ 23:17 ..... ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 5: 4 ..... ਿਫਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤQ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ … 
ਯੂਹੰਨਾ 7: 53-8: 11 ..... 3. ਅਤ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇੱਕ aਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਜੋ 

ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 9:35 ..... ਕੀ ਤੁਸK ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉRਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
ਕਰਤੱਬ 8:37 ..... ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸK ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਰਸੂ 15:34 ..... ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ... 
ਐਕਟ 24: 8 ..... ਉਸਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ... 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:29 ..... ਯਹੂਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ... 
ਰੋਮੀਆਂ 16:24 ..... ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7 ..... ਿਕ ਿ̂ਕ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਰੱਛ ਿਰਕਾਰਡ ... 
-------- 
1 ਨੋਟ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਹੀ .◌ੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ . 
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ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
  

19 ਸਵਾਲ ਅੰਸ਼ 
ਿਵਚ New Testament 1 

  
ਮੱਤੀ 17:21 ..... ਇਹ ਿਕਸਮ ਬਾਹਰ ਨਹK, ਪGਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
ਮੈਿਥ 18 18:11 ..... ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮੱਤੀ 23:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ... ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. 
ਮਾਰਕ 7:16 ..... ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਹੋਣ ... 
ਮਰਕੁਸ 9:48 ..... ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹK, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹK ਜਾਂਦੀ. 
ਮਰਕੁਸ 11:26 ..... ਪਰ ਜੇ ਤੁਸK ਮਾਫ਼ ਨਹK ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹK 
ਕਰੇਗਾ। 
ਮਰਕੁਸ 15:28 ..... ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮਰਕੁਸ 16: 9-20 ..... 18. ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਪKਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ... 
ਲੂਕਾ 17:36 ..... ਇੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਲੂਕਾ 23:17 ..... ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 5: 4 ..... ਿਫਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤQ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ … 
ਯੂਹੰਨਾ 7: 53-8: 11 ..... 3. ਅਤ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇੱਕ aਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਜੋ 

ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 9:35 ..... ਕੀ ਤੁਸK ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉRਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
ਕਰਤੱਬ 8:37 ..... ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸK ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਰਸੂ 15:34 ..... ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ... 
ਐਕਟ 24: 8 ..... ਉਸਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ... 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:29 ..... ਯਹੂਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ... 
ਰੋਮੀਆਂ 16:24 ..... ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7 ..... ਿਕ ਿ̂ਕ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਰੱਛ ਿਰਕਾਰਡ ... 
-------- 
1 ਨੋਟ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਹੀ .◌ੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ . 
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ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 

  
19 ਸਵਾਲ ਅੰਸ਼ 

ਿਵਚ New Testament 1 
  
ਮੱਤੀ 17:21 ..... ਇਹ ਿਕਸਮ ਬਾਹਰ ਨਹK, ਪGਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
ਮੈਿਥ 18 18:11 ..... ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮੱਤੀ 23:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ... ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. 
ਮਾਰਕ 7:16 ..... ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਹੋਣ ... 
ਮਰਕੁਸ 9:48 ..... ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹK, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹK ਜਾਂਦੀ. 
ਮਰਕੁਸ 11:26 ..... ਪਰ ਜੇ ਤੁਸK ਮਾਫ਼ ਨਹK ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹK 
ਕਰੇਗਾ। 
ਮਰਕੁਸ 15:28 ..... ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮਰਕੁਸ 16: 9-20 ..... 18. ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗ;ੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਪKਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ... 
ਲੂਕਾ 17:36 ..... ਇੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਲੂਕਾ 23:17 ..... ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 5: 4 ..... ਿਫਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤQ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ … 
ਯੂਹੰਨਾ 7: 53-8: 11 ..... 3. ਅਤ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇੱਕ aਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਜੋ 

ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 9:35 ..... ਕੀ ਤੁਸK ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉRਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
ਕਰਤੱਬ 8:37 ..... ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸK ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਰਸੂ 15:34 ..... ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ... 
ਐਕਟ 24: 8 ..... ਉਸਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ... 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:29 ..... ਯਹੂਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ... 
ਰੋਮੀਆਂ 16:24 ..... ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7 ..... ਿਕ ਿ̂ਕ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਰੱਛ ਿਰਕਾਰਡ ... 
-------- 
1 ਨੋਟ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਹੀ .◌ੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ . 
	 
 
 
 

	

75 
ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ 

ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 
  

19 ਸਵਾਲ ਅੰਸ਼ 
ਿਵਚ New Testament 1 

  
ਮੱਤੀ 17:21 ..... ਇਹ ਿਕਸਮ ਬਾਹਰ ਨਹK, ਪGਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
ਮੈਿਥ 18 18:11 ..... ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮੱਤੀ 23:14 ..... ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ... ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. 
ਮਾਰਕ 7:16 ..... ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਹੋਣ ... 
ਮਰਕੁਸ 9:48 ..... ਉਨXਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹK, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹK ਜਾਂਦੀ. 
ਮਰਕੁਸ 11:26 ..... ਪਰ ਜੇ ਤੁਸK ਮਾਫ਼ ਨਹK ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹK 
ਕਰੇਗਾ। 
ਮਰਕੁਸ 15:28 ..... ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
ਮਰਕੁਸ 16: 9-20 ..... 18. ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਪKਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹK ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ... 
ਲੂਕਾ 17:36 ..... ਇੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਲੂਕਾ 23:17 ..... ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 5: 4 ..... ਿਫਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤQ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੀ ਤਰXਾਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ … 
ਯੂਹੰਨਾ 7: 53-8: 11 ..... 3. ਅਤ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇੱਕ aਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਜੋ 

ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ ... 
ਯੂਹੰਨਾ 9:35 ..... ਕੀ ਤੁਸK ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉRਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
ਕਰਤੱਬ 8:37 ..... ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸK ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਰਸੂ 15:34 ..... ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ... 
ਐਕਟ 24: 8 ..... ਉਸਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ... 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:29 ..... ਯਹੂਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ... 
ਰੋਮੀਆਂ 16:24 ..... ਸਾਡੇ ਪGਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5: 7 ..... ਿਕ ਿ̂ਕ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਰੱਛ ਿਰਕਾਰਡ ... 
-------- 
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76 
“ਪਿਤਤG” 

(ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ) 
  

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤQ ਵੱਧ ਪGਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਿਵੱਚQ 
ਸੱਤ ਸਨ : 1 
  
ਕਲੇਮLਟ (30-100): ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ, 92 ਤQ ਲੈ ਕੇ 99 ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ 

ਸਨ. ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਪਸਟੋਿਲਕ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਜਸਿਟਨ (-1 89--1 an)): ਇੱਕ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਇਸਨੂ ੰ2 ਵK ਸਦੀ ਿਵੱਚ " ਲੋਗੋਸ " ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪGਮੁੱਖ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਆਇਰੇਨੀਅਸ (130-202) : ਗੌਲ ਿਵਚ ਲੁਗਡੂਨਮ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਿਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ. ਉਹ 
ਅਰੰਭਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀਆਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿ\ਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁ 
developmentਲੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।   
ਟਰਟੂਲੀਅਨ (160-240): ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਪGਾਂਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਥੇਜ ਤQ ਇੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪGਚਿਲਤ ਲੇਖਕ। ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੰਗGਿਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ 
ਈਸਾਈ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
ਿਹਪੋਿਲਟਸ (170-235): ਰੋਮ ਰੋਮ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ 
ਿਵਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ 3-ਸਦੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ. 
ਔਿਰਜੇਨ (185-254): ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਔਿਰਜੇਨ Adamantius, ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਅੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ. 
ਯੂਸੀਬੀਅਸ (260-340): ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੂਲ, ਿਮਸਾਲ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੋਲੀਿਮਸਟ ਦਾ ਰੋਮਨ 
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੈਸਿਰਆ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣ ਿਗਆ . 314. 
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਹਰਚ ਿਪਓ ਸਨ: 
  
Papias  (35-107)  ਐਥਨੇਸੀਅਸ  (293-373) 
ਇਗਨੇਿਸ਼ਅਸ  (35-117)  ਗGੈਗਰੀ  (329-388)         
ਪੋਲੀਕਾਰਪ  (70-156)  ਬੇਿਸਲ  (330 379) 
ਟੇਸ਼ਨ  (110-165)  ਜੇਰੋਮ   (342-420) 
ਕਲੇਮLਟ  (150-215)  \ਾਇਸੋਸਟੋਮ  (345-405) 
ਪੀ ਇਆਨ  (200-258)  ਆਗਸਤੀਨ   (354-430) 
----------               
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 44-45 ਅਤੇ 54. 
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“ਪਿਤਤG” 

(ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ) 
  

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤQ ਵੱਧ ਪGਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਂਿਵੱਚQ 
ਸੱਤ ਸਨ : 1 
  
ਕਲੇਮLਟ (30-100): ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ, 92 ਤQ ਲੈ ਕੇ 99 ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ 

ਸਨ. ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਪਸਟੋਿਲਕ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਜਸਿਟਨ (-1 89--1 an)): ਇੱਕ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਇਸਨੂ ੰ2 ਵK ਸਦੀ ਿਵੱਚ " ਲੋਗੋਸ " ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪGਮੁੱਖ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਆਇਰੇਨੀਅਸ (130-202) : ਗੌਲ ਿਵਚ ਲੁਗਡੂਨਮ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਿਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ. ਉਹ 
ਅਰੰਭਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀਆਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿ\ਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁ 
developmentਲੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।   
ਟਰਟੂਲੀਅਨ (160-240): ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਪGਾਂਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਥੇਜ ਤQ ਇੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪGਚਿਲਤ ਲੇਖਕ। ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੰਗGਿਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ 
ਈਸਾਈ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
ਿਹਪੋਿਲਟਸ (170-235): ਰੋਮ ਰੋਮ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ 
ਿਵਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ 3-ਸਦੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ. 
ਔਿਰਜੇਨ (185-254): ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਔਿਰਜੇਨ Adamantius, ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਅੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ. 
ਯੂਸੀਬੀਅਸ (260-340): ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੂਲ, ਿਮਸਾਲ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੋਲੀਿਮਸਟ ਦਾ ਰੋਮਨ 
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੈਸਿਰਆ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣ ਿਗਆ . 314. 
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਹਰਚ ਿਪਓ ਸਨ: 
  
Papias  (35-107)  ਐਥਨੇਸੀਅਸ  (293-373) 
ਇਗਨੇਿਸ਼ਅਸ  (35-117)  ਗGੈਗਰੀ  (329-388)         
ਪੋਲੀਕਾਰਪ  (70-156)  ਬੇਿਸਲ  (330 379) 
ਟੇਸ਼ਨ  (110-165)  ਜੇਰੋਮ   (342-420) 
ਕਲੇਮLਟ  (150-215)  \ਾਇਸੋਸਟੋਮ  (345-405) 
ਪੀ ਇਆਨ  (200-258)  ਆਗਸਤੀਨ   (354-430) 
----------               
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 44-45 ਅਤੇ 54. 
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ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤQ ਵੱਧ ਪGਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਿਵੱਚQ 
ਸੱਤ ਸਨ : 1 
  
ਕਲੇਮLਟ (30-100): ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ, 92 ਤQ ਲੈ ਕੇ 99 ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ 

ਸਨ. ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਪਸਟੋਿਲਕ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਜਸਿਟਨ (-1 89--1 an)): ਇੱਕ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਇਸਨੂ ੰ2 ਵK ਸਦੀ ਿਵੱਚ " ਲੋਗੋਸ " ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪGਮੁੱਖ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਆਇਰੇਨੀਅਸ (130-202) : ਗੌਲ ਿਵਚ ਲੁਗਡੂਨਮ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਿਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ. ਉਹ 
ਅਰੰਭਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀਆਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿ\ਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁ 
developmentਲੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।   
ਟਰਟੂਲੀਅਨ (160-240): ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਪGਾਂਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਥੇਜ ਤQ ਇੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪGਚਿਲਤ ਲੇਖਕ। ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੰਗGਿਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ 
ਈਸਾਈ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
ਿਹਪੋਿਲਟਸ (170-235): ਰੋਮ ਰੋਮ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ 
ਿਵਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ 3-ਸਦੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ. 
ਔਿਰਜੇਨ (185-254): ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਔਿਰਜੇਨ Adamantius, ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਅੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ. 
ਯੂਸੀਬੀਅਸ (260-340): ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੂਲ, ਿਮਸਾਲ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੋਲੀਿਮਸਟ ਦਾ ਰੋਮਨ 
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੈਸਿਰਆ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣ ਿਗਆ . 314. 
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਹਰਚ ਿਪਓ ਸਨ: 
  
Papias  (35-107)  ਐਥਨੇਸੀਅਸ  (293-373) 
ਇਗਨੇਿਸ਼ਅਸ  (35-117)  ਗGੈਗਰੀ  (329-388)         
ਪੋਲੀਕਾਰਪ  (70-156)  ਬੇਿਸਲ  (330 379) 
ਟੇਸ਼ਨ  (110-165)  ਜੇਰੋਮ   (342-420) 
ਕਲੇਮLਟ  (150-215)  \ਾਇਸੋਸਟੋਮ  (345-405) 
ਪੀ ਇਆਨ  (200-258)  ਆਗਸਤੀਨ   (354-430) 
----------               
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 44-45 ਅਤੇ 54. 
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ਕਲੇਮLਟ (30-100): ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ, 92 ਤQ ਲੈ ਕੇ 99 ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ 

ਸਨ. ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਪਸਟੋਿਲਕ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਜਸਿਟਨ (-1 89--1 an)): ਇੱਕ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਇਸਨੂ ੰ2 ਵK ਸਦੀ ਿਵੱਚ " ਲੋਗੋਸ " ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤQ ਪGਮੁੱਖ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਆਇਰੇਨੀਅਸ (130-202) : ਗੌਲ ਿਵਚ ਲੁਗਡੂਨਮ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਿਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ. ਉਹ 
ਅਰੰਭਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀਆਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿ\ਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁ 
developmentਲੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।   
ਟਰਟੂਲੀਅਨ (160-240): ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਪGਾਂਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਥੇਜ ਤQ ਇੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪGਚਿਲਤ ਲੇਖਕ। ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੰਗGਿਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ 
ਈਸਾਈ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
ਿਹਪੋਿਲਟਸ (170-235): ਰੋਮ ਰੋਮ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ 
ਿਵਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ 3-ਸਦੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ. 
ਔਿਰਜੇਨ (185-254): ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਔਿਰਜੇਨ Adamantius, ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਅੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ. 
ਯੂਸੀਬੀਅਸ (260-340): ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੂਲ, ਿਮਸਾਲ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੋਲੀਿਮਸਟ ਦਾ ਰੋਮਨ 
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੈਸਿਰਆ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣ ਿਗਆ . 314. 
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ ਹਰਚ ਿਪਓ ਸਨ: 
  
Papias  (35-107)  ਐਥਨੇਸੀਅਸ  (293-373) 
ਇਗਨੇਿਸ਼ਅਸ  (35-117)  ਗGੈਗਰੀ  (329-388)         
ਪੋਲੀਕਾਰਪ  (70-156)  ਬੇਿਸਲ  (330 379) 
ਟੇਸ਼ਨ  (110-165)  ਜੇਰੋਮ   (342-420) 
ਕਲੇਮLਟ  (150-215)  \ਾਇਸੋਸਟੋਮ  (345-405) 
ਪੀ ਇਆਨ  (200-258)  ਆਗਸਤੀਨ   (354-430) 
----------               
1 ਮਾਈਡ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਸਫ਼.ੇ 44-45 ਅਤੇ 54. 
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ਮੁ ਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਵਚ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ ਿਜਨXਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਨXਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਉਨXਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰXਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਗGੀ ਕੇ ਿਨ Test ਟੈਸਟਾਮLਟਸ ਜੋ ਿਕ 5,6 00 ਤQ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ 
ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨXਾਂ ਪGਾਚੀਨ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪGਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ 
ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨtੂ Testam ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ 11 

ਹਵਾਲੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Patristics ਦੇ ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ. 1 
  

ਲੇਖਕ     ਇੰਜੀਲ  ਪੌਲੁਸ  ਦੇ ਹੋਰ     ਹਵਾਲੇ-    ਕੁਲ  ਐਸ   
                                   ਪਿਰਚਯ   ਪੱਤਰ  ਵੱਟ  
  
ਸੈਲੀਮLਟ :  1,017  44  1,127  207  11  2,406 
30-100 ਈ 
  
ਜਸਿਟਨ :   268  10  43  6  3  330 
89-163 ਈ 
  
ਈਰਾਨੀਅਸ :  1,038  194  499  23  65  1,819 
130-202 ਈ 
  
ਟਰਟੂਲੀਅਨ :  3,822  502  2,609  120  205  7,258 
160-240 ਈ 
  
ਿਹੱਪੋਿਲਟਸ :     734  42  387  27  188  1,378 
170-235 ਈ 
  
ਔਿਰਜੇਨ :  9.231  349  7.778  399  165         17.922 
185-254 ਈ 
  
ਯੂਸੀਬੀਅਸ :  3,258  211  1,592  88  27  5,176 
260-340 ਈ 
  
(ਕੱੁਲ s)      19,368  1,352     14,035  870  664     36,289 
  
--------- 
1 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਪੀ. 43 . 
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ਮੁ ਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਵਚ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
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160-240 ਈ 
  
ਿਹੱਪੋਿਲਟਸ :     734  42  387  27  188  1,378 
170-235 ਈ 
  
ਔਿਰਜੇਨ :  9.231  349  7.778  399  165         17.922 
185-254 ਈ 
  
ਯੂਸੀਬੀਅਸ :  3,258  211  1,592  88  27  5,176 
260-340 ਈ 
  
(ਕੱੁਲ s)      19,368  1,352     14,035  870  664     36,289 
  
--------- 
1 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਿਨਊ ਸਬੂਤ , ਪੀ. 43 . 
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“ਪਿਤਤG” 
(ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾ) 
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ਕਾਪੀਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਗGੀ ਕੇ ਿਨ Test ਟੈਸਟਾਮLਟਸ ਜੋ ਿਕ 5,6 00 ਤQ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ 
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ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨtੂ Testam ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ 11 

ਹਵਾਲੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Patristics ਦੇ ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ. 1 
  

ਲੇਖਕ     ਇੰਜੀਲ  ਪੌਲੁਸ  ਦੇ ਹੋਰ     ਹਵਾਲੇ-    ਕੁਲ  ਐਸ   
                                   ਪਿਰਚਯ   ਪੱਤਰ  ਵੱਟ  
  
ਸੈਲੀਮLਟ :  1,017  44  1,127  207  11  2,406 
30-100 ਈ 
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78 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਸਧਾਂਤ 

  
ਅਸਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਛੇਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਿਲਖਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ, 
ਿਜਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਬਾਰੇ ਡਧ ਕਸਲ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ i ਬੁੱਕ, ਸਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ d 
ਨੂੰ ਈ ਇ ਮਸੀਹ ਦੇ ty ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ. ਅਸਲ ਯੂਨਾਨੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ 100% ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਾ ਂਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਿਨ ਟੀ ਅਸਟਾਮਟ ਅਨੁਵਾਦਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਪਾਇਆ . ਪੈਟਿਰਸਿਟਕਸ 
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ   ਗਏ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ 36,000 ਤQ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਉ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 
ਬਾਰੇ 100% ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਸਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ : 
  
ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ................................ ਮੱਤੀ 1: 18-21 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾ ............................. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 14-15 
ਡੀ ਈ ਈ ਟਾਈ ਦਾ ਟਾਇ ਈਿਸਸ ........................ ਯੂਹੰਨਾ 20: 28-29 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ................................ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2: 5-11 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਨਾਿਦਤਾ ............................... ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪGਾਸਿਚਤ ਮੌਤ .............................. ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-12 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਿਗਆਨ ............................. ਯੂਹੰਨਾ 4: 25-26 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ............................ ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ......................... ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 15-22 
ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ............................... ਜੋਹ ਐਨ 1: 1-14 
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ............................ ਮਾਰਕ 14: 61-62 
ਮਸੀਹ ਮਸੀਹਾ ਹ ੈ................................... ਮੱਤੀ 16: 16-20 
ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ .......................... 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:14-15 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ ਹ ੈ........................1 ਿਟਮ. 2:5 
ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ........................ ਮਰਕੁਸ 2:5-11 
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ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਿਨ ਟੀ ਅਸਟਾਮਟ ਅਨੁਵਾਦਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਪਾਇਆ . ਪੈਟਿਰਸਿਟਕਸ 
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ   ਗਏ ਨਵ1 ਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ 36,000 ਤQ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਉ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 
ਬਾਰੇ 100% ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਸਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ : 
  
ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ................................ ਮੱਤੀ 1: 18-21 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾ ............................. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 14-15 
ਡੀ ਈ ਈ ਟਾਈ ਦਾ ਟਾਇ ਈਿਸਸ ........................ ਯੂਹੰਨਾ 20: 28-29 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ................................ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2: 5-11 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਨਾਿਦਤਾ ............................... ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪGਾਸਿਚਤ ਮੌਤ .............................. ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-12 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਿਗਆਨ ............................. ਯੂਹੰਨਾ 4: 25-26 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ............................ ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ......................... ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 15-22 
ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ............................... ਜੋਹ ਐਨ 1: 1-14 
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ............................ ਮਾਰਕ 14: 61-62 
ਮਸੀਹ ਮਸੀਹਾ ਹ ੈ................................... ਮੱਤੀ 16: 16-20 
ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ .......................... 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:14-15 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲਾ ਹ ੈ........................1 ਿਟਮ. 2:5 
ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ........................ ਮਰਕੁਸ 2:5-11 
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ਕੁਰਆਨ affirms ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਮਸੀਹ 1 

  
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ............................. ਬਕਾਰਾ 2:87 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹਾ ਹ ੈ............................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:45 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ .............................. ਨੀਸਾ 4:172 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ .............................. ਮਿਰਯਮ 19:30 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਲX ਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ .......................... MA'IDE 5:75 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਲX ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ .......................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:3 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ............................ ਮਿਰਯਮ 19:34 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ............................ ਤਿਹਰੀਮ 66:12 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਚੰਨX ਹੈ ....................... ਮਿਰਯਮ 19:21 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਗਵਾਹ ਹ ੈ................................... ਨੀਸਾ 4: 159 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਲX ਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ..............................ਿਮਰਯਮ 19:21 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ (ਉRਘ)ੇ ........................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:45 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ............................. ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:46 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ .................................ਮਿਰਯਮ 19:31 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ .............................. ਬਕਾਰਾ 2:87 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ....................... ਬਕਾਰਾ 2: 253 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ .................. ਅਲੀ-ਇਮਰਾਨ 3:47 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ.............. ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:49 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ........................ ਅਲੀ-İਮਰਾਨ 3:49 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ .................. ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:49 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ..........................ਅਲੀ-ranਮਰਾਨ 3:55 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚQ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ।. ......................ਅਲੀ-ਇਮਰਾਨ 3:55 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜX ਿਗਆ ......................... ਅਲੀ-ਮਮਰਾਨ 3:55 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ .................... Mâ 'ਿਵਚਾਰ 5:110 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ............................... ਮਿਰਯਮ 19:19 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ............................. ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ......................... ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:61,63 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ............. ਜ਼ੁਹਰੂਫ 43:63 
--------------- 
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 15-16 ..... 15. ਇਨXਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉRਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨXਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵ.ੇ 16. ਸਾਵਧਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕੋਲ ; ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ;ੋ ਿਕ ਿ̂ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ 
ਬਚਾਓਗੇ। 
--------------- 
1 ਅਦਨ İਬਨ İਸਮਾਈਲ , ਦ ਿਬਲੀਫ ਆਫ਼ ਇਸਾਈਮਾਈਲ , ਸਫ਼ਾ 37-38. 
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ਕੀ ਹੋਇਆ 

ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਕ?ਸਲA? 
  

ਨਾਈਸੀਆ ਦੀ ਸਭਾ 
20 ਮਈ ਫਰਬਰੀ - ਜੂਨ 19 ਫਰਬਰੀ , 325 ਈ 

ਸਮਰਾਟ ਕCਸਟੇਨਟਾਈਨ, ਿਬFਪC ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ 318 ਿਬFਪ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਕUਸਲ ਿਵੱਚ Fਾਮਲ ਹੋਏ. ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 3 
ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਰਜ ਯੂਸੀਬੀਅਸ ਹੇ f ਕੈਸਿਰਯਾ , ਐਥਨ_ ਸੀਅਸ ਮਾਈਡ ਦ ੇ, 
ਅਤ ੇEustathius ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦ ੇ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇF ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਸੀਹ ਬaਹਮ ਸੀ ਜC ਨਹb। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਤਾਬC ਦੇ ਿਵFੇ '' ਕੈਨd ਨੀਕਲ 
'' ਮੰਨ_  ਜCਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ . ਹਾਲCਿਕ, ਉਹਨC ਨ_  ਜੋ 
ਸਮੂਿਹਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ "ਿਨਿਕਨ ਧਰਮ" 1 ਿਵੱਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ . 
  
ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ , ਿਪਤਾ ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ , ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਦaFਟ ਅਤੇ ਅਿਦaFਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ , ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ [ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ; ਇਹ ਿਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ, 
ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪaਕਾF ਹੈ,] ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਿਪਤਾ, 
ਇਕਲੌਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹb, ਇਕ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ; ਉਸਦੇ 
ਰਾਹb ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ kਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ , ਹੇਠC ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ; ਉਸਨ_  ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫ਼ੇਰ ਜੀnਦਾ ਹੋਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਿਗਆ; ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ . [ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 'ਇਕ 
ਸਮC ਸੀ ਜਦp ਉਹ ਨਹb ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤp ਪਿਹਲC ਨਹb 
ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤp ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,' ਜC 'ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ' ਜC 'ਤੱਤ' ਜC 'ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ' ਜC 
'ਪਿਰਵਰਤਨFੀਲ', ਜC 'ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ' ਹੈ - ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਚਰਚ. ]             
--------- 
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ਸਮਰਾਟ ਕCਸਟੇਨਟਾਈਨ, ਿਬFਪC ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ 318 ਿਬFਪ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਕUਸਲ ਿਵੱਚ Fਾਮਲ ਹੋਏ. ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 3 
ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਰਜ ਯੂਸੀਬੀਅਸ ਹੇ f ਕੈਸਿਰਯਾ , ਐਥਨ_ ਸੀਅਸ ਮਾਈਡ ਦ ੇ, 
ਅਤ ੇEustathius ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦ ੇ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇF ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਸੀਹ ਬaਹਮ ਸੀ ਜC ਨਹb। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਤਾਬC ਦੇ ਿਵFੇ '' ਕੈਨd ਨੀਕਲ 
'' ਮੰਨ_  ਜCਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ . ਹਾਲCਿਕ, ਉਹਨC ਨ_  ਜੋ 
ਸਮੂਿਹਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ "ਿਨਿਕਨ ਧਰਮ" 1 ਿਵੱਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ . 
  
ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ , ਿਪਤਾ ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ , ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਦaFਟ ਅਤੇ ਅਿਦaFਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ , ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ [ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ; ਇਹ ਿਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ, 
ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪaਕਾF ਹੈ,] ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਿਪਤਾ, 
ਇਕਲੌਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹb, ਇਕ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ; ਉਸਦੇ 
ਰਾਹb ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ kਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ , ਹੇਠC ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ; ਉਸਨ_  ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫ਼ੇਰ ਜੀnਦਾ ਹੋਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਿਗਆ; ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ . [ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 'ਇਕ 
ਸਮC ਸੀ ਜਦp ਉਹ ਨਹb ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤp ਪਿਹਲC ਨਹb 
ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤp ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,' ਜC 'ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ' ਜC 'ਤੱਤ' ਜC 'ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ' ਜC 
'ਪਿਰਵਰਤਨFੀਲ', ਜC 'ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ' ਹੈ - ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਚਰਚ. ]             
--------- 
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20 ਮਈ ਫਰਬਰੀ - ਜੂਨ 19 ਫਰਬਰੀ , 325 ਈ 
ਸਮਰਾਟ ਕCਸਟੇਨਟਾਈਨ, ਿਬFਪC ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ 318 ਿਬFਪ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਕUਸਲ ਿਵੱਚ Fਾਮਲ ਹੋਏ. ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 3 
ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਰਜ ਯੂਸੀਬੀਅਸ ਹੇ f ਕੈਸਿਰਯਾ , ਐਥਨ_ ਸੀਅਸ ਮਾਈਡ ਦ ੇ, 
ਅਤ ੇEustathius ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦ ੇ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇF ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਸੀਹ ਬaਹਮ ਸੀ ਜC ਨਹb। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਤਾਬC ਦੇ ਿਵFੇ '' ਕੈਨd ਨੀਕਲ 
'' ਮੰਨ_  ਜCਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ . ਹਾਲCਿਕ, ਉਹਨC ਨ_  ਜੋ 
ਸਮੂਿਹਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ "ਿਨਿਕਨ ਧਰਮ" 1 ਿਵੱਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ . 
  
ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ , ਿਪਤਾ ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ , ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਦaFਟ ਅਤੇ ਅਿਦaFਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ , ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ [ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ; ਇਹ ਿਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ, 
ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪaਕਾF ਹੈ,] ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਿਪਤਾ, 
ਇਕਲੌਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹb, ਇਕ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ; ਉਸਦੇ 
ਰਾਹb ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ kਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ , ਹੇਠC ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ; ਉਸਨ_  ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫ਼ੇਰ ਜੀnਦਾ ਹੋਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਿਗਆ; ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ . [ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 'ਇਕ 
ਸਮC ਸੀ ਜਦp ਉਹ ਨਹb ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤp ਪਿਹਲC ਨਹb 
ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤp ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,' ਜC 'ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ' ਜC 'ਤੱਤ' ਜC 'ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ' ਜC 
'ਪਿਰਵਰਤਨFੀਲ', ਜC 'ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ' ਹੈ - ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਚਰਚ. ]             
--------- 
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ਸਮਰਾਟ ਕCਸਟੇਨਟਾਈਨ, ਿਬFਪC ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਤਾਵC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ 318 ਿਬFਪ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਚਰਚ ਕUਸਲ ਿਵੱਚ Fਾਮਲ ਹੋਏ. ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 3 
ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਰਜ ਯੂਸੀਬੀਅਸ ਹੇ f ਕੈਸਿਰਯਾ , ਐਥਨ_ ਸੀਅਸ ਮਾਈਡ ਦ ੇ, 
ਅਤ ੇEustathius ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦ ੇ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇF ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਸੀਹ ਬaਹਮ ਸੀ ਜC ਨਹb। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਤਾਬC ਦੇ ਿਵFੇ '' ਕੈਨd ਨੀਕਲ 
'' ਮੰਨ_  ਜCਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ . ਹਾਲCਿਕ, ਉਹਨC ਨ_  ਜੋ 
ਸਮੂਿਹਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ "ਿਨਿਕਨ ਧਰਮ" 1 ਿਵੱਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ . 
  
ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ , ਿਪਤਾ ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ , ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਦaFਟ ਅਤੇ ਅਿਦaFਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ , ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ [ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ; ਇਹ ਿਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ, 
ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪaਕਾF ਹੈ,] ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਿਪਤਾ, 
ਇਕਲੌਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹb, ਇਕ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ; ਉਸਦੇ 
ਰਾਹb ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ kਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ , ਹੇਠC ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ; ਉਸਨ_  ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫ਼ੇਰ ਜੀnਦਾ ਹੋਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਿਗਆ; ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ . [ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 'ਇਕ 
ਸਮC ਸੀ ਜਦp ਉਹ ਨਹb ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤp ਪਿਹਲC ਨਹb 
ਸੀ;' ਅਤੇ 'ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤp ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,' ਜC 'ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ' ਜC 'ਤੱਤ' ਜC 'ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ' ਜC 
'ਪਿਰਵਰਤਨFੀਲ', ਜC 'ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ' ਹੈ - ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਚਰਚ. ]             
--------- 
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ਆਪਣੇ ਈਸਟਰ 36 367 ਦੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ , ਅਲੇਗਜ਼rਡਰੀਆ ਦੇ 
ਿਬFਪ ਅਥਨਾਸੀਅਸ ਨ_  ਉਹਨC 27 ਿਕਤਾਬC ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 
ਤ ੇਿਨ Test ਨ_ ਮ ਦੀ ਕੈਨਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਚਰਚ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਭ 
ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਕੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ. 1   
  

ਲਾਓਡੀਸੀਆ ਦੀ ਕਾLਸਲ 
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ਇਹ ਸਭਾਵC ਸtਟ ineਗਸਟੀਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਿਜਨu C ਨ_  ਕੈਨਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲC 
ਹੀ ਬੰਦ ਮੰਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ books books7 ਈਸਵੀ ਿਵਚ ਅਲੇਗਜ਼rਡਰੀਆ ਦੇ 
ਿਬFਪ ਅਥਨਾਸੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ 27 ਿਕਤਾਬC ਦੀ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤp ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਕੈਨਨ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ. ਿਕnਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾਵC ਤp ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨu C ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪੜuਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. " ਕੋਡੈਕਸ ਕੈਨਨਮ ਈਕਲਸੀæ 
ਅਫਰੀਕੀæ  
  

ਕAਸਟTਟੀਨU ਪਲ ਦੀ ਕਾLਸਲ 
5 ਮਈ 553 ਈ 

ਪੋਪ ਿਵਜੀਲੀਅਸ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਜਸਿਟਨ ਮr ਪਿਹਲੇ ਦ ੇਅਧੀਨ 165 ਿਬFਪC ਨ_  
ਪਿਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਨਰਲ ਕpਸਲC ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕੀਤੀ. 
---------- 
1 ਿਵਕੀਪੀਡੀਆ: ਈਸਾਈ ਬਾਈਬਲੀਕਲ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ . 
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ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬA ਕੀ ਹਨ? 
  
14 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬC 425 ਬੀ.ਸੀ. ਤp 33 ਈ. ਦਰਿਮਆਨ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 

FਾਸਤਰC ਦੇ “ਕੈਨਨ” ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹb ਸਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਚਰਚ ਦੇ ਿਪਉ-ਫਾਦਰC ਨ_  ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਹ 8 

ਅਪaੈਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀ ਫਰਬਰੀ 1546 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਬਰੀ Trent ਦੇ ਪaੀFਦ ਦੇ ਸੈFਨ ਨੰੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'Fੱਕੀ ਬੁੱ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ Deutਅਲo ਕੈਨd ਨੀਕਲ "ਜ" ਦੂਜਾ 

ਿਡਗਰੀ "ਪaੇਿਰਤ ਕੀਤਾ. ਪaੋਟੈਸਟrਟ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰC ਦੀ 2 ਵb ਿਡਗਰੀ ਪaੇਰਣਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਰੱਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ . ਅਪੋਕaਾਫਾ 14 ਿਕਤਾਬC ਦਾ ਬਿਣਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 173 ਅਿਧਆਇ, 5,719 ਬਾਣੀ 

ਅਤ ੇ155,875 Fਬਦ ਹਨ. 1 
  
     ਿਕਤਾਬA ਚੈਪਟਰਸ          ਵਰਿਸਜ਼ ਦਾ    ਨਾਮ  
1.  ਟੋਿਬਟ: (ਬੀ.ਸੀ. 250-175)   14        244  

2.  ਜੁਡੀਥ:   (ਬੀ . ਸੀ. 175-110)  16        339 

3.  ਅਸਤਰ ਿਵੱਚ ̂ ਾਮਲ: (ਬੀ.ਸੀ. 180-145 )  7         108 

4.  ਪਿਹਲਾ ਮੈਕਬੀਬੀਜ਼ : (ਬੀ ਸੀ 103-63)  16        924 

5.  ਦੂਜਾ ਮਕਾਬੀਜ਼ : (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 100)  15        555 

6.  ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ:  (ਬੀ.ਸੀ. 150-AD 40)  19       435   

7.  ਏਕਲ ਐਸ ਆਈਐਸ ਿਟਕਸ :=(ਬੀ ਸੀ 190) 51   1,391 

8.  1 ਈ ਐਸ ਡਰਾਅ ਸ : (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 150)  9         447 

9.  2 Es dra ਹਵਾਈਅੱਡ ੇ: (ਈ 70-135)  16        874 

10. ਬਾਰੂਚ: (ਬੀ ਸੀ 200)   6         213  

11 .ਮਾਨ_ ਸਹ ਦੀ ਪbਾਰਥਨਾ : (ਬੀ.ਸੀ. 150-50)  1         15 

12. ਿਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨA ਦਾ ਗਾਣਾ: (ਬੀ ਸੀ 167 )  1         68 

13. ਸੁਸੰਨਾ: (ਬੀ ਸੀ ਸੀ. 100)       1      64 

14. ਬੇਲ ਅਤੇ ਡbੈਗਨ: (ਬੀ ਸੀ 150-100 )  1        42   
                                 ----          ---- 
                                 173            5,719 
----------------- 
1 ਮੈਟਜਗਰ, ਿਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਨd ਟੇਟਡ ਅਪੋਕਰੀਫਾ . 
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ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬA ਕੀ ਹਨ? 
  
14 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬC 425 ਬੀ.ਸੀ. ਤp 33 ਈ. ਦਰਿਮਆਨ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 
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ਅਪaੈਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀ ਫਰਬਰੀ 1546 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਬਰੀ Trent ਦੇ ਪaੀFਦ ਦੇ ਸੈFਨ ਨੰੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'Fੱਕੀ ਬੁੱ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ Deutਅਲo ਕੈਨd ਨੀਕਲ "ਜ" ਦੂਜਾ 
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ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬA ਕੀ ਹਨ? 
  

ਇੱਥੇ ਅਿਤਿਰਕਤ 29 ਅਪੋਕਰੀਫਲ ਿਕਤਾਬC (ਸਪੁਿਰਜ ਿਲਖਤC) ਅਤੇ 95 

ਹੋਰ ਸੂਡੋਿਪਗaਾਫਲ ਿਕਤਾਬC ਹਨ (ਜਾਿਣਆ ਜCਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਿਕ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨC ਕਰਕੇ ਮੁ ਮਾਈਡ ਲੇ 

ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ Fਾਸਤਰ ਦੇ “ਸੀ ਅਨ” ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ : 1 
  
1.   ਉਹ ਉਤFਾਹੀ ਜC ਝੂਠ_  ਵਜp ਜਾਣੇ ਜCਦੇ ਸਨ. ਲੇਖਕC ਲਈ ਝੂਠ_  ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ. 
  
2.   ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹb ਸਨ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ_  ਉਨu C ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪaਮੇFਰ ਦੇ Fਬਦ 

ਵਜp ਸਵੀਕਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ. 
 

3.      ਮਾਈਡ. ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਪੌਿਕaਫਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬC ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ 

ਸਨ ਪਰ ਉਨu C ਿਵਚp ਕਦ ੇਇਕ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਨਹb ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜਦp ਿਕ ਨਵC ਨ_ ਮ ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ_ ਮ ਦਾ 2,559 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ . 
  
4.   ਇਨu C ਿਲਖਤC ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹb ਹਨ. ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪaੇਿਰਤ ਬਚਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਨਹb ਕਰਦੇ। (2 ਮਕਾਬੀਜ਼ 2:23 ਅਤੇ 15:38) 
  
5.   Fੱਕੀ ਬੁੱ ਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੁੱ ਪ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ 25 ਬੀ ਸੀ 

ਅਤੇ ਿਨਊ ਨ_ ਮ ਈ . 33. ਮਲਾਕੀ 3: 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤp ਪਿਹਲC ਆਉਣ ਵਾਲਾ 

ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. 
  
6.  ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਦਰਸਾnਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਨਨ ਤp ਅਪੋਕਰੇਪਲ ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ .◌ ੋ. 
  
ਿਫਲੋ   (ਬੀਸੀ 20 - AD 50) 
ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਡੇ (37-95 ਈ.) 
ਮੇਿਲੱਤੋ (170 ਈ.)  

  
7 . ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਅਤੇ ਸੂਡੋਪੀਗaਾਫਲ ਿਕਤਾਬC ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ 

ਿਸਧCਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ. 
  
------- 
ਉੰਗਰ, ਉੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹrਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70 
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ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ Fਾਸਤਰ ਦੇ “ਸੀ ਅਨ” ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ : 1 
  
1.   ਉਹ ਉਤFਾਹੀ ਜC ਝੂਠ_  ਵਜp ਜਾਣੇ ਜCਦੇ ਸਨ. ਲੇਖਕC ਲਈ ਝੂਠ_  ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ. 
  
2.   ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹb ਸਨ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ_  ਉਨu C ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪaਮੇFਰ ਦੇ Fਬਦ 

ਵਜp ਸਵੀਕਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ. 
 

3.      ਮਾਈਡ. ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਪੌਿਕaਫਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬC ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ 

ਸਨ ਪਰ ਉਨu C ਿਵਚp ਕਦ ੇਇਕ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਨਹb ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜਦp ਿਕ ਨਵC ਨ_ ਮ ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ_ ਮ ਦਾ 2,559 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ . 
  
4.   ਇਨu C ਿਲਖਤC ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹb ਹਨ. ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪaੇਿਰਤ ਬਚਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਨਹb ਕਰਦੇ। (2 ਮਕਾਬੀਜ਼ 2:23 ਅਤੇ 15:38) 
  
5.   Fੱਕੀ ਬੁੱ ਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੁੱ ਪ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ 25 ਬੀ ਸੀ 

ਅਤੇ ਿਨਊ ਨ_ ਮ ਈ . 33. ਮਲਾਕੀ 3: 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤp ਪਿਹਲC ਆਉਣ ਵਾਲਾ 

ਅਗਲਾ ਅਤ ੇਅੰਤਮ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. 
  
6.  ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਦਰਸਾnਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਨਨ ਤp ਅਪੋਕਰੇਪਲ ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ .◌ ੋ. 
  
ਿਫਲੋ   (ਬੀਸੀ 20 - AD 50) 
ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਡੇ (37-95 ਈ.) 
ਮੇਿਲੱਤੋ (170 ਈ.)  

  
7 . ਐਪੋਕਰੀਫਲ ਅਤੇ ਸੂਡੋਪੀਗaਾਫਲ ਿਕਤਾਬC ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ 

ਿਸਧCਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ. 
  
------- 
ਉੰਗਰ, ਉੰਗਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹrਡਬੁੱ ਕ , ਪੀ. 70 
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ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹੈ? 
  
ਇੱਥੇ ਦੋ ਿਕਤਾਬC ਹਨ ਜੋ ਖੁFਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਰਨਬਾਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਪਿਹਲੀ 1 ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੈ 13 ਸਫ਼ੇ 

ਪੱਤਰ ਸਮਰਾਟ Trajian (97-117 ਈ) ਜ ਹੇਡਿਰਅਨ (117-138 ਈ) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 100 ਈ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਲਿਖਆ. ਇਹ ਨਵt ਨ_ ਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੇਗਏ ਬਰਨਬਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹb ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ 

ਸੀ (ਕਰਤੱਬ:: -3 36--37) ਇਸ ਿਵਚ 70 ਈਸਵੀ ਿਵਚ ਯਰੂਸਾ ਲੇਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੇ 110 ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵt ਨ_ ਮ ਦਾ 15 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈਸਾਈ FਬਦC ਅਤੇ ਵਾਕCF ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ : 
  
   ਿਪਤਾ (ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ):   x 3 ਵਾਰ 
   ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ :   x 10 ਵਾਰ 
   ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ :    x 12 ਵਾਰ 
   ਿਯਸ ੂ:    x 15 ਵਾਰ 
   ਮਸੀਹਾ :    x 3 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ :    x 2 ਵਾਰ 
   ਪbਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ :  x 11 ਵਾਰ 
   ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ gਠਣ ਤi ਬਾਅਦ :   x 2 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ :     x 67 ਵਾਰ 
   ਰੱਬ :     x 31 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ:    x 7 ਵਾਰ 
  
ਦੂਜਾ 2 ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 222 ਅਿਧਆਇ FRA ਮੈਰੀਨd , ਇਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 14-15 ਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੱਧ ਉਮਰ ਿਵਚ ਇਤਾਲਵੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਨਾਲ ਇੱਕ 366 

ਸਫ਼ਾ ਿਕਤਾਬ ਹੈ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇF ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਇਿਤਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ.  ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ ਪੰਨ_  kਤ ੇਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਇਹ ਦੂਜੀ 

ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵC ਤੇ ਟਕਰਾnਦੀ ਹ ੈ. 
------- 
1. ਕੋਕਸ, ਿਦ ਐਟਂੀ-ਿਨਿਕਨ ਫਾਦਰਸ , ਵਾਲੀਅਮ. 1 ਪੀ. 133 . 
2. ਰੈਗ, ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ , 1907. 
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ਸੀ (ਕਰਤੱਬ:: -3 36--37) ਇਸ ਿਵਚ 70 ਈਸਵੀ ਿਵਚ ਯਰੂਸਾ ਲੇਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੇ 110 ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵt ਨ_ ਮ ਦਾ 15 ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈਸਾਈ FਬਦC ਅਤੇ ਵਾਕCF ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ : 
  
   ਿਪਤਾ (ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ):   x 3 ਵਾਰ 
   ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ :   x 10 ਵਾਰ 
   ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ :    x 12 ਵਾਰ 
   ਿਯਸ ੂ:    x 15 ਵਾਰ 
   ਮਸੀਹਾ :    x 3 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ :    x 2 ਵਾਰ 
   ਪbਾਸਿਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ :  x 11 ਵਾਰ 
   ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ gਠਣ ਤi ਬਾਅਦ :   x 2 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ :     x 67 ਵਾਰ 
   ਰੱਬ :     x 31 ਵਾਰ 
   ਪbਭੂ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ:    x 7 ਵਾਰ 
  
ਦੂਜਾ 2 ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 222 ਅਿਧਆਇ FRA ਮੈਰੀਨd , ਇਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 14-15 ਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੱਧ ਉਮਰ ਿਵਚ ਇਤਾਲਵੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਨਾਲ ਇੱਕ 366 

ਸਫ਼ਾ ਿਕਤਾਬ ਹੈ. ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇF ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਇਿਤਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ.  ਹੇਠC ਿਦੱਤੇ ਪੰਨ_  kਤ ੇਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਇਹ ਦੂਜੀ 

ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵC ਤੇ ਟਕਰਾnਦੀ ਹ ੈ. 
------- 
1. ਕੋਕਸ, ਿਦ ਐਟਂੀ-ਿਨਿਕਨ ਫਾਦਰਸ , ਵਾਲੀਅਮ. 1 ਪੀ. 133 . 
2. ਰੈਗ, ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ , 1907. 
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ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹੈ? 
  

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠk  ਬਰਨਬਾਸ 
1. “ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਤp ਨਾਸਰਤ ਲਈ ਿਕFਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ । (ਅਿਧਆਇ 20) 

ਜਦp ਿਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਆਇਆ ਤC ਉਹ ਇੱਕ ਿਕFਤੀ kਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂFਲਮ ਆਇਆ। ”(ਅਿਧਆਇ 

151- 152)। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਝੀਲ ਜC ਨਦੀਆਂ ਨਹb ਹਨ! 
2. ਚੈਪਟਰ 54 ਿਵੱਚ 60 "ਿਮੰਟੂ", ਇੱਕ ਸੋਨ_  ਦੀਨਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt ਮੌਜੂਦ 

ਨਹb ਸੀ, ਪਰ ਸਪੇਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੱਧ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜCਦਾ ਸੀ . 
3. 152 ਵt ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਚੱਟਾਨ” ਜ ੋਮੈ ਨੰੂ 

ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt 

ਅਣਜਾਣ ਸਨ . ਇਹ ਮੱਧ ਯੁੱ ਗ ਤਕ ਨਹb ਵਰਤ ੇਗਏ ਸਨ . ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt ਚਮੜੇ 

ਦੀਆ ਂਡੰਗC ਦੀਆਂ ਿਕਸਮC ਵਰਤੀਆਂ ਜCਦੀਆਂ ਸਨ . (ਮੱਤੀ 9:17) 
4. 222 ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਇਹ ਡਾਇਟੇਸਰੋਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 13 - 14 ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਡCਟੇ ਦੀਆਂ (1265-1321 ਈ.) ਕਿਵਤਾਵC ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਜੈਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗਟ ਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ 405 

ਈ. ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਰਸਾnਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ 

ਿਲਖਤ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । 
5 . ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ "ਬਰਨਬਾਸ" (ਅਿਧਆਇ 3 ਅਤੇ 127) , ਪੁੰ ਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਹਾਲCਿਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ_  ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ Fੁਰੂਆਤ 26 

ਈ ਤੱਕ ਨਹb ਕੀਤੀ . 
6. 93 ਵt ਅਿਧਆਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪaਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ_  ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨC ਅੱਗੇ 

ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਤੱਥC ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਕnਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹb ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ. 
7. “ਬਰਨਬਾਸ” ਇਸ ਗੱਲ ਤp ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਹਾਲCਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵt 

ਪੁFਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-26, ਮੱਤੀ 16: 13-17, ਯੂਹੰਨਾ 1:41 

ਅਤੇ 4:25 -26; ਮਾਈਡ 5:17 & 72, ਅਲੀ- ਮਰੇਨ 3:45, ਨੀਸਾ 4: 157 ਅਤੇ 172 ਟੇਵੇ 9: 30-31) 
8. ਨਵt ਨ_ ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਬਰਨਬਾਸ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਿਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, (ਰਸੂ. 13: 1-3 ਅਤੇ 42) ਪਰ 

ਅਿਧਆਇ 222 ਿਵਚ ਝੂਠ_  ਬਰਨਬਾਸ ਨ_  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵC ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ. 
-------- 
ਬੈਨਸਨ, İ ਮਾਈਡ -i ਬਰਨਬਾ , ਪੀਪੀ 227-278. 
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ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹੈ? 
  

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠk  ਬਰਨਬਾਸ 
1. “ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਤp ਨਾਸਰਤ ਲਈ ਿਕFਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ । (ਅਿਧਆਇ 20) 

ਜਦp ਿਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਆਇਆ ਤC ਉਹ ਇੱਕ ਿਕFਤੀ kਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂFਲਮ ਆਇਆ। ”(ਅਿਧਆਇ 

151- 152)। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਝੀਲ ਜC ਨਦੀਆਂ ਨਹb ਹਨ! 
2. ਚੈਪਟਰ 54 ਿਵੱਚ 60 "ਿਮੰਟੂ", ਇੱਕ ਸੋਨ_  ਦੀਨਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt ਮੌਜੂਦ 

ਨਹb ਸੀ, ਪਰ ਸਪੇਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੱਧ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜCਦਾ ਸੀ . 
3. 152 ਵt ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਚੱਟਾਨ” ਜੋ ਮੈ ਨੰੂ 

ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt 

ਅਣਜਾਣ ਸਨ . ਇਹ ਮੱਧ ਯੁੱ ਗ ਤਕ ਨਹb ਵਰਤ ੇਗਏ ਸਨ . ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮt ਚਮੜੇ 

ਦੀਆ ਂਡੰਗC ਦੀਆਂ ਿਕਸਮC ਵਰਤੀਆਂ ਜCਦੀਆਂ ਸਨ . (ਮੱਤੀ 9:17) 
4. 222 ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਇਹ ਡਾਇਟੇਸਰੋਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 13 - 14 ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਡCਟੇ ਦੀਆਂ (1265-1321 ਈ.) ਕਿਵਤਾਵC ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਜੈਰੋਮ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗਟ ਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ 405 

ਈ. ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਰਸਾnਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ 

ਿਲਖਤ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । 
5 . ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ "ਬਰਨਬਾਸ" (ਅਿਧਆਇ 3 ਅਤੇ 127) , ਪੁੰ ਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਹਾਲCਿਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ_  ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ Fੁਰੂਆਤ 26 

ਈ ਤੱਕ ਨਹb ਕੀਤੀ . 
6. 93 ਵt ਅਿਧਆਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪaਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ_  ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨC ਅੱਗੇ 

ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਤੱਥC ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਕnਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹb ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ. 
7. “ਬਰਨਬਾਸ” ਇਸ ਗੱਲ ਤp ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਹਾਲCਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵt 

ਪੁFਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9: 24-26, ਮੱਤੀ 16: 13-17, ਯੂਹੰਨਾ 1:41 

ਅਤੇ 4:25 -26; ਮਾਈਡ 5:17 & 72, ਅਲੀ- ਮਰੇਨ 3:45, ਨੀਸਾ 4: 157 ਅਤੇ 172 ਟੇਵੇ 9: 30-31) 
8. ਨਵt ਨ_ ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਬਰਨਬਾਸ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਿਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, (ਰਸੂ. 13: 1-3 ਅਤੇ 42) ਪਰ 

ਅਿਧਆਇ 222 ਿਵਚ ਝੂਠ_  ਬਰਨਬਾਸ ਨ_  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵC ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ. 
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ਅਿਧਆਇ 222 ਿਵਚ ਝੂਠ_  ਬਰਨਬਾਸ ਨ_  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵC ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ. 
-------- 
ਬੈਨਸਨ, İ ਮਾਈਡ -i ਬਰਨਬਾ , ਪੀਪੀ 227-278. 
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ਮਾਈਡ ਯੂ ਮਾਈਡ ਯਹੂਦੀ ਅਸਰ ਜੁlੋ ਮਾਈਡ 
ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ? 

  
ਬਾਈਬਲ ਤi 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 35-37 ...... 35. ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ , ਿਜਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮC ਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ 

ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਦp ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰC ਗਰਜਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 36. ਜ ੇਇਹ ਿਬਧਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਮuਣੇ ਤp ਹਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਤC ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਸ ਵੀ 

ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤp ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ । 37. ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ;ੈ ਜ ੇkਪਰਲੇ 

ਅਕਾF ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨbਹC ਹੇਠC ਲੱਭੀਆਂ ਜCਦੀਆਂ ਹਨ, ਤC ਮr 

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਿਰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਮਟਾ ਦੇਵCਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ 

ਹੈ । 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 51: 5 ..... ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਨਾ ਿਗਆ ਛੱਡ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ_  

ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ! ਹਾਲCਿਕ ਉਨu C ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. 
  
ਰੋਮੀਆਂ 3: 3-4 ...... 3. ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . ਉਦp ਕੀ 

ਜੇ ਕੁਝ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦ ੇ? ਕੀ ਉਨu C ਦੀ ਅਿਵFਵਾਸ ਅਿਵFਵਾਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪaਭਾਵਤ 

ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ? 4. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰ ੇ, ਹC, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹ ੈ; ਿਜਵt ਿਕ 

ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਬਚਨC ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਾਲ ਿਨਰਦੋF ਹੋਵpਗੇ 

ਅਤੇ ਜਦp ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜCਦਾ ਹੈ ਤC ਵੱਧ ਸਕpਗੇ।” 
  
ਰੋਮੀਆਂ 11: 1-2 ..... 1. ਿਫਰ ਮr ਕਿਹੰਦਾ ਹC, ਕੀ ਰੱਬ ਨ_  ਆਪਣੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ ? ਰੱਬ ਨਾ ਕਰ ੇ. ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੇ, ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ 

am ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ. 2. ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਆਪਣੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਿਤਆਿਗਆ ਨਹb, 

ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨ_  ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ . 
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ਮਾਈਡ ਯੂ ਮਾਈਡ ਯਹੂਦੀ ਅਸਰ ਜੁlੋ ਮਾਈਡ 
ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ? 

  
ਬਾਈਬਲ ਤi 

  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31: 35-37 ...... 35. ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ , ਿਜਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮC ਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 

ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਦp ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰC ਗਰਜਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 36. ਜ ੇਇਹ ਿਬਧਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਮuਣੇ ਤp ਹਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਤC ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਸ ਵੀ 

ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤp ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ । 37. ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ; ਜੇ kਪਰਲੇ 

ਅਕਾF ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨbਹC ਹੇਠC ਲੱਭੀਆਂ ਜCਦੀਆਂ ਹਨ, ਤC ਮr 

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਿਰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਮਟਾ ਦੇਵCਗਾ, ”ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ 

ਹੈ । 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 51: 5 ..... ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਨਾ ਿਗਆ ਛੱਡ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ_  

ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ! ਹਾਲCਿਕ ਉਨu C ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. 
  
ਰੋਮੀਆਂ 3: 3-4 ...... 3. ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . ਉਦp ਕੀ 

ਜੇ ਕੁਝ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦ ੇ? ਕੀ ਉਨu C ਦੀ ਅਿਵFਵਾਸ ਅਿਵFਵਾਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪaਭਾਵਤ 

ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ? 4. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰ ੇ, ਹC, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ; ਿਜਵt ਿਕ 

ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਬਚਨC ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਾਲ ਿਨਰਦੋF ਹੋਵpਗੇ 

ਅਤੇ ਜਦp ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜCਦਾ ਹੈ ਤC ਵੱਧ ਸਕpਗੇ।” 
  
ਰੋਮੀਆਂ 11: 1-2 ..... 1. ਿਫਰ ਮr ਕਿਹੰਦਾ ਹC, ਕੀ ਰੱਬ ਨ_  ਆਪਣੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ ? ਰੱਬ ਨਾ ਕਰ ੇ. ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੇ, ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ 

am ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ. 2. ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਆਪਣੇ ਲੋਕC ਨੰੂ ਿਤਆਿਗਆ ਨਹb, 
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ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . ਉਦp ਕੀ 

ਜੇ ਕੁਝ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦ ੇ? ਕੀ ਉਨu C ਦੀ ਅਿਵFਵਾਸ ਅਿਵFਵਾਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪaਭਾਵਤ 
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ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨ_  ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ . 
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ਮਾਈਡ ਯੂ ਮਾਈਡ ਯਹੂਦੀ ਅਸਰ ਜੁlੋ ਮਾਈਡ 
ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ? 

  
ਕੁਰਾਨ ਤi 

  
ਬਕਾਰਾ 2: 88-89 * ..... 88. ਉਹ (ਯਹੂਦੀ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: "ਸਾਡੇ ਿਦਲC ਨ_  ਲਪੇਿਟਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਇਲਾਹੀ Fਬਦ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ)", ਪਰ ਅੱਲuਾ ਨ_  ਉਨu C ਦੀ 

ਅਿਵFਵਾਸ ਲਈ ਉਨu C ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ... 89 . ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦp ਅੱਲuਾ ਦਾ ਇਕ Fਾਸਤਰ 

ਉਨu C ਦੇ ਆਪਣੇ (ਤੌਰਾਤ) ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਹਾਲCਿਕ ਇਸ ਤp ਪਿਹਲC ਿਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ਰC 'ਤੇ 

ਿਜੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਉਹ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ , ਹਾਲCਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ 

ਹੈ. ਮਈ ਅੱਲuਾ ਦੇ ਸਰਾਪ 'ਤੇ ਹੋ ਰੱਬ . 
  
ਨੀਸ 4:46 ..... ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪaਸੰਗ ਤp Fਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ : “ਅਸb ਸੁਣਦੇ ਹC ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹC; ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਵCਗ ਸੁਣੋ ਜੋ ਨਹb 

ਸੁਣਦ;ੇ ”ਅਤੇ“ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ੋ! ” ਉਨu C ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨC ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ । 
  
ਮਾ ' ਆਦਰ  ̂5: 12-15 * ...... 12. ਅੱਲuਾ ਨ_  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ... 13. ਅਤ ੇਉਨu C ਦੇ ਨ_ ਮ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ, ਅਸb ਉਨu C ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨu C ਦੇ 

ਿਦਲC ਨੰੂ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪaਸੰਗ ਤp Fਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ 

ਜCਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨu C ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੁਸb ਉਨu C ਿਵਚਕਾਰ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ 

ਨਹb ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਗੇ. ਪਰ ਉਨu C ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰੋ. ਯਕੀਨਨ, 

ਅੱਲuਾ ਿਪਆਰ s ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. 14. ਅਤੇ ਉਨu C ਲੋਕC ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਯਕੀਨਨ, ਅਸb ਈਸਾਈ ਹC," ਅਸb ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ 

ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ . ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਉਨu C 

ਿਵਚਕਾਰ ਦੁFਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ , ਜਦp ਅੱਲਾਹ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮC ਬਾਰੇ ਦੱਸ 

ਦੇਵੇਗਾ. 15. ਹੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸb ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ , ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲuਾ ਤp ਪaਕਾF ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪFਟ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ. 
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ਹੈ. ਮਈ ਅੱਲuਾ ਦੇ ਸਰਾਪ 'ਤੇ ਹੋ ਰੱਬ . 
  
ਨੀਸ 4:46 ..... ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪaਸੰਗ ਤp Fਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ : “ਅਸb ਸੁਣਦੇ ਹC ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹC; ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਵCਗ ਸੁਣੋ ਜੋ ਨਹb 

ਸੁਣਦ;ੇ ”ਅਤੇ“ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ੋ! ” ਉਨu C ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨC ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ । 
  
ਮਾ ' ਆਦਰ  ̂5: 12-15 * ...... 12. ਅੱਲuਾ ਨ_  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ... 13. ਅਤ ੇਉਨu C ਦੇ ਨ_ ਮ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ, ਅਸb ਉਨu C ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨu C ਦੇ 

ਿਦਲC ਨੰੂ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪaਸੰਗ ਤp Fਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ 

ਜCਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨu C ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਤੁਸb ਉਨu C ਿਵਚਕਾਰ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ 

ਨਹb ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਗੇ. ਪਰ ਉਨu C ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰੋ. ਯਕੀਨਨ, 

ਅੱਲuਾ ਿਪਆਰ s ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. 14. ਅਤੇ ਉਨu C ਲੋਕC ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

"ਯਕੀਨਨ, ਅਸb ਈਸਾਈ ਹC," ਅਸb ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ 

ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ . ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਉਨu C 

ਿਵਚਕਾਰ ਦੁFਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ , ਜਦp ਅੱਲਾਹ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਨu C ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮC ਬਾਰੇ ਦੱਸ 

ਦੇਵੇਗਾ. 15. ਹੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸb ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ , ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲuਾ ਤp ਪaਕਾF ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪFਟ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ. 
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ਮਾਈਡ ਯੂ ਮਾਈਡ ਯਹੂਦੀ ਅਸਰ ਜੁlੋ ਮਾਈਡ 
ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ? 
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ਮੁਸਲਮਾਨA ਦੇ ਿਭb̂ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਅਨਪੜu ਅਰਬ, ਸੀ ਇੱਕ " ਿਲਖਣ" , ਇੱਕ ਜੋ n ਸੀ OT ਦਾ (ਪੜu ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਿਲਖਣ 7: 157-158) .  ਕੁਰਆਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪaਕਾF 

ਪaਾਪਤ ਹੋਣ ਤp ਪਿਹਲC ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪੜuੀ ਸੀ (ਆਂਕਬਟ 29:48, Fੂਰਾ 

42:52)। ਐਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜ ੋਪaਕਾF ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤp ਵੱਖਰਾ 

ਨਹb ਸੀ ਜ ੋਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (fussilet 41:43). ਪਿਹਲC ਮੁਹੰਮਦ 

ਨੰੂ ਿਵFਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਫਟਰ 35:31). ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਹੰਮਦ 

ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਟਰਾਈਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੱਕਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 

(ਏਨ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਸਨ ' ਵਜੇ 6:20, 114, 154-157). ਇਸ ਲਈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਰਸੇ 

ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤC ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 17 ਦੇਖੋ ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪaFੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (17ਸਰਾ 17: 107-108, Fੂਰਾ 26: 196-

197). ਉਸਨ_  ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨC ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ Fੱਕ ਹੈ 

(ਯੂਨਸ 10:94)। 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਹਲC ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹ,ੈ (ਦੇਖੋ 

ਪੇਜ 22-23) ਪਰ ਸਮt ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਧCਤਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਿਜਵt ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 

ਿਜਵt ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰC ਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਸਪੱFਟ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵC ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ 

ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ . (ਬਕਾਰਾ 2: 88- 89, 91, 111, 120, 145, 

ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:64). ਿਕnਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨC ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚਲੇ ਸਪFਟ 

ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹb ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਉਨu C ਨੰੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
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ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਫਟਰ 35:31). ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਹੰਮਦ 

ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਟਰਾਈਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੱਕਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 

(ਏਨ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਸਨ ' ਵਜੇ 6:20, 114, 154-157). ਇਸ ਲਈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਰਸੇ 

ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤC ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 17 ਦੇਖੋ ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪaFੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (17ਸਰਾ 17: 107-108, Fੂਰਾ 26: 196-

197). ਉਸਨ_  ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨC ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ Fੱਕ ਹੈ 

(ਯੂਨਸ 10:94)। 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਹਲC ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, (ਦੇਖੋ 

ਪੇਜ 22-23) ਪਰ ਸਮt ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਧCਤਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਿਜਵt ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 

ਿਜਵt ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰC ਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਸਪੱFਟ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵC ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ 

ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ . (ਬਕਾਰਾ 2: 88- 89, 91, 111, 120, 145, 

ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:64). ਿਕnਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨC ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚਲੇ ਸਪFਟ 

ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹb ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਉਨu C ਨੰੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
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ਮੁਸਲਮਾਨA ਦੇ ਿਭb̂ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਅਨਪੜu ਅਰਬ, ਸੀ ਇੱਕ " ਿਲਖਣ" , ਇੱਕ ਜੋ n ਸੀ OT ਦਾ (ਪੜu ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਿਲਖਣ 7: 157-158) .  ਕੁਰਆਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪaਕਾF 

ਪaਾਪਤ ਹੋਣ ਤp ਪਿਹਲC ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪੜuੀ ਸੀ (ਆਂਕਬਟ 29:48, Fੂਰਾ 

42:52)। ਐਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜ ੋਪaਕਾF ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤp ਵੱਖਰਾ 

ਨਹb ਸੀ ਜ ੋਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (fussilet 41:43). ਪਿਹਲC ਮੁਹੰਮਦ 

ਨੰੂ ਿਵFਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਫਟਰ 35:31). ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਹੰਮਦ 

ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਟਰਾਈਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੱਕਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 

(ਏਨ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਸਨ ' ਵਜੇ 6:20, 114, 154-157). ਇਸ ਲਈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਰਸੇ 

ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤC ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 17 ਦੇਖੋ ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪaFੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (17ਸਰਾ 17: 107-108, Fੂਰਾ 26: 196-

197). ਉਸਨ_  ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨC ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ Fੱਕ ਹੈ 

(ਯੂਨਸ 10:94)। 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਹਲC ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹ,ੈ (ਦੇਖੋ 

ਪੇਜ 22-23) ਪਰ ਸਮt ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਧCਤਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਿਜਵt ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 

ਿਜਵt ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰC ਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਸਪੱFਟ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵC ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ 

ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ . (ਬਕਾਰਾ 2: 88- 89, 91, 111, 120, 145, 

ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:64). ਿਕnਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨC ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚਲੇ ਸਪFਟ 

ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹb ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਉਨu C ਨੰੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
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ਮੁਸਲਮਾਨA ਦੇ ਿਭb̂ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਅਨਪੜu ਅਰਬ, ਸੀ ਇੱਕ " ਿਲਖਣ" , ਇੱਕ ਜੋ n ਸੀ OT ਦਾ (ਪੜu ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਿਲਖਣ 7: 157-158) .  ਕੁਰਆਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪaਕਾF 

ਪaਾਪਤ ਹੋਣ ਤp ਪਿਹਲC ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪੜuੀ ਸੀ (ਆਂਕਬਟ 29:48, Fੂਰਾ 

42:52)। ਐਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜ ੋਪaਕਾF ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤp ਵੱਖਰਾ 

ਨਹb ਸੀ ਜ ੋਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (fussilet 41:43). ਪਿਹਲC ਮੁਹੰਮਦ 

ਨੰੂ ਿਵFਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਪaਾਪਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਫਟਰ 35:31). ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਹੰਮਦ 

ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਟਰਾਈਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੱਕਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 

(ਏਨ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਸਨ ' ਵਜੇ 6:20, 114, 154-157). ਇਸ ਲਈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਰਸੇ 

ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤC ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 17 ਦੇਖੋ ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪaFੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (17ਸਰਾ 17: 107-108, Fੂਰਾ 26: 196-

197). ਉਸਨ_  ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨC ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ Fੱਕ ਹੈ 

(ਯੂਨਸ 10:94)। 
  
ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਹਲC ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁFਟੀ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹ,ੈ (ਦੇਖੋ 

ਪੇਜ 22-23) ਪਰ ਸਮt ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਰਾਨ 

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਧCਤਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਿਜਵt ਿਕ ਮਹੰੁਮਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 

ਿਜਵt ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰC ਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਸਪੱFਟ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵC ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ 

ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ . (ਬਕਾਰਾ 2: 88- 89, 91, 111, 120, 145, 

ਮਾ ' ਆਈਡੀਆ 5:64). ਿਕnਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨC ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚਲੇ ਸਪFਟ 

ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹb ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਉਨu C ਨੰੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
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ਮੁਸਲਮਾਨA ਦੇ ਿਭb̂ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? 
  
Medina ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਲਈ , ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ Fਬਦ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ. (ਏਨਮ 6: 37-38, 

124, ਅਰਾਫ 7: 187-188).  ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤp 

ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ (ਯੂਨਸ 10:20) ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤp ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ 

(ਐਨ 6: 50)। 
  
ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ_  ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪੋFੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋF ਲਾਇਆ (ਟੇਕਵੀਰ 81: 22-

25). ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪaਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਦੀਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮt ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ 

ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨC ਪaਤੀ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਨ_  ਅੱਲuਾ ਦੇ 

ਦੁFਮਣ ਵਜp ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ kਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ 

ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ (ਬਕਾਰਾ 2: 191-193, ਅਲ- ਮr ਇਮਰਾਨ 3: 18-20, 

ਟੇਵੇ 9: 5, 29-30, ਤੇਗਾਬਨ 64:14).    
  
ਕੁਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹਾ ਮਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ (ਆਰਾਫ 7: 157 ਅਤੇ ਸਫ 61: 6).  ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਿਵਦਵਾਨC ਨ_  ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤp ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤp 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿFF ਕੀਤੀ : (ਉਤਪਤ 16: 3,17: 1-10, 19-20, 25-26, 25: 13-16, 49) : 

10; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 15,18, 33: 1- 2, 34:12; 1 ਰਾਿਜਆਂ 8: 41-43; ਜ਼ਬੂਰ 

45: 3-5, 91: 1-16, 149: 1-9; ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 5: 10-16; ਯਸਾਯਾਹ 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; ਹਬੱਕੂਕ 3: 3; ਸਫ਼ਨਯਾਹ 3: 9; ਮੱਤੀ 3:11, 21:43; ਮਰਕੁਸ 1: 7; ਯੂਹੰਨਾ 1:21, 

4:21, 14:30 , 14: 16-17, 26, 15:26, 16; 7, 13; ਅਤੇ ਕਾਰਜ 3: 22-

26) . ਹਾਲCਿਕ, ਉਨu C ਦੇ ਪaਸੰਗC ਿਵੱਚ ਇਹਨC ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾnਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨC 

ਆਇਤC ਿਵਚp ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹb ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ "ਇੱਕ ਿਲਖਣ" ਿਲਖਣ ਹੈ 

ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਲਆ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ. 
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ਮੁਸਲਮਾਨA ਦੇ ਿਭb̂ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? 
  
Medina ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਲਈ , ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ Fਬਦ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ. (ਏਨਮ 6: 37-38, 

124, ਅਰਾਫ 7: 187-188).  ਮੁਹੰਮਦ ਨ_  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤp 

ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ (ਯੂਨਸ 10:20) ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤp ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ 

(ਐਨ 6: 50)। 
  
ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ_  ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪੋFੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋF ਲਾਇਆ (ਟੇਕਵੀਰ 81: 22-

25). ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪaਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਦੀਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮt ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ 
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ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ (ਬਕਾਰਾ 2: 191-193, ਅਲ- ਮr ਇਮਰਾਨ 3: 18-20, 

ਟੇਵੇ 9: 5, 29-30, ਤੇਗਾਬਨ 64:14).    
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ਿਵਦਵਾਨC ਨ_  ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤp ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤp 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿFF ਕੀਤੀ : (ਉਤਪਤ 16: 3,17: 1-10, 19-20, 25-26, 25: 13-16, 49) : 

10; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 15,18, 33: 1- 2, 34:12; 1 ਰਾਿਜਆਂ 8: 41-43; ਜ਼ਬੂਰ 

45: 3-5, 91: 1-16, 149: 1-9; ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 5: 10-16; ਯਸਾਯਾਹ 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; ਹਬੱਕੂਕ 3: 3; ਸਫ਼ਨਯਾਹ 3: 9; ਮੱਤੀ 3:11, 21:43; ਮਰਕੁਸ 1: 7; ਯੂਹੰਨਾ 1:21, 

4:21, 14:30 , 14: 16-17, 26, 15:26, 16; 7, 13; ਅਤੇ ਕਾਰਜ 3: 22-
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10; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 15,18, 33: 1- 2, 34:12; 1 ਰਾਿਜਆਂ 8: 41-43; ਜ਼ਬੂਰ 
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Jਨਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕਸਨk  ਬਦਿਲਆ ? ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜC ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ ੋਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਿਜF ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ . ਇਨu C ਗੱਦਾਰC ਦੇ ਿਵFਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨu C ਨੰੂ ਪaੇਿਰਤ 

ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਰੱਬ ਤp ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਖੜuੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁFਟ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ 
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਤਾਬC ਜC ਅੰਿਜਲ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਮੰਿਨਆ ਜCਦਾ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਕੁਲ ਸੀ ਜC 

ਿਸਰਫ ਅੰFਕ ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸੇ ਪaਭਾਿਵਤ ਹੋਏ? ਅੰਿਜਲ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਪaਤੀFਤਤਾ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ 

ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ ? ਜ ੇjਨਿਜਲ ਿਭaFਟ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤC ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਿਕn ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਕਦi ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮt ਅਂਿਜਲ , “ਬੇਫ ੋਰੇ” 
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ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ Fਬਦ ਵਜp ਆਪਣੇ 

ਿਦਨ ਦੀ ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕn ਮੰਨਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ afte ਸੀ r ਮੁਹੰਮਦ, ਿਫਰ ਇਸੇ 5,6 kਤੇ 

ਕੀ 00 ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ İnjil ਪਲੱਸ 10,000 ਲਾਤੀਨੀ ਖਰੜ,ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪaੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 
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ਸੀ? ਅਸb ਅਸਲ ਜੰਜੀਲ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹC ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਜਲ 

ਨਾਲ ਿਕਵt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹC ?  ਅੰਿਜਲ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?    
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕL ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਿਕn ਕੋਈ ਪਰਮੇFੁਰ ਤp ਡਰਨ 

ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਰੋFਨੀ ਪaਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਕn ਕੋਈ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਖੁFਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕਰੇਗਾ ਜਦp 

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨu C ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕn ਨਹb ਰੱਖਣਗ ੇਿਜਸਦਾ ਉਨu C ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਜੰਿਜਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? 
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ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ ? ਜ ੇjਨਿਜਲ ਿਭaFਟ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤC ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਿਕn ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਕਦi ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮt ਅਂਿਜਲ , “ਬੇਫ ੋਰੇ” 

ਜC “ਬਾਅਦ” ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਸੀ ? ਜੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤp ਪਿਹਲC ਸੀ, ਤC ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ Fਬਦ ਵਜp ਆਪਣੇ 

ਿਦਨ ਦੀ ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕn ਮੰਨਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ afte ਸੀ r ਮੁਹੰਮਦ, ਿਫਰ ਇਸੇ 5,6 kਤੇ 

ਕੀ 00 ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ İnjil ਪਲੱਸ 10,000 ਲਾਤੀਨੀ ਖਰੜ,ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪaੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ?      
ਿਕੱਥ ੇਿਗਆ ਸੀ İnjil ਬਦਲੀ ? ਇਹ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਿਕਸ Fਿਹਰ ਜC ਜਗuਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ 

ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜC ਇਹ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ 

ਸੀ? ਅਸb ਅਸਲ ਜੰਜੀਲ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹC ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਜਲ 

ਨਾਲ ਿਕਵt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹC ?  ਅੰਿਜਲ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?    
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕL ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਿਕn ਕੋਈ ਪਰਮੇFੁਰ ਤp ਡਰਨ 

ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਰੋFਨੀ ਪaਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਕn ਕੋਈ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਖੁFਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕਰੇਗਾ ਜਦp 

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨu C ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕn ਨਹb ਰੱਖਣਗ ੇਿਜਸਦਾ ਉਨu C ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਜੰਿਜਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? 
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Jਨਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕਸਨk  ਬਦਿਲਆ ? ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਚਰਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜC ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ ੋਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਿਜF ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ . ਇਨu C ਗੱਦਾਰC ਦੇ ਿਵFਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨu C ਨੰੂ ਪaੇਿਰਤ 

ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਰੱਬ ਤp ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਖੜuੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁFਟ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ 

ਅਿਜਹੀ Fੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੇਣਗੇ? 
ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਤਾਬC ਜC ਅੰਿਜਲ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਮੰਿਨਆ ਜCਦਾ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਕੁਲ ਸੀ ਜC 

ਿਸਰਫ ਅੰFਕ ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸੇ ਪaਭਾਿਵਤ ਹੋਏ? ਅੰਿਜਲ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਪaਤੀFਤਤਾ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ 

ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ ? ਜੇ jਨਿਜਲ ਿਭaFਟ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤC ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੁFਟੀ ਿਕn ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਕਦi ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮt ਅਂਿਜਲ , “ਬੇਫ ੋਰੇ” 

ਜC “ਬਾਅਦ” ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਸੀ ? ਜੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤp ਪਿਹਲC ਸੀ, ਤC ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ Fਬਦ ਵਜp ਆਪਣੇ 

ਿਦਨ ਦੀ ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕn ਮੰਨਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ afte ਸੀ r ਮੁਹੰਮਦ, ਿਫਰ ਇਸੇ 5,6 kਤੇ 

ਕੀ 00 ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥ İnjil ਪਲੱਸ 10,000 ਲਾਤੀਨੀ ਖਰੜ,ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪaੀ-ਡੇਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ?      
ਿਕੱਥ ੇਿਗਆ ਸੀ İnjil ਬਦਲੀ ? ਇਹ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਿਕਸ Fਿਹਰ ਜC ਜਗuਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ 

ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜC ਇਹ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ 

ਸੀ? ਅਸb ਅਸਲ ਜੰਜੀਲ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹC ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਜਲ 

ਨਾਲ ਿਕਵt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹC ?  ਅੰਿਜਲ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?    
ਅੰਿਜਲ ਨੰੂ ਿਕL ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ? ਿਕn ਕੋਈ ਪਰਮੇFੁਰ ਤp ਡਰਨ 

ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਰੋFਨੀ ਪaਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਕn ਕੋਈ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਖੁFਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕਰੇਗਾ ਜਦp 

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨu C ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕn ਨਹb ਰੱਖਣਗ ੇਿਜਸਦਾ ਉਨu C ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਜੰਿਜਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? 
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ਕਰਨਾ would ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਲੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਮਝੌਤੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸaੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ould? ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰuC ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਵt ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 
ਿਕਸ ਮਸੀਹੀ, ਸੰਭਵ ਇਕੱਠ_  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ 

325. ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਈ ਉਥ ੇਹੀ ਸਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ İnjil ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭਾਰਤ, eth ਤੱਕ ਹਰ ਜਗuਾ ਿਖੰਡ ਮੈਨੰੂ opia, ਤੁਰਕੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲਡ? ਿਕਵt 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰC ਕਾਪੀਆਂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਿਨFਾਨ ਦੇ 

ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਨਵC ਇੰਿਜਲ ਿਲਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?  
ਰੱਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵ Fਕਤੀਮਾਨ ਿਕਵp ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ Fੈਤਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪaਮਾਤਮਾ ਨਾਲp kਚਾ 

ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੀ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦ ੇਉਦੇFC ਅਤੇ Fਕਤੀ 

ਨੰੂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.   ਕੀ ਰੱਬ ਉਨu C ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ Fੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਨਹb ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ Fਤਾਨ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਨ ਤp ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤC ਉਸਨ_  ਿਕn ਨਹb 

ਕੀਤਾ? 
ਇਹ ਿਕਵp ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹb ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ 325 ਈ. ਿਵਚ ਜC ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮt ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜC ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤC ਕੀ ਉਸ ਸਮt ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ 

ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪaਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵp ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਪੜu ਜC ਮੰਨ ਨਹb ਸਕਦਾ ਿਕnਿਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਵੱਚ “ਕਾਿਫ਼ਰ” ਜC ਅਿਵFਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤp ਿਬਨC ਅੰਿਜਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵt ਸੋਚ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹb ਕਰ ਰਹੇ ਜਦਿਕ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 
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ਕਰਨਾ would ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਲੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਮਝੌਤੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸaੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ould? ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰuC ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਵt ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 
ਿਕਸ ਮਸੀਹੀ, ਸੰਭਵ ਇਕੱਠ_  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ 

325. ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਈ ਉਥ ੇਹੀ ਸਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ İnjil ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭਾਰਤ, eth ਤੱਕ ਹਰ ਜਗuਾ ਿਖੰਡ ਮੈਨੰੂ opia, ਤੁਰਕੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲਡ? ਿਕਵt 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰC ਕਾਪੀਆਂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਿਨFਾਨ ਦੇ 

ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਨਵC ਇੰਿਜਲ ਿਲਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?  
ਰੱਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵ Fਕਤੀਮਾਨ ਿਕਵp ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ Fੈਤਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪaਮਾਤਮਾ ਨਾਲp kਚਾ 

ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੀ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦ ੇਉਦੇFC ਅਤੇ Fਕਤੀ 

ਨੰੂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.   ਕੀ ਰੱਬ ਉਨu C ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ Fੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਨਹb ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ Fਤਾਨ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਨ ਤp ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤC ਉਸਨ_  ਿਕn ਨਹb 

ਕੀਤਾ? 
ਇਹ ਿਕਵp ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹb ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ 325 ਈ. ਿਵਚ ਜC ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮt ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜC ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤC ਕੀ ਉਸ ਸਮt ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ 
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ਿਵੱਚ “ਕਾਿਫ਼ਰ” ਜC ਅਿਵFਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤp ਿਬਨC ਅੰਿਜਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵt ਸੋਚ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹb ਕਰ ਰਹੇ ਜਦਿਕ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਕ ਐਮ ਇਸਲਾਮ ਿਕਵt ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹb ਕਰਨਾ ? 
  
 
 
 

	

91 

ਮੁਸਲਮਾਨA ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁ^ਕਲ ਪb̂ ਨ 
  

ਕਰਨਾ would ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਲੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਮਝੌਤੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸaੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ould? ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰuC ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਵt ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 
ਿਕਸ ਮਸੀਹੀ, ਸੰਭਵ ਇਕੱਠ_  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ 

325. ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਈ ਉਥ ੇਹੀ ਸਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ İnjil ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭਾਰਤ, eth ਤੱਕ ਹਰ ਜਗuਾ ਿਖੰਡ ਮੈਨੰੂ opia, ਤੁਰਕੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲਡ? ਿਕਵt 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰC ਕਾਪੀਆਂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਿਨFਾਨ ਦੇ 

ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਨਵC ਇੰਿਜਲ ਿਲਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?  
ਰੱਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵ Fਕਤੀਮਾਨ ਿਕਵp ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ Fੈਤਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪaਮਾਤਮਾ ਨਾਲp kਚਾ 

ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੀ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦ ੇਉਦੇFC ਅਤੇ Fਕਤੀ 

ਨੰੂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.   ਕੀ ਰੱਬ ਉਨu C ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ Fੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਨਹb ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ Fਤਾਨ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਨ ਤp ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤC ਉਸਨ_  ਿਕn ਨਹb 

ਕੀਤਾ? 
ਇਹ ਿਕਵp ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹb ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ 325 ਈ. ਿਵਚ ਜC ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮt ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜC ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤC ਕੀ ਉਸ ਸਮt ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ 

ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪaਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵp ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਪੜu ਜC ਮੰਨ ਨਹb ਸਕਦਾ ਿਕnਿਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਵੱਚ “ਕਾਿਫ਼ਰ” ਜC ਅਿਵFਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤp ਿਬਨC ਅੰਿਜਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵt ਸੋਚ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹb ਕਰ ਰਹੇ ਜਦਿਕ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਕ ਐਮ ਇਸਲਾਮ ਿਕਵt ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹb ਕਰਨਾ ? 
  
 
 
 

	

91 

ਮੁਸਲਮਾਨA ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁ^ਕਲ ਪb̂ ਨ 
  

ਕਰਨਾ would ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਲੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਮਝੌਤੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸaੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ould? ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰuC ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਵt ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 
ਿਕਸ ਮਸੀਹੀ, ਸੰਭਵ ਇਕੱਠ_  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ 

325. ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਈ ਉਥ ੇਹੀ ਸਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ İnjil ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭਾਰਤ, eth ਤੱਕ ਹਰ ਜਗuਾ ਿਖੰਡ ਮੈਨੰੂ opia, ਤੁਰਕੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲਡ? ਿਕਵt 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲੀ ਅੰਿਜਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰC ਕਾਪੀਆਂ ਿਬਨC ਿਕਸੇ ਿਨFਾਨ ਦੇ 

ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਨਵC ਇੰਿਜਲ ਿਲਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?  
ਰੱਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵ Fਕਤੀਮਾਨ ਿਕਵp ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ Fੈਤਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪaਮਾਤਮਾ ਨਾਲp kਚਾ 

ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੀ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦ ੇਉਦੇFC ਅਤੇ Fਕਤੀ 

ਨੰੂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.   ਕੀ ਰੱਬ ਉਨu C ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ Fੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਨਹb ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ Fਤਾਨ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਿਭaFਟ ਕਰਨ ਤp ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤC ਉਸਨ_  ਿਕn ਨਹb 

ਕੀਤਾ? 
ਇਹ ਿਕਵp ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹb ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ 325 ਈ. ਿਵਚ ਜC ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮt ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜC ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤC ਕੀ ਉਸ ਸਮt ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ 

ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪaਚਾਰ ਨਹb ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵp ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਪੜu ਜC ਮੰਨ ਨਹb ਸਕਦਾ ਿਕnਿਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਵੱਚ “ਕਾਿਫ਼ਰ” ਜC ਅਿਵFਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤp ਿਬਨC ਅੰਿਜਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਕਵt ਸੋਚ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹb ਕਰ ਰਹੇ ਜਦਿਕ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਕ ਐਮ ਇਸਲਾਮ ਿਕਵt ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬC ਨੰੂ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹb ਕਰਨਾ ? 
  
 
 
 

	



92 
ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਿਕL ਈਸਾਈਆਂ 
ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ 

  
1. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਲਖਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜr ਅਰਬ ਸੀ , ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਪਰ 

ਇੱਕ ਸੀ ਿਲਖਣ ਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨk  ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਪbਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹ ੈਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. (ਅਰਾਫ 7: 157-158) 
ਰੋਮੀਆਂ 3: 1-2 ...... 1. ਤC ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ? 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ , ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 

ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . 
ਰੋਮੀਆਂ 9: 4 ..... ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਣ ਹਨ ; ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, 

ਉਸਤਿਤ, ਇਕਰਾਰC , ਨ_ ਮ , ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ; 
2. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਸੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 1 (ਨੀਸਾ 4: 157) 
ਯਸਾਯਾਹ 8: 20 ..... ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ; ਜੇ ਉਹ ਇਸ Fਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹb 

ਬੋਲਦੇ , ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੌFਨੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਗਲੇ^ਨ 1: 8 ..... ਪਰ ਹਾਲCਿਕ ਅਸb, ਜC ਸਵਰਗ ਤp ਕੋਈ ਦੂਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤp 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਪaਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹC ਜੋ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇ ... 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 32-33 ..... 32. ਅਤ ੇਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ Fਕਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹਨ . 33. ਿਕnਿਕ ਰੱਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦਾ ਨਹb ਬਲਿਕ FCਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ ੈ. 
3. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਵ-ੈਘੋ^ਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹt ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲੀ ਡੀ ਪbਮਾਣ ਨਹt ਸਨ . (ਰਾਡ 13:43) 
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 ..... ਜੇ ਮr ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਤC ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 5:36 ..... ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮr 

ਕਰਦਾ ਹC , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਘਿਲਆ ਹੈ। 
-------------- 
1 75% ਅਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡੈਨਿਵਕਵਾਇਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ' ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ : ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪaFਨ . 
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1. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਲਖਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜr ਅਰਬ ਸੀ , ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਪਰ 

ਇੱਕ ਸੀ ਿਲਖਣ ਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨk  ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਪbਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹ ੈਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. (ਅਰਾਫ 7: 157-158) 
ਰੋਮੀਆਂ 3: 1-2 ...... 1. ਤC ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ? 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ , ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 

ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . 
ਰੋਮੀਆਂ 9: 4 ..... ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਣ ਹਨ ; ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, 

ਉਸਤਿਤ, ਇਕਰਾਰC , ਨ_ ਮ , ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ; 
2. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਸੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 1 (ਨੀਸਾ 4: 157) 
ਯਸਾਯਾਹ 8: 20 ..... ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ; ਜੇ ਉਹ ਇਸ Fਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹb 

ਬੋਲਦੇ , ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੌFਨੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਗਲੇ^ਨ 1: 8 ..... ਪਰ ਹਾਲCਿਕ ਅਸb, ਜC ਸਵਰਗ ਤp ਕੋਈ ਦੂਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤp 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਪaਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹC ਜੋ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇ ... 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 32-33 ..... 32. ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ Fਕਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹਨ . 33. ਿਕnਿਕ ਰੱਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦਾ ਨਹb ਬਲਿਕ FCਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ ੈ. 
3. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਵ-ੈਘੋ^ਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹt ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲੀ ਡੀ ਪbਮਾਣ ਨਹt ਸਨ . (ਰਾਡ 13:43) 
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 ..... ਜੇ ਮr ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਤC ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 5:36 ..... ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮr 

ਕਰਦਾ ਹC , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਘਿਲਆ ਹੈ। 
-------------- 
1 75% ਅਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡੈਨਿਵਕਵਾਇਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ' ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ : ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪaFਨ . 
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1. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਲਖਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜr ਅਰਬ ਸੀ , ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਪਰ 

ਇੱਕ ਸੀ ਿਲਖਣ ਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨk  ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਪbਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹ ੈਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. (ਅਰਾਫ 7: 157-158) 
ਰੋਮੀਆਂ 3: 1-2 ...... 1. ਤC ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ? 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ , ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 

ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . 
ਰੋਮੀਆਂ 9: 4 ..... ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਣ ਹਨ ; ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, 

ਉਸਤਿਤ, ਇਕਰਾਰC , ਨ_ ਮ , ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ; 
2. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਸੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 1 (ਨੀਸਾ 4: 157) 
ਯਸਾਯਾਹ 8: 20 ..... ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ; ਜੇ ਉਹ ਇਸ Fਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹb 

ਬੋਲਦੇ , ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੌFਨੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਗਲੇ^ਨ 1: 8 ..... ਪਰ ਹਾਲCਿਕ ਅਸb, ਜC ਸਵਰਗ ਤp ਕੋਈ ਦੂਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤp 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਪaਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹC ਜੋ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇ ... 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 32-33 ..... 32. ਅਤ ੇਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ Fਕਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹਨ . 33. ਿਕnਿਕ ਰੱਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦਾ ਨਹb ਬਲਿਕ FCਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ ੈ. 
3. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਵ-ੈਘੋ^ਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹt ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲੀ ਡੀ ਪbਮਾਣ ਨਹt ਸਨ . (ਰਾਡ 13:43) 
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 ..... ਜੇ ਮr ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਤC ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 5:36 ..... ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮr 

ਕਰਦਾ ਹC , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਘਿਲਆ ਹੈ। 
-------------- 
1 75% ਅਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡੈਨਿਵਕਵਾਇਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ' ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ : ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪaFਨ . 
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1. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਲਖਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜr ਅਰਬ ਸੀ , ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਪਰ 

ਇੱਕ ਸੀ ਿਲਖਣ ਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨk  ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਪbਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹ ੈਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. (ਅਰਾਫ 7: 157-158) 
ਰੋਮੀਆਂ 3: 1-2 ...... 1. ਤC ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਜC ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ? 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ,◌ੰਗC ਨਾਲ , ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਲਈ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 

ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ . 
ਰੋਮੀਆਂ 9: 4 ..... ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਣ ਹਨ ; ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, 

ਉਸਤਿਤ, ਇਕਰਾਰC , ਨ_ ਮ , ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ; 
2. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਸੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇ^ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਬੀ. 1 (ਨੀਸਾ 4: 157) 
ਯਸਾਯਾਹ 8: 20 ..... ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ; ਜੇ ਉਹ ਇਸ Fਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹb 

ਬੋਲਦੇ , ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕnਿਕ ਉਨu C ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੌFਨੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਗਲੇ^ਨ 1: 8 ..... ਪਰ ਹਾਲCਿਕ ਅਸb, ਜC ਸਵਰਗ ਤp ਕੋਈ ਦੂਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤp 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਪaਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹC ਜੋ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇ ... 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14: 32-33 ..... 32. ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ Fਕਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹਨ . 33. ਿਕnਿਕ ਰੱਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦਾ ਨਹb ਬਲਿਕ FCਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ ੈ. 
3. 

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਵ-ੈਘੋ^ਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹt ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲੀ ਡੀ ਪbਮਾਣ ਨਹt ਸਨ . (ਰਾਡ 13:43) 
ਯੂਹੰਨਾ 5:31 ..... ਜੇ ਮr ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਤC ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਨਹb ਹੈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 5:36 ..... ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮr 

ਕਰਦਾ ਹC , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ_  ਮੈਨੰੂ ਘਿਲਆ ਹੈ। 
-------------- 
1 75% ਅਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡੈਨਿਵਕਵਾਇਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ' ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ : ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ 200 ਪaFਨ . 
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 4. 
ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਕੋਈ ਸਪ^ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹt 

ਕੀਤੇ. (ਐਨਾਮ 6:37) 
ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ..... ਮੇਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਿਕ ਮr ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹC ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ 

ਹੈ; ਨਹb ਤC ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 ..... 30. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰFਮੇ ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹb ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ; 31. ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਿਲਖੇ 

ਗਏ ਹਨ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ... 
5. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹt ਸੀ . (ਐਨਾਮ 

6:50) 
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪਿਹਲC ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚ, ਜਦp ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਿਗਆ, 

ਤC ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੰੂ ਦਰFਨ ਵੇਖੀਏ ; ਿਕnਿਕ ਿਜਹ{ਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਖਵਾnਦਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲC ਦਰFਕ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਸੀ । 
ਪਰਕਾ^ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:10 ..... ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ;ੋ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਹੈ .  
6. 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਨਬੀਆਂ ਿਵਚi ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ^ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੈਨਨ ਪਿਹਲA ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40) 
ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18 ..... ਿਕnਿਕ ਮr ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨu C ਚੀਜ਼C ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ , ਤC ਪਰਮੇFੁਰ 

ਉਸ ਮੁਸੀਬਤC ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਏਗਾ।  
7. 

ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਮ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ-ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਲਖਣ. (ਟੇਵੇ 9: 30-31) 
1 ਯੂਹੰਨਾ 2:22 ..... ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਹੈ?  ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁFਮਣ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ । 
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ..... 1. ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ , ਪਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਹਨ; ਿਕnਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ_  ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । 
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 4. 
ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਕੋਈ ਸਪ^ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹt 

ਕੀਤੇ. (ਐਨਾਮ 6:37) 
ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ..... ਮੇਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਿਕ ਮr ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹC ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ 

ਹੈ; ਨਹb ਤC ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 ..... 30. ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰFਮੇ ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹb ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ; 31. ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਿਲਖੇ 

ਗਏ ਹਨ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ... 
5. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹt ਸੀ . (ਐਨਾਮ 

6:50) 
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪਿਹਲC ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚ, ਜਦp ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਿਗਆ, 

ਤC ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੰੂ ਦਰFਨ ਵੇਖੀਏ ; ਿਕnਿਕ ਿਜਹ{ਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਖਵਾnਦਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲC ਦਰFਕ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਸੀ । 
ਪਰਕਾ^ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:10 ..... ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ; ਲਈ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਹ ੈ.  
6. 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਨਬੀਆਂ ਿਵਚi ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ^ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੈਨਨ ਪਿਹਲA ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40) 
ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18 ..... ਿਕnਿਕ ਮr ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨu C ਚੀਜ਼C ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ , ਤC ਪਰਮੇFੁਰ 

ਉਸ ਮੁਸੀਬਤC ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਏਗਾ।  
7. 

ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਮ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ-ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਲਖਣ. (ਟੇਵੇ 9: 30-31) 
1 ਯੂਹੰਨਾ 2:22 ..... ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਹੈ?  ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁFਮਣ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ । 
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ..... 1. ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ , ਪਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਹਨ; ਿਕnਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ_  ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । 
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 4. 
ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਕੋਈ ਸਪ^ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹt 

ਕੀਤੇ. (ਐਨਾਮ 6:37) 
ਯੂਹੰਨਾ 14:11 ..... ਮੇਰਾ ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਿਕ ਮr ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹC ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ 

ਹੈ; ਨਹb ਤC ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਈ . 
ਯੂਹੰਨਾ 20: 30-31 ..... 30. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰFਮੇ ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹb ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ; 31. ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਿਲਖੇ 

ਗਏ ਹਨ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ , ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ... 
5. 

ਮੁਹੰਮਦ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵAਗ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹt ਸੀ . (ਐਨਾਮ 

6:50) 
1 ਸਮੂਏਲ 9: 9 ..... ਪਿਹਲC ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚ, ਜਦp ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਿਗਆ, 

ਤC ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਆਓ, ਸਾਨੰੂ ਦਰFਨ ਵੇਖੀਏ ; ਿਕnਿਕ ਿਜਹ{ਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਖਵਾnਦਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲC ਦਰFਕ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਸੀ । 
ਪਰਕਾ^ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:10 ..... ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ;ੋ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਹ ੈ.  
6. 

ਮੁਹੰਮਦ ਨk  ਨਬੀਆਂ ਿਵਚi ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ^ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੈਨਨ ਪਿਹਲA ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. (ਅਿਹਜ਼ਬ 33:40) 
ਪਰਕਾ̂  ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18 ..... ਿਕnਿਕ ਮr ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹC ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ FਬਦC ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨu C ਚੀਜ਼C ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ , ਤC ਪਰਮੇFੁਰ 

ਉਸ ਮੁਸੀਬਤC ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਏਗਾ।  
7. 

ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਮ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ-ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਲਖਣ. (ਟੇਵੇ 9: 30-31) 
1 ਯੂਹੰਨਾ 2:22 ..... ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਹੈ?  ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁFਮਣ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ । 
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 1-3 ..... 1. ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਿਵFਵਾਸ ਨਾ , ਪਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਹਨ; ਿਕnਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ_  ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । 
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94 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 

  
1. 

ਪbਮਾਤਮਾ hOL ਹ ੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ hOL ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! 
  
ਲੇਵੀਆਂ 11: 44-45 ..... 44. ਿਕnਿਕ ਮr ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਹC, ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ am . 45. ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਣ,ੋ ਿਕnਿਕ ਮr ਪਿਵੱਤਰ ਹC. 
  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ..... ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖC ਨਾਲ FCਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ, ਿਜਸ ਦੇ 

ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪaਭ ੂਨੰੂ ਨਹb ਵੇਖੇਗਾ. 
  
1 ਪਤਰਸ 1: 15-16 ..... 15. ਪਰ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ , 16. 'ਬੀ ਿਲਖਣ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ 

ਹੈ, ' ਜਾ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ; ਮr ਪਿਵੱਤਰ ਹC । 
  

2 . 
ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਪਾਪ ਨੰੂ ਪbਭਾਿ^ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ! 
  
ਜ਼ਬੂਰA ਦੀ ਪੋਥੀ 130:3 ..... ਜੇ ਹੇ ਪaਭ,ੂ ਤੈਨੰੂ ਪਾਪC ਦੀ ਿਨFਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ, ਹੇ ਪaਭੂ, ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 
  
ਯੂਹੰਨਾ 8:34 ..... ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ . 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ14:23 ..... ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵFਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹb ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
ਯਾਕੂਬ 2:10 ..... ਿਕnਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਿਬੰਦੂ 

ਿਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਦੋFੀ ਹ ੈ. 
  
ਯਾਕੂਬ 4:17 ..... ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ 

ਨਹb ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4 ..... ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨ_ ਮ ਨੰੂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ; ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ 

ਤੋੜਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:17 ..... ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਹਨ . 
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ਹੈ, ਹੇ ਪaਭੂ, ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 
  
ਯੂਹੰਨਾ 8:34 ..... ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ . 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ14:23 ..... ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵFਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹb ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
ਯਾਕੂਬ 2:10 ..... ਿਕnਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਿਬੰਦੂ 

ਿਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਦੋFੀ ਹੈ . 
  
ਯਾਕੂਬ 4:17 ..... ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ 

ਨਹb ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4 ..... ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨ_ ਮ ਨੰੂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ; ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ 

ਤੋੜਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:17 ..... ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਹਨ . 
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1. 

ਪbਮਾਤਮਾ hOL ਹ ੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ hOL ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! 
  
ਲੇਵੀਆਂ 11: 44-45 ..... 44. ਿਕnਿਕ ਮr ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਹC, ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ am . 45. ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਣ,ੋ ਿਕnਿਕ ਮr ਪਿਵੱਤਰ ਹC. 
  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ..... ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖC ਨਾਲ FCਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ, ਿਜਸ ਦੇ 

ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪaਭ ੂਨੰੂ ਨਹb ਵੇਖੇਗਾ. 
  
1 ਪਤਰਸ 1: 15-16 ..... 15. ਪਰ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ , 16. 'ਬੀ ਿਲਖਣ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ 

ਹੈ, ' ਜਾ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ; ਮr ਪਿਵੱਤਰ ਹC । 
  

2 . 
ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਪਾਪ ਨੰੂ ਪbਭਾਿ^ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ! 
  
ਜ਼ਬੂਰA ਦੀ ਪੋਥੀ 130:3 ..... ਜੇ ਹੇ ਪaਭ,ੂ ਤੈਨੰੂ ਪਾਪC ਦੀ ਿਨFਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ, ਹੇ ਪaਭੂ, ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 
  
ਯੂਹੰਨਾ 8:34 ..... ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ . 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ14:23 ..... ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵFਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹb ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
ਯਾਕੂਬ 2:10 ..... ਿਕnਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਿਬੰਦੂ 

ਿਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਦੋFੀ ਹ ੈ. 
  
ਯਾਕੂਬ 4:17 ..... ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ 

ਨਹb ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 3: 4 ..... ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨ_ ਮ ਨੰੂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ; ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ 

ਤੋੜਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:17 ..... ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਹਨ . 
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ਯਾਕੂਬ 4:17 ..... ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ 
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3 . 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰi ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਬ ਦ ੇਅੱਗੇ 

ਦੋ^ੀ ਹਨ! 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 13:23 ..... ਕੀ ਮr ਅੱਠਵb ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜC 

ਚੀਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਗ? ਫ਼ੇਰ ਤੁਸb ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ 

ਹਨ . 
  
ਕਹਾਉਤA 20: 9 ..... ਕੌਣ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮr ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮr ਆਪਣੇ ਪਾਪ 

ਤp Fੁੱ ਧ ਹC ? 
  
ਉਪਦੇ^ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20 ..... ਿਕnਿਕ ਧਰਤੀ kਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹb, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਹb ਕਰਦਾ । 
  
ਰੋਮੀ 3:10 ਅਤੇ 23 ..... 10. ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ' ਇੱਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹ ੈ... 23. ਲਈ ਸਭ ਨ_  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ . 
  

4. 
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤi ਵੱਖ ਹੋਣਾ! 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4 ..... ਉਹ ਜਾਨ ਿਜਹੜੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ . 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30 .... ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ . 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ6:23 ..... ਿਕnਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਬਖ਼FੀF 

ਸਾਡੇ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. 
  
ਯਾਕੂਬ 1:14 ..... ਪਾਪ, ਜਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜCਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਿਲਆnਦਾ ਹੈ. 
  
ਲੂਕਾ 12: 5 ..... ਪਰ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹC ਿਕ ਤੁਸb ਿਕਸ ਤp ਡਰੋਗੇ; ਉਸਤp ਡਰੋ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤp 

ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟਣ ਦੀ Fਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਹC, ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਉਸ ਤp ਡਰੋ. 
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ਲੂਕਾ 12: 5 ..... ਪਰ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹC ਿਕ ਤੁਸb ਿਕਸ ਤp ਡਰੋਗੇ; ਉਸਤp ਡਰੋ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤp 

ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟਣ ਦੀ Fਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਹC, ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਉਸ ਤp ਡਰੋ. 
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ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰi ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਬ ਦ ੇਅੱਗੇ 

ਦੋ^ੀ ਹਨ! 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 13:23 ..... ਕੀ ਮr ਅੱਠਵb ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜC 

ਚੀਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਗ? ਫ਼ੇਰ ਤੁਸb ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ 

ਹਨ . 
  
ਕਹਾਉਤA 20: 9 ..... ਕੌਣ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮr ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮr ਆਪਣੇ ਪਾਪ 

ਤp Fੁੱ ਧ ਹC ? 
  
ਉਪਦੇ^ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20 ..... ਿਕnਿਕ ਧਰਤੀ kਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹb, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਹb ਕਰਦਾ । 
  
ਰੋਮੀ 3:10 ਅਤੇ 23 ..... 10. ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ' ਇੱਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹ ੈ... 23. ਲਈ ਸਭ ਨ_  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ . 
  

4. 
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤi ਵੱਖ ਹੋਣਾ! 
  
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4 ..... ਉਹ ਜਾਨ ਿਜਹੜੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ . 
  
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:30 .... ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ . 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ6:23 ..... ਿਕnਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਬਖ਼FੀF 

ਸਾਡੇ ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. 
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ਲੂਕਾ 12: 5 ..... ਪਰ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹC ਿਕ ਤੁਸb ਿਕਸ ਤp ਡਰੋਗੇ; ਉਸਤp ਡਰੋ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤp 
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5. 

ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹt ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਵੇ! 
  
2 ਪਤਰਸ 3: 9 ...... ਪaਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ slaਿ◌◌ੱਲਾ ਨਹb ਹੈ, ਿਜਵt ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ slaਿ◌◌ੱਲ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪaਤੀ ਸਿਹਣFੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹb ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ 

ਨਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਸਭ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
  
ਰੋਮੀ 5: 8 ..... ਪਰ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਸਾਨੰੂ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ 

ਸਨ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 8-10 ..... 8. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ. 9. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਪaਗਟ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤC ਜੋ ਅਸb ਉਸਦੇ ਰਾਹb 

ਜੀ ਸਕੀਏ। 10 ਇਹ ਿਪਆਰ ਹ,ੈ ਇਹ ਨਹb ਿਕ ਅਸb ਪਰਮੇFੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹC , ਪਰ 

ਇਹ ਉਸ ਨ_  ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪC ਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭੇਿਜਆ . 
 

6 . 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨk  ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ' ਇੱਕ ਰਸਤਾ ' ਪbਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹ ੈ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 14: 6 ..... ਿਯਸ ੂਨ_  ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮr ਰਸਤਾ , ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹC; ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 

ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹb ਆnਦਾ। 
  
ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 ..... ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹ ੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇFੁਰ 

ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ , ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:10 ਅਤੇ 12 ..... 10. ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ... ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 12. ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ; ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 ..... ਿਕnਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖC ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 

ਿਵਚੋਲਾ , ਆਦਮੀ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ . 
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 ..... ਿਕnਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖC ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 

ਿਵਚੋਲਾ , ਆਦਮੀ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ . 
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5. 
ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹt ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਵੇ! 
  
2 ਪਤਰਸ 3: 9 ...... ਪaਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ slaਿ◌◌ੱਲਾ ਨਹb ਹੈ, ਿਜਵt ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ slaਿ◌◌ੱਲ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪaਤੀ ਸਿਹਣFੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹb ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ 

ਨਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਸਭ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
  
ਰੋਮੀ 5: 8 ..... ਪਰ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਸਾਨੰੂ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ 

ਸਨ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ . 
  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4: 8-10 ..... 8. ਰੱਬ ਿਪਆਰ ਹੈ. 9. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਪaਗਟ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤC ਜੋ ਅਸb ਉਸਦੇ ਰਾਹb 

ਜੀ ਸਕੀਏ। 10 ਇਹ ਿਪਆਰ ਹ,ੈ ਇਹ ਨਹb ਿਕ ਅਸb ਪਰਮੇFੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹC , ਪਰ 

ਇਹ ਉਸ ਨ_  ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪC ਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭੇਿਜਆ . 
 

6 . 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨk  ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ' ਇੱਕ ਰਸਤਾ ' ਪbਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹ ੈ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 14: 6 ..... ਿਯਸ ੂਨ_  ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮr ਰਸਤਾ , ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹC; ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 

ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹb ਆnਦਾ। 
  
ਯੂਹੰਨਾ 17: 3 ..... ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹ ੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇFੁਰ 

ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ , ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:10 ਅਤੇ 12 ..... 10. ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ... ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 12. ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ; ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2: 5 ..... ਿਕnਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖC ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 

ਿਵਚੋਲਾ , ਆਦਮੀ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ . 
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7. 
ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਪbਬੰਧ ਨੰੂ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪੀ unishment ਪਾਪ ਦੇ ਹਮੇ^ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਨਰਭਰ , ਇੱਕ ਦੀ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਹੂ! 
	 
ਲੇਵੀ 17:11 ..... Fਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ; ਮr ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ 

kਤੇ ਬੰਿਨu ਆ ਹੈ ਤC ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ । ਿਕnਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਪaਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5: 7 ..... ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਗਆ ਹੈ . 
  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22 ਅਤੇ 28 .... 22. ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼C ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ 

Fੁੱ ਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਿਬਨC ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹb ਹੈ . 28. ਇਸਲਈ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕC ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਪੇFਕF ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ; ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ 

ਉਹ AP ਨਾFਪਾਤੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ . 
  
8. 

ਪbਮਾਤਮਾ ਹਮੇ^A ਲੋਕA ਨੰੂ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬA ਿਵੱਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਮੰਨਣਗੇ ! 
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11: 26-27 -28 ...... 26 ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ 

ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ . 27. ਅਸੀਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੇ 

ਹੁਕਮC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ... 28. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ 

ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹb ਕਰੋਗੇ ... 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ . 
  
ਯਹੋ^ੁਆ 24:15 ..... ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤC ਇਸ 

ਿਦਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸb ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ... ਪਰ ਮr ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਅਸb ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰCਗ ੇ. 
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ਮੰਨਣਗੇ ! 
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11: 26-27 -28 ...... 26 ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ 

ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ . 27. ਅਸੀਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੇ 

ਹੁਕਮC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ... 28. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ 

ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹb ਕਰੋਗੇ ... 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ . 
  
ਯਹੋ^ੁਆ 24:15 ..... ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤC ਇਸ 

ਿਦਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸb ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ... ਪਰ ਮr ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਅਸb ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰCਗ ੇ. 
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7. 
ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਪbਬੰਧ ਨੰੂ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪੀ unishment ਪਾਪ ਦੇ ਹਮੇ^ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਨਰਭਰ , ਇੱਕ ਦੀ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਹੂ! 
	 
ਲੇਵੀ 17:11 ..... Fਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ; ਮr ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ 

kਤੇ ਬੰਿਨu ਆ ਹੈ ਤC ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ । ਿਕnਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਪaਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5: 7 ..... ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਗਆ ਹੈ . 
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ਲੋਕC ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਪੇFਕF ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ; ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ 

ਉਹ AP ਨਾFਪਾਤੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ . 
  
8. 
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9 . 
ਪਰਮੇ^ੁਰ ਨk  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ, ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪA 

ਲਈ ਬਲੀ ਚੜrਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ! 
  
ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6 ..... 5. ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧC ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪC 

ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡੀ FCਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ kਤੇ ਸੀ, ਅਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰC ਨਾਲ ਅਸb 

ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹC। 6. ਅਸb ਸਾਰ ੇਭੇਡC ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹC; ਅਸb ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਯਹੋਵਾਹ ਨ_  ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ . 
  
ਮੱਤੀ 20:28 ...... ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ . 
  
ਯੂਹੰਨਾ 1: 29 ਅਤੇ 34 ...... 29. ਜੌਨ ਨ_  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆnਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ 

ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ , ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ... 34. ਅਤ ੇਮr ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ . 
  
ਯੂਹੰਨਾ 4: 25-26 ..... 25. ਉਸ himਰਤ ਨ_  ਿਕਹਾ, “ਮr ਜਾਣਦੀ ਹC ਿਕ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਹੈ ; ਜਦp ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ. 26. ਿਯਸੂ ਨ_  ਉਸਨੰੂ 

ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮr ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰCਗਾ ਉਹ ਮr ਹC । 
	 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15: 1-4 ...... 1. ਇਸ ਤp ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾਵ,ੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹC , ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਪaਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸb ਪaਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸb ਖੜuੇ 

ਹੋ; 2. ਕ ੇਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ... 3. ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ 

ਮਿਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ; And . ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ kਿਠਆ । 
  
9: 11-15 ..... 11. ਪਰ ਿਯਸੂ ... 12. ਨ_  ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪaਾਪਤ ਕੀਤਾ ... 15 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਡੇਰਾ 

ਹੈ ਨਵC ਨ_ ਮ ਜੋ ਿਕ ... ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪaਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . 
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ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹC। 6. ਅਸb ਸਾਰ ੇਭੇਡC ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹC; ਅਸb ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਯਹੋਵਾਹ ਨ_  ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ . 
  
ਮੱਤੀ 20:28 ...... ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ . 
  
ਯੂਹੰਨਾ 1: 29 ਅਤੇ 34 ...... 29. ਜੌਨ ਨ_  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆnਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ 

ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ , ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ... 34. ਅਤ ੇਮr ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ . 
  
ਯੂਹੰਨਾ 4: 25-26 ..... 25. ਉਸ himਰਤ ਨ_  ਿਕਹਾ, “ਮr ਜਾਣਦੀ ਹC ਿਕ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਹੈ ; ਜਦp ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ. 26. ਿਯਸੂ ਨ_  ਉਸਨੰੂ 

ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮr ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰCਗਾ ਉਹ ਮr ਹC । 
	 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15: 1-4 ...... 1. ਇਸ ਤp ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾਵ,ੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁFਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹC , ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਪaਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸb ਪaਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸb ਖੜuੇ 

ਹੋ; 2. ਕ ੇਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ... 3. ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ 

ਮਿਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ; And . ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ kਿਠਆ । 
  
9: 11-15 ..... 11. ਪਰ ਿਯਸੂ ... 12. ਨ_  ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪaਾਪਤ ਕੀਤਾ ... 15 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਡੇਰਾ 

ਹੈ ਨਵC ਨ_ ਮ ਜੋ ਿਕ ... ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਦੀਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪaਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . 
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9 . 
ਪਰਮੇ^ੁਰ ਨk  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ, ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪA 

ਲਈ ਬਲੀ ਚੜrਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ! 
  
ਯਸਾਯਾਹ 53: 5-6 ..... 5. ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧC ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪC 

ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਾਡੀ FCਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ kਤੇ ਸੀ, ਅਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰC ਨਾਲ ਅਸb 
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਯਹੋਵਾਹ ਨ_  ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ . 
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ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ , ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
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ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਕਹਾ ਜCਦਾ ਹੈ ; ਜਦp ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ. 26. ਿਯਸੂ ਨ_  ਉਸਨੰੂ 

ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮr ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰCਗਾ ਉਹ ਮr ਹC । 
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10 . 

ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮA ਦੁਆਰਾ ਨਹt ਆLਦੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਆLਦੀ ਹੈ ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 6: 29 ..... ਿਯਸੂ ... ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹ ੈ, ਤੁਸb ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਉਸਨ_  ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ3:28 ..... ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱ .ਦ ੇਹC ਿਕ ਮਨੱੁਖ Fਰuਾ ਦੇ ਕੰਮC ਤp ਇਲਾਵਾ 

ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । 
  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ..... 8. ਿਕnਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵੱਚp ਨਹb, ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ - 9. ਕਾਰਜC ਦੀ ਨਹb, ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ Fੇਖੀ 

ਮਾਰੇਗਾ . 
  
ਤੀਤੁਸ 3: 5-6 ..... 5. ਨ_ ਕ ਕਾਰਜC ਦੁਆਰਾ ਨਹb ਜੋ ਅਸb ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨ_  ਸਾਨੰੂ ਨਵt ਿਸਿਰ} ਬਚਾ ਿਲਆ , ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ ਦੁਆਰਾ , 6. ਿਜਸਨ_  ਉਸਨ_  ਵਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ. 
  

11. 
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪbਾਪਤ 

ਕਰਕ ੇਇੱਕ 'ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ' ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ! 
  
ਲੂਕਾ 11:13 ..... ਜੇ ਤੁਸb ਦੁFਟ ਹੋ, ਤC ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤC ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋ, ਤC ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਸ ਤp ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ..... 3. ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਫਰ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ 

ਹੈ . 5. ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪaਵੇF ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13 ..... ਅਸb ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ 

ਸੀ , ਭਾਵt ਅਸb ਗੁਲਾਮ ਹੋਵC ਜC ਆਜ਼ਾਦ; ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ . 
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ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮA ਦੁਆਰਾ ਨਹt ਆLਦੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਆLਦੀ ਹੈ ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 6: 29 ..... ਿਯਸੂ ... ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹ ੈ, ਤੁਸb ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਉਸਨ_  ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ3:28 ..... ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱ .ਦ ੇਹC ਿਕ ਮਨੱੁਖ Fਰuਾ ਦੇ ਕੰਮC ਤp ਇਲਾਵਾ 

ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ। 
  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ..... 8. ਿਕnਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵੱਚp ਨਹb, ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ - 9. ਕਾਰਜC ਦੀ ਨਹb, ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ Fੇਖੀ 

ਮਾਰੇਗਾ . 
  
ਤੀਤੁਸ 3: 5-6 ..... 5. ਨ_ ਕ ਕਾਰਜC ਦੁਆਰਾ ਨਹb ਜੋ ਅਸb ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨ_  ਸਾਨੰੂ ਨਵt ਿਸਿਰ} ਬਚਾ ਿਲਆ , ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ ਦੁਆਰਾ , 6. ਿਜਸਨ_  ਉਸਨ_  ਵਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ. 
  

11. 
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪbਾਪਤ 

ਕਰਕ ੇਇੱਕ 'ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ' ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ! 
  
ਲੂਕਾ 11:13 ..... ਜੇ ਤੁਸb ਦੁFਟ ਹੋ, ਤC ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤC ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋ, ਤC ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਸ ਤp ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ..... 3. ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਫਰ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ 

ਹੈ . 5. ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪaਵੇF ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13 ..... ਅਸb ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ 

ਸੀ , ਭਾਵt ਅਸb ਗੁਲਾਮ ਹੋਵC ਜC ਆਜ਼ਾਦ; ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ . 
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ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮA ਦੁਆਰਾ ਨਹt ਆLਦੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਆLਦੀ ਹੈ ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 6: 29 ..... ਿਯਸੂ ... ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ , ਤੁਸb ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਉਸਨ_  ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ3:28 ..... ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱ .ਦ ੇਹC ਿਕ ਮਨੱੁਖ Fਰuਾ ਦੇ ਕੰਮC ਤp ਇਲਾਵਾ 

ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । 
  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ..... 8. ਿਕnਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵੱਚp ਨਹb, ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ - 9. ਕਾਰਜC ਦੀ ਨਹb, ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ Fੇਖੀ 

ਮਾਰੇਗਾ . 
  
ਤੀਤੁਸ 3: 5-6 ..... 5. ਨ_ ਕ ਕਾਰਜC ਦੁਆਰਾ ਨਹb ਜੋ ਅਸb ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨ_  ਸਾਨੰੂ ਨਵt ਿਸਿਰ} ਬਚਾ ਿਲਆ , ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ ਦੁਆਰਾ , 6. ਿਜਸਨ_  ਉਸਨ_  ਵਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ. 
  

11. 
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪbਾਪਤ 

ਕਰਕ ੇਇੱਕ 'ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ' ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ! 
  
ਲੂਕਾ 11:13 ..... ਜੇ ਤੁਸb ਦੁFਟ ਹੋ, ਤC ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤC ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋ, ਤC ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਸ ਤp ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ..... 3. ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਫਰ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ 

ਹੈ . 5. ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪaਵੇF ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ. 
  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13 ..... ਅਸb ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ 

ਸੀ , ਭਾਵt ਅਸb ਗੁਲਾਮ ਹੋਵC ਜC ਆਜ਼ਾਦ; ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ . 
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ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮA ਦੁਆਰਾ ਨਹt ਆLਦੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਆLਦੀ ਹੈ ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 6: 29 ..... ਿਯਸੂ ... ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹ ੈ, ਤੁਸb ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਉਸਨ_  ਭੇਿਜਆ ਹੈ । 
  
ਰੋਮੀਆ ਂ3:28 ..... ਇਸ ਲਈ ਅਸb ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱ .ਦ ੇਹC ਿਕ ਮਨੱੁਖ Fਰuਾ ਦੇ ਕੰਮC ਤp ਇਲਾਵਾ 

ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । 
  
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9 ..... 8. ਿਕnਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵੱਚp ਨਹb, ਇਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ - 9. ਕਾਰਜC ਦੀ ਨਹb, ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ Fੇਖੀ 

ਮਾਰੇਗਾ . 
  
ਤੀਤੁਸ 3: 5-6 ..... 5. ਨ_ ਕ ਕਾਰਜC ਦੁਆਰਾ ਨਹb ਜੋ ਅਸb ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨ_  ਸਾਨੰੂ ਨਵt ਿਸਿਰ} ਬਚਾ ਿਲਆ , ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ ਦੁਆਰਾ , 6. ਿਜਸਨ_  ਉਸਨ_  ਵਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ. 
  

11. 
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪbਾਪਤ 

ਕਰਕ ੇਇੱਕ 'ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ' ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ! 
  
ਲੂਕਾ 11:13 ..... ਜੇ ਤੁਸb ਦੁFਟ ਹੋ, ਤC ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤC ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋ, ਤC ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਸ ਤp ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । 
  
ਯੂਹੰਨਾ 3: 3 ਅਤੇ 5 ..... 3. ਿਯਸੂ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਫਰ, ਉਹ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ 

ਹੈ . 5. ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 
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1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13 ..... ਅਸb ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ 
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ਯੂਹੰਨਾ 6: 47 ..... ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ 

ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ । 
	 
ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10… . 9. ਜੇ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ , ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਉਸਨੰੂ ਮੌਤ ਤp ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ 

ਤC ਤੁਸb ਬਚਾਇਆ ਜਾਵpਗੇ । 10. ਿਕn ਜੋ ਆਦਮੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ; ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ . 
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ਯੂਹੰਨਾ 3:18 ਅਤੇ 36 ...... 18. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਕaੋਧ ਉਸ kਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 
  
ਜ ੋਐਚ ਐਨ 8:24 ..... ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵpਗ ੇ। ਜੇ 

ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਕ ਮr ਉਹ ਹC, ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵpਗ ੇ। 
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ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ । 
	 
ਰੋਮੀਆਂ 10: 9-10… . 9. ਜੇ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ , ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  ਉਸਨੰੂ ਮੌਤ ਤp ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ 

ਤC ਤੁਸb ਬਚਾਇਆ ਜਾਵpਗੇ । 10. ਿਕn ਜੋ ਆਦਮੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ; ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ . 
  

13 . 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਲਵt ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨr A ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ 

ਮੌਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ ! 
  
ਯੂਹੰਨਾ 3:18 ਅਤੇ 36 ...... 18. ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਦੋFੀ ਨਹb ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ; ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦਾ ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲC 

ਹੀ ਦੋFੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਕnਿਕ ਉਸਨ_  ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ kਤੇ 

ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕੀਤਾ। 36 ਉਹ ਜੋ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਨਹb ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹb ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਪਰਮੇFੁਰ ਦਾ ਕaੋਧ ਉਸ kਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 
  
ਜ ੋਐਚ ਐਨ 8:24 ..... ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵpਗੇ । ਜੇ 

ਤੁਸb ਿਵFਵਾਸ ਨਹb ਕਰਦੇ ਿਕ ਮr ਉਹ ਹC, ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵpਗ ੇ। 
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14 . 

ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼^ੀ̂  ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ nsequence ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨk  ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁੱ ਲr ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!  
  
ਮੱਤੀ 10:28 ..... ਉਨu C ਕੋਲp ਨਾ ਡਰ ੋਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਹb 

ਸਕਦ;ੇ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤp ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵC ਨੰੂ ਨFਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ . 
  
2 ਥੱਸ 1: 7-9 ..... 7. ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ FਕਤੀFਾਲੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗ ਪaਗਟ 8. ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  , ਅਤੇ ਹੈ, 

ਜੋ ਿਕ ਖੁF-ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਸਾਡੇ ਪaਭੂ, ਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; 9. ਕੌਣ ਹਮੇFਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ... 
  
ਇਬ 2: 3 ..... ਦੇ ਉ.ਡਬਿਲਯੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ...? 
	 

15. 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪbਭੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜi ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪbਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨr A ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 

ਉਨr A ਦੇ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋ^ਣਾ ਵਜi ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
  
ਮੱਤੀ 10: 32-33 ..... 32. ਜੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ , 

ਨ_  ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੇਗਾ 33. ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਮuਣੇ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਾਰ , ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ..... ਪਤਰਸ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਜਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦਾਤ ਪaਾਪਤ . 
  
ਰਸੂਲA ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸb ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਠd , 

ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਧੋ ਸੁੱ ਟੋ , ਅਤੇ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰੋ. 
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ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼^ੀ̂  ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ nsequence ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨk  ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁੱ ਲr ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!  
  
ਮੱਤੀ 10:28 ..... ਉਨu C ਕੋਲp ਨਾ ਡਰ ੋਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਹb 

ਸਕਦ;ੇ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤp ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵC ਨੰੂ ਨFਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ . 
  
2 ਥੱਸ 1: 7-9 ..... 7. ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ FਕਤੀFਾਲੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗ ਪaਗਟ 8. ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  , ਅਤੇ ਹੈ, 

ਜੋ ਿਕ ਖੁF-ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਸਾਡੇ ਪaਭੂ, ਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; 9. ਕੌਣ ਹਮੇFਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ... 
  
ਇਬ 2: 3 ..... ਦੇ ਉ.ਡਬਿਲਯੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ...? 
	 

15. 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪbਭੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜi ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪbਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨr A ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 

ਉਨr A ਦੇ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋ^ਣਾ ਵਜi ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
  
ਮੱਤੀ 10: 32-33 ..... 32. ਜੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ , 

ਨ_  ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੇਗਾ 33. ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਮuਣੇ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਾਰ , ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ..... ਪਤਰਸ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਜਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦਾਤ ਪaਾਪਤ . 
  
ਰਸੂਲA ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸb ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਠd , 

ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਧੋ ਸੁੱ ਟੋ , ਅਤੇ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰੋ. 
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14 . 
ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼^ੀ̂  ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ nsequence ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨk  ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁੱ ਲr ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!  
  
ਮੱਤੀ 10:28 ..... ਉਨu C ਕੋਲp ਨਾ ਡਰ ੋਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਹb 

ਸਕਦ;ੇ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤp ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵC ਨੰੂ ਨFਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ . 
  
2 ਥੱਸ 1: 7-9 ..... 7. ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ FਕਤੀFਾਲੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗ ਪaਗਟ 8. ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  , ਅਤੇ ਹੈ, 

ਜੋ ਿਕ ਖੁF-ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਸਾਡੇ ਪaਭੂ, ਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; 9. ਕੌਣ ਹਮੇFਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ... 
  
ਇਬ 2: 3 ..... ਦੇ ਉ.ਡਬਿਲਯੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ...? 
	 

15. 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪbਭੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜi ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪbਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨr A ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 

ਉਨr A ਦੇ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋ^ਣਾ ਵਜi ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
  
ਮੱਤੀ 10: 32-33 ..... 32. ਜੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ , 

ਨ_  ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੇਗਾ 33. ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਮuਣੇ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਾਰ , ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ..... ਪਤਰਸ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਜਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦਾਤ ਪaਾਪਤ . 
  
ਰਸੂਲA ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸb ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਠd , 

ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਧੋ ਸੁੱ ਟੋ , ਅਤੇ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰੋ. 
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ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਯੋਜਨਾ 

  
14 . 

ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼^ੀ̂  ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹ ਪਰਮੇ^ੁਰ ਦੇ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ nsequence ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨk  ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁੱ ਲr ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!  
  
ਮੱਤੀ 10:28 ..... ਉਨu C ਕੋਲp ਨਾ ਡਰ ੋਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਹb 

ਸਕਦ;ੇ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤp ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵC ਨੰੂ ਨFਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ . 
  
2 ਥੱਸ 1: 7-9 ..... 7. ਪaਭੂ ਿਯਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ FਕਤੀFਾਲੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗ ਪaਗਟ 8. ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇFੁਰ ਨ_  , ਅਤੇ ਹੈ, 

ਜੋ ਿਕ ਖੁF-ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਸਾਡੇ ਪaਭੂ, ਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; 9. ਕੌਣ ਹਮੇFਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਨੰੂ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ... 
  
ਇਬ 2: 3 ..... ਦੇ ਉ.ਡਬਿਲਯੂ ਸਾਨੰੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ...? 
	 

15. 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪbਭੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜi ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪbਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨr A ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 

ਉਨr A ਦੇ ਿਵ^ਵਾਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋ^ਣਾ ਵਜi ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
  
ਮੱਤੀ 10: 32-33 ..... 32. ਜੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ , 

ਨ_  ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ 

ਕਰੇਗਾ 33. ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਮuਣੇ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਾਰ , ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ. 
  
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ..... ਪਤਰਸ ਨ_  ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਜਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦਾਤ ਪaਾਪਤ . 
  
ਰਸੂਲA ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16 ..... ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸb ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਠd , 

ਅਤ ੇਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪC ਨੰੂ ਧੋ ਸੁੱ ਟੋ , ਅਤੇ ਪaਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰੋ. 

  
 
 
 



102 

ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28: 1 -2, 6, 13- 19 ਅਤੇ 30:19 

  
1 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣpਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ 

ਸਾਰੇ ਆਦੇFC ਨੰੂ ਮੰਨd ਗੇ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮੰਨ~ ਗ ੇ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮC ਨਾਲp kਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ: 
2 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ , ਤC ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤC 

ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ । 
6 . ਜਦp ਤੁਸb ਅੰਦਰ ਆnਦੇ ਹੋ ਤC ਧੰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁF ਹੋਵੋਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਜਾਵpਗੇ ... 
13 . ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹb। ਅਤੇ ਤੁਸb kਪਰਲੇ ਹੋਵpਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠC ਨਹb 

ਹੋਵpਗੇ। “ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ , ਦੇ ਹੁਕਮC ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹC, ਅਤੇ ਉਨu C ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ । 
14 . ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਗੱਲC ਿਵੱਚp ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਸੱਜੇ ਜC ਖੱਬ,ੇ ਹੋਰ 

ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨu C ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। 
15 . “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹb ਮੰਨ~ ਗੇ , ਤC ਤੁਸb 

ਉਨu C ਸਾਰੇ ਹੁਕਮC ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹC। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ: 
16 . “ਤੈਨੰੂ Fਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
17 . ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਨੰੂ. 
18 . ਸਰਾਿਪਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ y ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇ 

ਦੇ ਵਾਧਾ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਦੇ ਇੱਜੜ. 
19 . ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਆਵpਗੇ ਤC ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲpਗੇ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਹ ਿਦਨ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹC ਿਕ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪC ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨ~  ਜੀ ਸਕਣ. 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28: 1 -2, 6, 13- 19 ਅਤੇ 30:19 

  
1 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣpਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ 

ਸਾਰੇ ਆਦੇFC ਨੰੂ ਮੰਨd ਗੇ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮੰਨ~ ਗ ੇ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮC ਨਾਲp kਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ: 
2 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ , ਤC ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤC 

ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ । 
6 . ਜਦp ਤੁਸb ਅੰਦਰ ਆnਦੇ ਹੋ ਤC ਧੰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁF ਹੋਵੋਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਜਾਵpਗੇ ... 
13 . ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹb। ਅਤੇ ਤੁਸb kਪਰਲੇ ਹੋਵpਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠC ਨਹb 

ਹੋਵpਗੇ। “ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ , ਦੇ ਹੁਕਮC ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹC, ਅਤੇ ਉਨu C ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ । 
14 . ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਗੱਲC ਿਵੱਚp ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਸੱਜੇ ਜC ਖੱਬੇ, ਹੋਰ 

ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨu C ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। 
15 . “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹb ਮੰਨ~ ਗੇ , ਤC ਤੁਸb 

ਉਨu C ਸਾਰੇ ਹੁਕਮC ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹC। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ: 
16 . “ਤੈਨੰੂ Fਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
17 . ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਨੰੂ. 
18 . ਸਰਾਿਪਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ y ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇ 

ਦੇ ਵਾਧਾ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਦੇ ਇੱਜੜ. 
19 . ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਆਵpਗੇ ਤC ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲpਗੇ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਹ ਿਦਨ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹC ਿਕ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪC ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨ~  ਜੀ ਸਕਣ. 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28: 1 -2, 6, 13- 19 ਅਤੇ 30:19 

  
1 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣpਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ 

ਸਾਰੇ ਆਦੇFC ਨੰੂ ਮੰਨd ਗੇ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮੰਨ~ ਗ ੇ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮC ਨਾਲp kਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ: 
2 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ , ਤC ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤC 

ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ । 
6 . ਜਦp ਤੁਸb ਅੰਦਰ ਆnਦੇ ਹੋ ਤC ਧੰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁF ਹੋਵੋਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਜਾਵpਗੇ ... 
13 . ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹb। ਅਤੇ ਤੁਸb kਪਰਲੇ ਹੋਵpਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠC ਨਹb 

ਹੋਵpਗੇ। “ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ , ਦੇ ਹੁਕਮC ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹC, ਅਤੇ ਉਨu C ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ । 
14 . ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਗੱਲC ਿਵੱਚp ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਸੱਜੇ ਜC ਖੱਬ,ੇ ਹੋਰ 

ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨu C ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। 
15 . “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹb ਮੰਨ~ ਗੇ , ਤC ਤੁਸb 

ਉਨu C ਸਾਰੇ ਹੁਕਮC ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹC। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ: 
16 . “ਤੈਨੰੂ Fਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
17 . ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਨੰੂ. 
18 . ਸਰਾਿਪਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ y ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇ 

ਦੇ ਵਾਧਾ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਦੇ ਇੱਜੜ. 
19 . ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਆਵpਗੇ ਤC ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲpਗੇ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਹ ਿਦਨ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹC ਿਕ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪC ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨ~  ਜੀ ਸਕਣ. 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28: 1 -2, 6, 13- 19 ਅਤੇ 30:19 

  
1 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣpਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ 

ਸਾਰੇ ਆਦੇFC ਨੰੂ ਮੰਨd ਗੇ ਅਤੇ ਉਨu C ਨੰੂ ਮੰਨ~ ਗ ੇ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇFੁਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮC ਨਾਲp kਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ: 
2 . ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ , ਤC ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤC 

ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ । 
6 . ਜਦp ਤੁਸb ਅੰਦਰ ਆnਦੇ ਹੋ ਤC ਧੰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁF ਹੋਵੋਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਜਾਵpਗੇ ... 
13 . ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹb। ਅਤੇ ਤੁਸb kਪਰਲੇ ਹੋਵpਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠC ਨਹb 

ਹੋਵpਗੇ। “ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ , ਦੇ ਹੁਕਮC ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹC, ਅਤੇ ਉਨu C ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ । 
14 . ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨu C ਗੱਲC ਿਵੱਚp ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਮr ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹC, ਸੱਜੇ ਜC ਖੱਬੇ, ਹੋਰ 

ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨu C ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। 
15 . “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸb ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇFੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹb ਮੰਨ~ ਗੇ , ਤC ਤੁਸb 

ਉਨu C ਸਾਰੇ ਹੁਕਮC ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮr ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹC। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ kਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ: 
16 . “ਤੈਨੰੂ Fਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
17 . ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਨੰੂ. 
18 . ਸਰਾਿਪਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ y ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇ 

ਦੇ ਵਾਧਾ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਦੇ ਇੱਜੜ. 
19 . ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ ਆਵpਗੇ ਤC ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦp ਤੁਸb ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲpਗੇ। 
  
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19 ..... ਮr ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਹ ਿਦਨ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹC ਿਕ ਮr ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ , ਅਸੀਸC ਅਤੇ ਸਰਾਪC ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤC ਜੋ ਤੁਸb ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨ~  ਜੀ ਸਕਣ. 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਪaਮਾਤਮਾ ਨ_  ਕੁਝ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਿਸਧCਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮt, ਜਾਤ ਜC ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕੀਤੇ ਿਬਨC ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹਮੇFC ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਵt 

ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਅਸੀਸA ” ਅਤੇ “ ਸਰਾਪ ” ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ ਹਾਲਤC 

ਹਨ । “ਅਸੀਸC” ਬਣਨ ਦੀ Fਰਤ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜuਨਾ ਅਤ ੇਮੰਨਣਾ ਹ ੈ. “ਸਰਾਿਪਆ” ਜਾਣ 

ਦੀ Fਰਤ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ “ ਨਾ ਪੜuੋ ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨd  ਨਾ । 
  
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹb 

ਜਾਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪਿੜuਆ ਉਹ Fਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕnਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹb ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਉਨu C ਤp 

ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜC ਨਹb ਕਰੇਗਾ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ Tevrat, 

Zebur ਅਤੇ Injil , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪaੀ-ਮੰਨਦੇ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜuਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇ EP 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਬੰਨu_  ਹੋਏ ਦੀ ਸਰਾਪ  ਅਿਗਆਨਤਾ . ਰੂਹਾਨੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 

ਦੇ ਹਨ_ ਰ ੇਖਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ . “ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆnਦੀ ਹੈ।” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੱਥC kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  
ਵੀ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱ ਕ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

90% (ਭਾਵ. Tevrat, Zebur, ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਪਾਇਆ! ਿਜਨu C ਮੁਸਲਮਾਨC ਨ_  ਝੂਠ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਅਣਜਾਣੇ 

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨ_ ਰੇ ਿਵਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨC ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤp ਪਿਹਲC ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ . ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਤp ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਿFF ਹੇਠ ਪaਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਿਦFਾ ਵੱਲ 

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ ੈ! 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਪaਮਾਤਮਾ ਨ_  ਕੁਝ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਿਸਧCਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮt, ਜਾਤ ਜC ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕੀਤੇ ਿਬਨC ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹਮੇFC ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਵt 

ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਅਸੀਸA ” ਅਤੇ “ ਸਰਾਪ ” ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ ਹਾਲਤC 

ਹਨ । “ਅਸੀਸC” ਬਣਨ ਦੀ Fਰਤ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜuਨਾ ਅਤ ੇਮੰਨਣਾ ਹ ੈ. “ਸਰਾਿਪਆ” ਜਾਣ 

ਦੀ Fਰਤ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ “ ਨਾ ਪੜuੋ ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨd  ਨਾ । 
  
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹb 

ਜਾਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪਿੜuਆ ਉਹ Fਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕnਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹb ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਉਨu C ਤp 

ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜC ਨਹb ਕਰੇਗਾ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ Tevrat, 

Zebur ਅਤੇ Injil , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪaੀ-ਮੰਨਦੇ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜuਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇ EP 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਬੰਨu_  ਹੋਏ ਦੀ ਸਰਾਪ  ਅਿਗਆਨਤਾ . ਰੂਹਾਨੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 

ਦੇ ਹਨ_ ਰ ੇਖਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ . “ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆnਦੀ ਹੈ।” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੱਥC kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  
ਵੀ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱ ਕ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

90% (ਭਾਵ. Tevrat, Zebur, ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਪਾਇਆ! ਿਜਨu C ਮੁਸਲਮਾਨC ਨ_  ਝੂਠ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਅਣਜਾਣੇ 

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨ_ ਰੇ ਿਵਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨC ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤp ਪਿਹਲC ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ . ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਤp ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਿFF ਹੇਠ ਪaਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਿਦFਾ ਵੱਲ 

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ ੈ! 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਪaਮਾਤਮਾ ਨ_  ਕੁਝ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਿਸਧCਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮt, ਜਾਤ ਜC ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕੀਤੇ ਿਬਨC ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹਮੇFC ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਵt 

ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਅਸੀਸA ” ਅਤੇ “ ਸਰਾਪ ” ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ ਹਾਲਤC 

ਹਨ । “ਅਸੀਸC” ਬਣਨ ਦੀ Fਰਤ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜuਨਾ ਅਤ ੇਮੰਨਣਾ ਹ ੈ. “ਸਰਾਿਪਆ” ਜਾਣ 

ਦੀ Fਰਤ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ “ ਨਾ ਪੜuੋ ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨd  ਨਾ । 
  
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹb 

ਜਾਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪਿੜuਆ ਉਹ Fਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕnਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹb ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਉਨu C ਤp 

ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜC ਨਹb ਕਰੇਗਾ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ Tevrat, 

Zebur ਅਤੇ Injil , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪaੀ-ਮੰਨਦੇ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜuਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇ EP 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਬੰਨu_  ਹੋਏ ਦੀ ਸਰਾਪ  ਅਿਗਆਨਤਾ . ਰੂਹਾਨੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 

ਦੇ ਹਨ_ ਰ ੇਖਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ . “ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆnਦੀ ਹੈ।” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੱਥC kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  
ਵੀ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱ ਕ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

90% (ਭਾਵ. Tevrat, Zebur, ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਪਾਇਆ! ਿਜਨu C ਮੁਸਲਮਾਨC ਨ_  ਝੂਠ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਅਣਜਾਣੇ 

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨ_ ਰੇ ਿਵਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨC ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤp ਪਿਹਲC ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ . ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਤp ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਿFF ਹੇਠ ਪaਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਿਦFਾ ਵੱਲ 

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ ੈ! 
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ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ : 
“ਅਸੀਸ” ਜA “ਸਰਾਪ” 

  
ਪaਮਾਤਮਾ ਨ_  ਕੁਝ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਿਸਧCਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮt, ਜਾਤ ਜC ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕੀਤੇ ਿਬਨC ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹਮੇFC ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਵt 

ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਅਸੀਸA ” ਅਤੇ “ ਸਰਾਪ ” ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਿਵFਵਿਵਆਪੀ ਹਾਲਤC 

ਹਨ । “ਅਸੀਸC” ਬਣਨ ਦੀ Fਰਤ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜuਨਾ ਅਤ ੇਮੰਨਣਾ ਹ ੈ. “ਸਰਾਿਪਆ” ਜਾਣ 

ਦੀ Fਰਤ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ “ ਨਾ ਪੜuੋ ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨd  ਨਾ । 
  
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹb 

ਜਾਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹb ਪਿੜuਆ ਉਹ Fਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕnਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹb ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਉਨu C ਤp 

ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜC ਨਹb ਕਰੇਗਾ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ Tevrat, 

Zebur ਅਤੇ Injil , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪaੀ-ਮੰਨਦੇ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜuਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇ EP 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਬੰਨu_  ਹੋਏ ਦੀ ਸਰਾਪ  ਅਿਗਆਨਤਾ . ਰੂਹਾਨੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 

ਦੇ ਹਨ_ ਰ ੇਖਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵFਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹb ਹੋ ਸਕਦਾ . “ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆnਦੀ ਹੈ।” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੱਥC kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  
ਵੀ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱ ਕ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵFਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

90% (ਭਾਵ. Tevrat, Zebur, ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਪਾਇਆ! ਿਜਨu C ਮੁਸਲਮਾਨC ਨ_  ਝੂਠ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ “ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!” ਅਣਜਾਣੇ 

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨ_ ਰੇ ਿਵਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨC ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤp ਪਿਹਲC ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ . ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਤp ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪaਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਿFF ਹੇਠ ਪaਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਿਦFਾ ਵੱਲ 

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ ੈ! 
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ਮT ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ 
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ਮT ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ 

  
ਫਿਤਹ 1: 1-2 , 5 .......................63               
ਬਕਾਰਾ 2:20 ..........................47 , 56               
ਬਕਾਰਾ 2:40 , 91 .....................36,42 
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 2:40 , 41, 44, 91.113 ......36,42              
ਬਕਾਰਾ 2: 42,159,174  .....................42 
ਬਕਾਰਾ 2:48 ..........................11              
ਬਕਾਰਾ 2:61 ਅਤੇ 85  ......................37 
ਬਕਾਰਾ 2:62 .........................32 , 40               
ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:75 ........................11 , 26,43                 
ਬਕਾਰਾ ::78  ............................42 
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 2: 85.121 ...................32 , 34,43 
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 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 
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 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  
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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 
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ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਰਾਿਨਕ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 

  
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 
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 ਗਏ ਿਵਦੇ^ੀ ^ਬਦA ਦੀ ਸੂਚੀ 

 ਤੱਕ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ : ਰੱਬ ਦੇ 99 ਨਾਮ 
ਏਲ-ਐਡਲ : ਪੀ .44 , 60 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ .               
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.52 The ਸਰਵੱਗ ਇਕ .               
ਅਲ-ਅਜ਼ੀਮ : P.64 ਮਹਾਨ ਅਤੇ FਕਤੀFਾਲੀ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼ : P.65 FਕਤੀFਾਲੀ .              
ਅਲ-ਬਸਾਰ : ਪੀ .52 ਅਬਜ਼ਰਵrਟ ਵਨ .              
ਅਲ-ਹਾਡੀਆ : P.59 ਗਾਈਡ .              
ਅਲ- ਹਕੇਮ : ਪੀ .60 ਜੱਜ .              
ਅਲ- ਹੱਕਕ : ਪੰਨਾ 651 ਸੱਚ .              
ਅਲ-ਹਾਫਜ਼ : ਪੀ .53 ਿਦ ਗਾਰਡੀਅਨ .              
ਅਲ-ਕਦੀਰ : ਪੰਨਾ 66 , God 56 ਰੱਬ-ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ Fਕਤੀਮਾਨ .              
ਅਲ-ਕਾਵੀ : P.65 ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ FਕਤੀFਾਲੀ .              
ਐਲ-ਜੇwਬਰ : ਪੀ .57 ਸਭ FਕਤੀFਾਲੀ .              
ਅਲ-ਕਾਹਰ : ਪੀ .66 . ਡੋਿਮਨk ਟਰ .              
ਅਲ- ਕਬੀਰ : P.56 ਮਹਾਨ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.55 The ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.62 ਪaੋਵਾਈਡਰ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.57 The ਵਾਸ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.59 The ਰੱਖਣ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.58 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਕ .              
ਅਲ-ਨੂਰ : ਪੀ.61 ਲਾਈਟ .              
ਅਲ-ਰਹੀਮ : P.62 The ਦਇਆਵਾਨ .              
ਅਲ-ਅਜ਼ਾਜ਼  : P.63 ਦਇਆਵਾਨ .              
ਅਲ-ਇੰਸਟਾਲ : P.53 The ਦੇਖਣ .              
ਅਲ-Reshîd : P.55 The ਗਾਈਡ .              
ਅਲ-ਿਰਜ਼ਾਕ : P. 54 ਸਪਲਾਇਰ .              
ਅਲ-ਵਾਹਬ : P. 54 , The ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਇਕ .              
ਅਲ-ਵਾਹਬ : ਪੀ ..63 ਿਲਬਰਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ .              
ਐਲ-ਵੇਲਾ : ਪੀ .58 ਿਦ ਗਾਰਡੀਅਨ .              
  
ਇੱਕ ਪbਾਥਿਮਕਤਾ: P.48 , 71,89 S omething ਪaੀਿਖਆ ਤp ਿਬਨC ਮੰਿਨਆ ਜCਦਾ ਹੈ . 
ਅਪੌਿਕbਫਾ: ਪੀ .83 ਟੀ ਐਚ 14 ਚਰਿਚਤ ਿਲਖਤC ਨੰੂ ਕੈਥੋਿਲਕC ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਪਰ ਪaੋਟੈਸਟrਟC ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ. 
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਇ^ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ : P.49 ਵੱਡੀ ਸਿਟੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ! ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਐਡ ਹੋਿਮਨk ਮ : P.49 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇFਤ ਕੀਤਾ ਜCਦਾ 

ਹੈ. 
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116 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇ^ੀ ^ਬਦA ਦੀ ਸੂਚੀ 

  
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ : P.48 ਤੱਥC ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬਿਹਸ. 
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਐਡ ਪੌਪੂਲਮ : ਪੀ .448 ਲੋਕਿਪaਯ ਭਾਵਨਾਵC, ਭਾਵਨਾਵC ਜC ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਦਲੀਲ, 

ਤੱਥC ਦੀ ਨਹb. 
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਐਡ ਵੈਰਕੁਇੰਿਡਅਮ : ਪੀ .448 ਸਿਤਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਦਲੀਲ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੱਥC ਦੇ 

ਸਬੂਤ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨC ਇਕ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
ਆਰਗੂਮTਟਮ ਗੈਰ ਕbਮਬੱਧ : P.49 ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦp ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦp ਿਸੱਟਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤp ਨਹb 

ਜCਦਾ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  
ਿਡਯੂਟਰ ੋ-ਕੈਨU ਨੀਕਲ: ਪੀ . 9 ,, Books 82 ਿਕਤਾਬC ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪaੇਿਰਤ ਦੂਸਰੀ ਿਡਗਰੀ ਵਜp ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ . 
ਇਸਮਲ-ਹਸਨਾ : ਪੰਨਾ -1515 ਪbਮਾਤਮਾ ਦੇ 99 ਨਾਮ, ਸਭ ਤp ਸੁੰ ਦਰ ਨਾਮ . (ਇਹਨC ਿਵੱਚp 28 kਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) 
ਜੀ ਰੈਮਮੇਿਟਸ : ਪੀ .66 ਕਾਪੀ ਿਲਖਾਰੀ. ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬC ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ.   
ਹਾਹਾ !: P.66 ਰੱਬ ਵਰਜ ੋ! 
ਅਲ-ਵਾਹਬ  : P.72 ਟੀ ਉਹ ਮਾਈਗਰੇFਨ ਜ ਇਸਲਾਮੀ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ Yathrib ਨੰੂ ਮੱਕਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 

ਚੇਲੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਾਲ 622 ਸਾ.ਯੁ. ਿਵਚ, ਅਲ-ਵਾਹਬ  ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਿਲਆ. 
ਇਗਨU ਰੋਟੀਓ ਐਲਨk ਚੀ : ਪੀ . 9 ,, An 71 ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜC ਹੋਰ ਪaਸਤਾਵ ਦੀ ਥC ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਸਪFਟ ਿਸੱਟਾ 

ਪਹੰੁਿਚਆ।  
ਅਲ-ਵਾਹਬ : p.13 , 29,90-91 4 ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ New Testament ਦੇ 27 

ਿ◌ਕਤਾਬ.              
ਜਹੀਲੀਆ: ਪੰਨਾ 666 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਿਗਆਤ ਹਨ ਜC ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਅਵਧੀ. 
ਕ^ਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.: P.66 , 91 ਨਾਸਿਤਕ.   
ਕ^ਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. : lਅਲ  p.34-35 ਅਿਵFਵਾਸੀ. 
ਅਲ-ਵਾਹਬ : P.21 ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ Fਬਦ ਹੈ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ. ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੀ. 
ਕੇਥੂਿਬਮ: ਪੀ .12 , 28 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ 13 ਕਾਿਵ-ਪੁਸਤਕC। 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70 ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਜ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜ Judaic ਭਗਤੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਪੋਥੀ ਨਾਪ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਦਨ .    
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ਅਲ-ਵਾਹਬ : p.13 , 29,90-91 4 ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ New Testament ਦੇ 27 

ਿ◌ਕਤਾਬ.              
ਜਹੀਲੀਆ: ਪੰਨਾ 666 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਿਗਆਤ ਹਨ ਜC ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਅਵਧੀ. 
ਕ^ਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.: P.66 , 91 ਨਾਸਿਤਕ.   
ਕ^ਮੀਰ â ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. : lਅਲ  p.34-35 ਅਿਵFਵਾਸੀ. 
ਅਲ-ਵਾਹਬ : P.21 ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ Fਬਦ ਹੈ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ. ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੀ. 
ਕੇਥੂਿਬਮ: ਪੀ .12 , 28 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ 13 ਕਾਿਵ-ਪੁਸਤਕC। 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70 ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਜ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜ Judaic ਭਗਤੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਪੋਥੀ ਨਾਪ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਦਨ .    
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ਆਰਗੂਮTਟਮ ਐਡ ਅਿਗਆਨਤਾ : P.48 ਤੱਥC ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬਿਹਸ. 
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ਆਰਗੂਮTਟਮ ਗੈਰ ਕbਮਬੱਧ : P.49 ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਉਦp ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦp ਿਸੱਟਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤp ਨਹb 
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ਿਡਯੂਟਰ ੋ-ਕੈਨU ਨੀਕਲ: ਪੀ . 9 ,, Books 82 ਿਕਤਾਬC ਜੋ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪaੇਿਰਤ ਦੂਸਰੀ ਿਡਗਰੀ ਵਜp ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ 
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ਹਾਹਾ !: P.66 ਰੱਬ ਵਰਜ ੋ! 
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ਕੇਥੂਿਬਮ: ਪੀ .12 , 28 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ 13 ਕਾਿਵ-ਪੁਸਤਕC। 
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L ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.72 ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱ  spokenਲੀ ਭਾFਾ ਬੋਲੀ ਜCਦੀ ਹੈ . 
Levh-i Mahfuz: P.21 ਿਕਤਾਬ, ਜ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਰਿਤਆ .   
ਲੋਗੋ: ਪੀ .21 , 76 Fਬਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
ਮੈਨਸੁਹ: ਪ .25. ਪਿਤਤ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ . 
ਿਮਨੀਸਕੂਲਸ: ਪੀ. 70 ਮਾਇਨਸਕੁਅਲ ਸਿਕaਪਟ, ਪaਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜC ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਿਲਖਤC ਿਵਚ ਿਲਖਣ 

ਵਾਲੀਆਂ Fੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ . 
ਿਮਨੁਤੀ: ਪੀ .85  ਮੱਧ ਯੱੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦੀਨਾਰ. 
ਨk ਬੀ: ਪੀ .10 ਇੱਕ ਨਬੀ. 
ਨk ਬੀਆਈਮ: ਪੀ . 12 , 28 , 21 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਤਾਬ.   
ਨk ਸੀਹ: ਪੀ .25. ਪਿਤਤ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ .              
ਪੀ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ : P.69 ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰੂ . 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70  ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਾਗਜ਼-ਵਰਗੇ ਦੀ pith ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪਪਾਇਰਸ ਪੌਦਾ, 

ਅਲus ਦਬ. ਪੈਪੈਰਸ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਪੀਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰC kਤੇ ਿਲਖੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਕਠ_  ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ_  ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮੁ ਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਲਟਕ ਗਏ.       
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.48 ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਸੱਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ' ਤੇ. 
ਸੂਡੋਿਪਗbਾਫਾ: ਪੀ .83 ਕ ੇਨਾੱਨ ਝੂਠ_  ਲੇਖਕC ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਜC ਿਰੰਗਜ਼. 
ਸੋਫੇਰੀਮ : ਪੀ .88 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਿਜਸਨ_  ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 
Lafız BIL Tahrif : P.26-27 t ਦੇ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਐਕਸਟੈਨFਨ . 
ਟਿਹਰੀਫ ਿਬਲ ਮਾਨ: ਪੰਨਾ 66- 27 the ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ। 
ਤਨਾਖ: ਪੁਰਾਣੀ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬC .  
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ:  p.16 ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਜ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿ◌ਕਤਾਬ.  
ਟੌਰਾਹ: ਪੰਨਾ 12 , 28 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਿਵਚ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ 5 ਿਕਤਾਬC.  
ਉਮੀ: ਪ .88 ਉਹ ਜੋ ਪੜuਨਾ ਜC ਿਲਖਣਾ ਨਹb ਜਾਣਦਾ. 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70 ਅੰਸੀਅਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਸਕਿਰਪਟ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਿਲਿਖਆ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨ_ ਮ ਦੇ ਕੇ 8 ਸਦੀ ਈ ਨੰੂ 4 ਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.    
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ:  p.16 ਕਾਿਵਕ ਿ◌ਕਤਾਬ ਜ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ.  
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.66 ਇੱਕ ਪਖੰਡ. 
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ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨ_ ਮ ਦੇ ਕੇ 8 ਸਦੀ ਈ ਨੰੂ 4 ਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.    
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ:  p.16 ਕਾਿਵਕ ਿ◌ਕਤਾਬ ਜ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ.  
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.66 ਇੱਕ ਪਖੰਡ. 
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ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇ^ੀ ^ਬਦA ਦੀ ਸੂਚੀ 

  
L ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.72 ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱ  spokenਲੀ ਭਾFਾ ਬੋਲੀ ਜCਦੀ ਹੈ . 
Levh-i Mahfuz: P.21 ਿਕਤਾਬ, ਜ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਰਮੇFੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਰਿਤਆ .   
ਲੋਗੋ: ਪੀ .21 , 76 Fਬਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
ਮੈਨਸੁਹ: ਪ .25. ਪਿਤਤ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ . 
ਿਮਨੀਸਕੂਲਸ: ਪੀ. 70 ਮਾਇਨਸਕੁਅਲ ਸਿਕaਪਟ, ਪaਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜC ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਿਲਖਤC ਿਵਚ ਿਲਖਣ 

ਵਾਲੀਆਂ Fੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ . 
ਿਮਨੁਤੀ: ਪੀ .85  ਮੱਧ ਯੱੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦੀਨਾਰ. 
ਨk ਬੀ: ਪੀ .10 ਇੱਕ ਨਬੀ. 
ਨk ਬੀਆਈਮ: ਪੀ . 12 , 28 , 21 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਤਾਬ.   
ਨk ਸੀਹ: ਪੀ .25. ਪਿਤਤ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ .              
ਪੀ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ : P.69 ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰੂ . 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70  ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਾਗਜ਼-ਵਰਗੇ ਦੀ pith ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪਪਾਇਰਸ ਪੌਦਾ, 

ਅਲus ਦਬ. ਪੈਪੈਰਸ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਪੀਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰC kਤੇ ਿਲਖੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਕਠ_  ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ_  ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮੁ ਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਲਟਕ ਗਏ.       
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.48 ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਸੱਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ' ਤੇ. 
ਸੂਡੋਿਪਗbਾਫਾ: ਪੀ .83 ਕ ੇਨਾੱਨ ਝੂਠ_  ਲੇਖਕC ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਜC ਿਰੰਗਜ਼. 
ਸੋਫੇਰੀਮ : ਪੀ .88 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਿਜਸਨ_  ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 
Lafız BIL Tahrif : P.26-27 t ਦੇ ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਐਕਸਟੈਨFਨ . 
ਟਿਹਰੀਫ ਿਬਲ ਮਾਨ: ਪੰਨਾ 66- 27 the ਿਭaFਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ। 
ਤਨਾਖ: ਪੁਰਾਣੀ ਨ_ ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬC .  
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ:  p.16 ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਜ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿ◌ਕਤਾਬ.  
ਟੌਰਾਹ: ਪੰਨਾ 12 , 28 ਪੁਰਾਣੇ ਨ_ ਮ ਿਵਚ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ 5 ਿਕਤਾਬC.  
ਉਮੀ: ਪ .88 ਉਹ ਜੋ ਪੜuਨਾ ਜC ਿਲਖਣਾ ਨਹb ਜਾਣਦਾ. 
ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ: P.70 ਅੰਸੀਅਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਪੋਥੀ ਸਕਿਰਪਟ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਿਲਿਖਆ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨ_ ਮ ਦੇ ਕੇ 8 ਸਦੀ ਈ ਨੰੂ 4 ਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.    
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ਿਕਤਾਬਚਾ 
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