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ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਬ ੁੱ ਕ 

1 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ? 

(ਸ ਰੁੱ ਕਿਅਤ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ             ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ             ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ            ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
            2 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਕਵੁੱਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? (ਤੌਰਾਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ 
ਿ ਸ਼ਿਬਰੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
     3 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਯਹਦੂੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਹਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
     4 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੇਕਿਆ ਹੈ?    
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 

      5 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਕਤਾਬਾਂ (ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਦੇ ਭਦੇ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ 
ਸ ਰੁੱ ਕਿਆ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
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6 
ਦੀ ਪ੍ਕਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ "ਸ ਰੁੱ ਕਿਆ ਦੇ ਯੋਗ" ਹੈ? (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ               ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
7 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਭੂਤਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਿਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੇ 
ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ? (ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ               ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
8 

ਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕ ਰਾਹੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਂ ਕ ਰਾਹੇ ਪ੍ੈਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਕਿਕ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ               ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
9 

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਕਵਗਾੜ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਚਮ ੁੱ ਚ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਿਾਂ ਇਹ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਅਲ-ਆਲਮ, ਅ-ਰਕਹਮਾਨ, 

ਕਅਰ-ਰਕਹਮਾਨ, ਅਲ-ਕਾਕਦਰ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ               ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

10 
10. ਕੀ ਉਹ ਕਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਕਵਗਾੜ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੈ਼ਤਾਨ ਨੰੂ 

ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯ ੁੱ ਿ ਕਿੁੱ ਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ੍ ਕਰਹਾ ਹੈ? (ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਲ-ਮ ਲਕਹ, ਅਲ ਿਬਦਰ, ਅਲ-ਮ ਤਾਕਦਰ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ               ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
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11 
ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਮਆਰਾਂ ਹਨ ਿੋ ਕ ਝ 
ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ? (ਅਲ-ਅਦਾਲ, ਅਲ-ਹੈਡੀ, ਅਲ-ਊਕਮਮ, ਅਲ-
ਮਾਇਆਤ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
12 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਵ ਕਵਆਪ੍ਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਕਕ ਕਨਆਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਸਾਰੇ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ? (ਅਲ-ਹਕੀਮ, ਅਲ-ਹੁੱ ਕ, ਅਲ-ਹਾਕਿਜ਼, 

ਅਲ-ਹੈਸਬ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
13 

ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਕਹੁੱ ਸੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਕਤਾਬ ਦੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਹੁੱ ਸੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
14 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਅਲੌਕਕਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਭੇਕਿਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
15 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਕਸੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਕਵਚ "ਬਰਕਤ" 
ਦੀ ਬ ਕਨਆਦੀ ਸਕਿਤੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
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16 
ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਨੰੂ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਕਝਆ? (ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ)  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
17 

ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਨਬੀ ਦੀ ਪ੍ੋਿੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪ੍ੋਿੀ ਦੇ ਅਿੀਰ ਨੰੂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
18 

ਕ ਰਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ 
ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਪ੍ ਸਤਕ ਦੀ ਇਕਸ ਰਤਾ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਕਵੁੱ ਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
19 

ਕੀ ਕ ਰਾਨ ਕਵਚ ਕੋਈ ਕੁੱਟੜਪੰ੍ਿੀ ਬਰਹਮ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਸਕ ਅਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਿੋ ਕਕ 
ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਮਲੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਕਬਲਕ ਲ ਉਲਟ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
20 

ਕੀ ਕ ਰਾਨ ਕਵਚ "ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ" ਿਾਂ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੋਿੀ" ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 

 



f 

21 
ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਕ ਪ੍ਰਨ ਇੁੱ ਕ ਵਕਹਮਾਂ-ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਕਕਤਾਬ ਵਿੋਂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਗੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
22 

22. ਅਲ-ਅਹੀਮਾ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕ ਝ ਆਇਤਾਂ 
ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਿਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ? (ਰੁੱਦ ਿਾਂ ਸਹੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
23 

ਿੇ ਕ ਰਾਨ "ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ" ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 
ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਇਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
24 

ਕੀ ਇਕ ਬਰਹਮ ਕਕਤਾਬ ਕਵਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਦ ਨੀਆਂ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
ਰੱਬ ਅਤੇ ਅੱਲਹਾ 

25 
ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮ ਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕੇਵਲ ਇੁੱ ਕ ਹੀ 
"ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ"  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

26 
26. ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸਟੇ੍ਟ੍ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਕ ਰਾਨ 
ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਗ ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਾਏ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ? (ਅਸਮਾ ਅਲ-ਹਸਨ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
27 

ਕੀ ਬਾਈਬਲ '' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ '' ਅਤੇ ਕ ਰਾਨ ਦੇ ' ਅੱਲਹਾ ' ਇਕਮਾਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
28 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਕਦੁੱ ਿ ਨਾਮ 'ਯਸਾਯਾਹ' ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
29 

ਕੀ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ "ਤਰਸ" ਬਾਰੇ ਛਾਣੀਆਂ ਹਨ? (ਅਲ-ਕ ਦ ਸ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
30 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚਕਰੁੱ ਤਰ ਕਵਚ, ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ "ਕਪ੍ਤਾ" 
ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

31 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਕਨਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਕਰੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? (ਅਲ-ਮ ਬਾਰਕ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
32 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ 
ਰੁੱ ਬ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ "ਮ ਕਤੀਦਾਤਾ" ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
33 

ਿਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਅਲੌਕਕਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਦਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ "ਉਸ ਕਵੁੱ ਚ" 
ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਤਰੌ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
34 

ਕੀ "ਕਤਰਏਕ" ਕਵਚਾਰਿਾਰਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ? (ਕਪ੍ਤਾ, ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
35 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੁੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਯਸੂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਕੀ ਕਯਸੂ 
ਕ ਝ ਗ਼ਲਤ ਨੰੂ ਛ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

36 
ਕੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਕਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਛਾਪ੍ ਛੁੱਡ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
37 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਰਪੂ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਹੈ? (ਮਾਕਹਰ ਿਾਂ ਿਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਹਾ )  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
38 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਿਤੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱਿ ਦੇ ਦੌਰ ਕਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਸੁੱ ਿੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਕਲਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
39 

ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਸੀਮਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਸ਼ਤੇ ਰੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ" ਸੁੱ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
40 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਕਪ੍ਆਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹ?ੈ (ਦੋਸਤਾਨਾ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

41 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵੇਕਾਂ ਿਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
42 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨੰੂ ਕ ਝ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
43 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਕ ਝ ਅਪ੍ਰਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ 
ਕ ਝ ਨੰੂ ਨਰਕ ਕਵਚ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
44 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ "ਭਲਾਈ" ਅਤੇ "ਬਦੀ" ਦਾ ਕਸਰਿਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੋਾਂ ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਲਈ 
ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ? (ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
45 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੰੂ "ਠੁੱ ਗ" ਿਾਂ "ਸਾਕਜ਼ਸ਼" (ਮਕਾਰਹ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

46 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
47 

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕ ਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕ ਰਾਹੇ ਪ੍ਾਉਣਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
48 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਅਤੇ ਰਵੁੱਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨ ਕਚਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
49 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਅਤੇ ਰਵੁੱਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਨ ਕਚਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
50 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹ ਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹ ਕਮ ਕਦੁੱਤਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ 
"ਆਦਮ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਝ ਕ" ਿਾਣਗੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

ਪਟਵੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਤ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਅਬੇਟਲਸ 

51 
ਕੀ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੋਂ ਿਾਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? (ਪ੍ਕਵੁੱਤਰ ਆਤਮਾ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
52 

ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
53 

ਕੀ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਅਤੇ "ਿਬਰਾਏਲ" ਦਤੂ ਉਹੀ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
54 

ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ "ਸ਼ ੁੱ ਿ ਆਤਮਾ" ਕਵਰ ੁੱ ਿ ਇੁੱ ਕ ਅਣਕਚਤਵੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
55 

55. ਕੀ ਅਲੌਕਕਕ ਕਕਤਾਬਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਕਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

56 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ "ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ" ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵੁੱ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਹੂਾਨੀ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
57 

ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਹੋਫ਼ੇ ਇੁੱ ਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੂਿੇ ਦ ਆਰਾ ਕਦੁੱ ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
58 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਕਯਸੂ ਦੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿੋ ਕਯਸੂ ਨੰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
59 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਕ ਝ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਬਲੋੀਆਂ ਿਾਂ 
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
60 

ਕੀ ਦੂਤਾਂ (ਦੂਤਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਤੈਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਕਵਚ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

61 
61 ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਿਰਮੀ ਬਣੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
62 

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਕ ਝ "ਸ਼ਾਇਯਣ" ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ (ਕਿੁੱ ਨਾਂ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
63 

63 ਕੀ ਇੁੱ ਿੇ ਬਰਕਹਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਤ-ਪ੍ਰਤੇਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
64 

ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਿੋਿਾਿੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
65 

ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ "ਸ਼ਾਸਕ" ਿਾਂ "ਰਾਿਕ ਮਾਰ" ਨੰੂ ਕਵਚਾਰਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ 

66 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕ ਆਰੀ ਦਾ ਿਨਮ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
67 

ਕੀ ਇਹ ਿਾਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਪ੍ਾਪ੍ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
68 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
69 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀਵਨ 
ਕਦੰਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
70 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਕਗਆਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

71 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਨੰੂ "ਮਸੀਹਾ" ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ? (ਕਵਸ਼ੇਸ਼)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
72 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੋਂ ਕਦੁੱਤਾ ਕਗਆ ਹ?ੈ 

(ਿੋਸੇਸ / ਕਲੇਮਾਨ ਅੁੱਲਹਾ )  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
73 

ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੋਂ ਪ੍ਰਮਸੇ਼ਰ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਿੂਦ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
74 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ੁੱ ਿੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ 
ਮਰਦਾਂ ਵਿੋਂ ਕਲਆ ਹੈ? (ਕੈਨਵਸ ਿਾਂ ਹਾਲ ਲ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
75 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ" ਿਾਂ "ਬ ਰਾ" ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

76 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਰਕਚਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
77 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵਚਕਾਰ ਕਸਰਿ ਇਕ ਮੁੱ ਿ 
ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
78 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
79 

ਿਦੋਂ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਭੌਕਤਕ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਦਾ 
ਇੁੱਕ ਕਿਨਸੀ ਯੋਨ ਕਵੁੱ ਚ ਿਨਮੇ ਇੁੱ ਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
80 

ਕੀ ਲੋਕ ਸੁੱ ਚ-ਮ ੁੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਭਗਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਕ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

81 
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
82 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਕਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੋਕਨਆਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਕਿਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
83 

ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ "ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮ ਕਤੀਦਾਤਾ" ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
84 

ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮ ਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੁੱ ਿਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
85 

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

86 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵਚ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱ ਕਸਆ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹਾ (ਕਯਸੂ) ਮਰ ਿਾਵੇਗਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
87 

ਕੀ ਇਹ ਕਯਸੂ ਨੰੂ ਖ ਦ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
88 

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

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
89 

ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱ ਿ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰ ਆ ਿਾਵੇਗਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
90 

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਿੋ "ਮ ਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ" ਬਾਰੇ "ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ" ਿਾਂ 
"ਸ਼ ਰੂ ਤੋਂ" ਦੁੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

91 
ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਮ ਹੰਮਦ ਨਬੀ ਵਿੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱ ਬ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ-
ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
92 

ਕੀ ਮ ਹੰਮਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਕਵੁੱਿਬਾਣੀਆਂ ਿਾਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਦਾ ਸਬਤੂ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
93 

ਕੀ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਸ ਰਤਾ ਨਾਲ ਮ ਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ੂਰਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
94 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਵਰਗੇ 
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਕਿਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
95 

ਕੀ ਮ ਹੰਮਦ ਨੇ ਕਯਸੂ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਬੂਚੀ ਗਰੇਸ ਨੰੂ ਕਦੁੱਤਾ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਭਕਵੁੱਿ 

ਦੀ ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਨੰੂ "ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਕਵੁੱਿ ਤੁੱ ਕ "ਭਕਵੁੱਿਬਾਣੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

96 
ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮ ਹੰਮਦ ਦੇ ਕਬਾਿ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਨੰੂ ਚ ੰ ਕਮਆ ਿਾਂ 
ਅਰਬ ਦੇ ਅਰਬ ਦਵੇਕਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

97 
ਕੀ ਮ ਹੰਮਦ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਮ ਆਿ ਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

98 
ਮ ਹੰਮਦ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕ ਨਬੀ ਵਿੋਂ ਮੰਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਪਾਪ 

99 
ਿਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੁੱ ਵਾਹ ਨੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਵਚਕਾਰ 
ਬ ਕਨਆਦੀ ਕਵਭਾਿਨ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਿ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੇ ਕਵਰ ੁੱ ਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ 
ਕਨਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

100 
ਕੀ "ਪ੍ਾਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ" ਨਾਲ ਿਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈ? (ਅੰਦਰਲੀ 
ਪ੍ਾਪ੍)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 
 



f 

101 
ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ੁੱ ਿ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? (ਕਸਵਾਏ ਕਯਸੂ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
102 

ਕੀ ਕਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਕਰਯਮ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿੋਂ 
ਸਕਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
103 

ਕੀ ਮਨ ੁੱ ਿ ਦਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਕਸੁੱਟੇ 
ਵਿੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਨਰਕ ਕਵਚ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਮੰਨੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
104 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੁੱਿੋਂ ਤਕ ਕਕ ਰੁੱ ਬ, ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਾਪ੍ ਲੈਂਦਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
105 

ਕੀ ਚੋਰ ਦੇ ਹੁੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

106 
ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਿਾਂ ਦੂਕਿਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਕਿਆ ਲਈ ਿੋਿਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹ?ੈ (ਕਟਪ੍ ਿਾਂ ਡਟੌ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
107 

ਕੀ ਗੈਮੀਆਮ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਦੇਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਸਨੰੂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੰਦਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
108 

ਕੀ ਅਪ੍ਮਾਨਿਨਕ ਿਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪ੍ਰਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
109 

ਕੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੁੱਡ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? (ਸਲੀਪ੍)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
ਮੁਕਤੀ 
110 

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ "ਈਸਾਈ" ਿਾਂ "ਮ ਸਲਮਾਨ" ਦੇ ਰਪੂ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

111 
ਕੀ ਮਨ ੁੱ ਿ ਦੀ ਮ ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

112 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲਹੂ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ? (ਨੇਮ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

113 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਦੀ ਮ ਕਤੀ ਕਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਅਨਾਕਦ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

114 
ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿੀਉਂਦੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਕਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਸ ਣੇ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 
ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਮ ਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਕਿਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

115 
ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮ ਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 

ਵਿੋਂ ਇੁੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕੋ ਇੁੱ ਕ 
ਰਸਤਾ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 
 
 



f 

116 
ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬਪ੍ਕਤਸਮੇ ਲਈ ਅੁੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
117 

ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਐਨ ਨੇ ਅੁੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
118 

ਕੀ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ "ਸ਼ ੁੱ ਿ" ਹਣੋ ਦਾ ਹ ਕਮ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ 
"ਸ਼ ਿਤਾ" ਸ ਰਗੀ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
119 

ਕੀ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
120 

ਕੀ ਪ੍ ਰਸ਼ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਾਂ ਮਲੂ ਤੈਅ ਹ?ੈ (ਕਕਸਮਤ ਿਾਂ ਕਕਸਮਤ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

121 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਾਂ ਬ ਰੇ ਨੰੂ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ 
ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਦੌਸ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਵ?ੇ (ਤੈਰਾਕੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

122 
ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਿ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲਾਂ "ਆਤਮਕ ਿਨਮ" ਅਤੇ 
"ਦ ਬਾਰਾ ਿਨਮ" ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

123 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਕਵੁੱ ਚ 
ਰਕਹਣ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
124 

ਕਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ "ਨਬੀਆਂ" ਅਤੇ "ਅਗੰਮ ਵਾਕ" ਹਨ, ਮ ੁੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਕਤਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? (ਨਬੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

125 
ਕੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਕਵਚ ਭਕਵੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਸਕਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ? (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸ਼ਕਰ / ਲ ਪ੍ਤ ਕਨਊਜ਼)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 
 
 



f 

126 
ਆਖਰੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੋ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਤੈਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਦੀ 
ਭਕਵੁੱ ਿਬਾਣੀ ਹੈ, ਿੋ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਪ੍ੇ? (ਐਟਂੀ-ਮਸੀਹ / ਮਕਹਦੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
127 

ਕੀ ਇੁੱਕ "ਕਦਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਮ ਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਿੀਉਂਦਾ ਨੰੂ ਿੀਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਾਣਗੇ ਿਾਂ 
ਨਰਕ ਕਵੁੱ ਚ ਿਾਵੇਗਾ? (ਅਕਹਯਾਤ ਪ੍ਾਪ੍)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
128 

ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਲਈ ਮ ਸੀਬਤ ਕਵੁੱ ਚ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
129 

ਿੇ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਨਰਕ ਕਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਕਵਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
130 

ਕੀ ਸਰੀਰ, ਮਾਸ, ਹੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਿੀ ਉਠਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

131 
ਕੀ ਕਿਰਦੌਸ ਕਵਚ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਕਵਆਹ ਹੋਵੇਗਾ? (ਓ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
132 

ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ "ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ" ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
ਟਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

133 
ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਕਹਣ? 

(ਸ਼ਰੀਆ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
134 

ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਂਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
135 

ਕੀ ਕਕਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਰੋਕਕਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

136 
ਕੀ ਅੁੱਿ ਦੇ ਕਦਨ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱ ਬ ਇਹ ਆਸ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
137 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਦੁੱ ਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਉਪ੍ਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਿਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਦਿੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਕ ਤ ਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੇਿ ਸਕੋ.  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
138 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਿਾਣ? 

(ਰਮਜ਼ਾਨ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
139 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਆਸ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਹੋਰ ਤਹੋਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ? (ਜ਼ਾਕਾਹ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
140 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਕਕ ਪ੍ਰਾਰਿਨਾਵਾਂ ਸ ਣਦਾ ਹੈ? (ਪ੍ਰਾਰਿਨਾ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

141 
ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਸ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱਟ ਇਕ 
ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵੁੱ ਚ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਸਿਾਨ ਿਾਣ? (ਹੁੱ ਿ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

142 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਅਿੇ ਵੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋਕ ਸਾਲ ਕਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਿਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ 
ਚੜਹਾਉਣ? (ਕ ਰਬਾਨੀ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

143 
ਿੇ ਮ ਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਪ੍ ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਿਾਂ 
ਯਹੂਦੀ ਕੋਲੋਂ  ਪ੍ ੁੱ ਛਣਾ ਉਕਚਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

144 
ਿੇਕਰ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ ਸਤਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਿ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, 

ਿੇਕਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਵਾਬ ਪ੍ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਸਵਾਲ ਪ੍ ੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

145 
ਇਲਾਹੀ ਰੀਤੀ ਕਰਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਕਕਤਾਬਾਂ 
ਅਤੇ ਕਵਆਕਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਗਆਨ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? (ਅਹਦਾਿ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 
 
 



f 

146 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਉਮੀਦ ਰੁੱ ਿਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਅੁੱਿ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਨਹਚਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
147 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋਕ ਵੁੱਿੋ-ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਿਰਕਕਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਹੂਾਂ ਕਵਚ ਵੰਡੇ 
ਰਕਹਣ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
148 

ਕੀ ਇੁੱ ਿੇ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਪ੍ ਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿ ਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਿ ਸ਼ ਰਕਹਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
149 

ਸ਼ ੁੱ ਿ ਬ ੁੱ ਕਾਂ ਕਵਚ ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਰੁੱ ਬ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਿ ਕਦੰਦਾ 
ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
150 

ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿੁੱ ਿੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ 
ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

151 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਅਨ ਸਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਕਕ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ 
ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
152 

ਕੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੋ 
ਵੇਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

153 
ਕੀ ਆਰਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਾਰਕਮਕ ਕਵਆਹ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹ?ੈ (ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

154 
ਸ਼ ੁੱ ਿ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਕਕਹੜੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਨਸੀ ਤਰੌ 'ਤੇ 
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
155 

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਲ ਟਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

156 
ਕੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲ ਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
157 

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
158 

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱਤੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
159 

ਕੀ ਇਹ ਕਕਸੇ ਈਸਾਈ ਿਾਂ ਮ ਸਲਮਾਨ ਨੰੂ ਵੁੱ ਿਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
160 

ਿੇ ਕਕਸੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਕਿਨਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਰ ਤੋਂ ਕਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਮਲਦੀ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 

 
 



f 

161 
ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਅਤੇ 
ਮ ਸਲਮਾਨ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਮ ਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

162 
ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਕਕਤਾਬਾਂ ਕਵਚ ਇਕ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਾਲ ਹਰੋ ਸਾਰੇ ਿਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱ ਕਿਆ ਿਾਵੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
163 

ਿਾਰਕਮਕ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਕਕਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਿਾਵੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
164 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਯ ੁੱ ਗ ਕਵਚ ਦੂਸਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ 
ਲੜਨ ਲਈ, ਿਦ ਤੁੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿੁੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? 

(ਅਕਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
165 

ਿੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕਦੁੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

166 
ਕੀ ਕਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਇੁੱਿੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
167 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
168 

ਕੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ੁੱ ਿ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦੇਕਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸਲ ਕਵਚ 
ਚੰਗਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
169 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਮ ਹੰਮਦ ਨੰੂ ਇਸਲਾਮ ਿੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
170 

ਕੀ ਿਾਰਕਮਕ ਗਰੰ ਿ ਪ੍ਕਵੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਹਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 

 



f 

171 
ਅੁੱਿ ਦੇ ਯ ੁੱ ਗ ਕਵੁੱ ਚ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਕਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕਵਰ ੁੱ ਿ ਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਿੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕਹੰਸਕ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? (ਿਹਾਦ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
172 

ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਰਨ ਲਈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
173 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅੁੱਿ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਤਆਚਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਸ਼ਮਨਾਂ ਕਵਰ ੁੱ ਿ ਵਰਤਾਂ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
174 

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆ ਂਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਨਯਮ ਨੰੂ 
ਅਪ੍ਨਾਇਆ? (ਅੁੱਿਾਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਅੁੱਿਾਂ, ਅਤੇ ਦੰਦ-ਦੰਦ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
175 

ਿਾਂ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱਿਾਂ ਨਾਲ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

176 
ਕੀ ਪ੍ਕਵੁੱ ਤਰ ਰੁੱ ਬ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਸ਼ਮਣਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

177 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਕਕਸੇ ਕੌਮ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ੍ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

178 
ਕੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਕਬਹਤਰ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

179 
ਕੀ ਕਕਤਾਬ ਕਕਹੰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਕਕ ਮ ਕਾਬਲੇ, ਿੋ ਕਕ ਿੰਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰੂ 

ਬਾਗ ਕਵੁੱ ਚ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਲਈ ਨਰਕ ਕਵਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 
ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਵਰਤ ਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਹੈ ਅੁੱਲਹਾ ਕਵਚ 
ਆਪ੍ਣੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਲੜ ਕਰਹਾ ਹ?ੈ (ਿਹਾਦ)  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

ਇਟਤਹਾਸਕ ਘਟ੍ਨਾਵਾਂ 
180 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਸਰਿਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਸੁੱਤਵੇਂ ਕਦਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਿਿਾਤੀ 
ਦੇ ਅਕਤਆਚਾਰ (ਸਬਤ ਿਾਂ ਸ਼ਾਤਨ) ਲਈ ਇਕ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਛੁੱਡ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ.  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 
 



f 

181 
ਕੀ ਰੁੱ ਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰੂਤ ਤੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
182 

ਿਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੁੱ ਵਾਹ ਨੰੂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਲਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ 
ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਕ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
183 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਵਚ, ਨੂਹ ਦੇ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਬਟੇੇ ਦੇ ਡ ੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ 
ਕਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
184 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਮਾਏਲ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
185 

ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਕਬਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਾ ਨੰੂ ਬਲੀ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਕਗਆ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

186 
ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕ ਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
187 

ਕੀ ਇਸਮਾਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਬਆਹ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
188 

ਕੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰੂਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੁੱਤਾ 
ਸੀ.  
   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
189 

ਿਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਿਣ ਲਈ ਪ੍ ੁੱ ਕਛਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਮਨ ੁੱ ਿੀ 
ਰੂਪ੍ ਕਵਚ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਦੁੱਤੀ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
190 

ਕੀ ਹਾਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਿਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਊਨ ਸਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 

 



f 

191 
ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਕਹਲੇ ਿਨਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਸਾਹ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਮਤੌ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭੇਕਿਆ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
192 

ਿਦੋਂ ਉਹ ਿੰਗ ਲਈ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ (ਤਲਵਤ) ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਕਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
193 

ਕੀ ਕਯਸੂ ਦਾ ਿਨਮ ਬਤੈਲਹਮ ਕਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
194 

ਕੀ ਮੁੱ ਿ ਪ੍ੂਰਬ ਬਤੈਲਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕਤੰਨ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤਾਕਰਆਂ ਦਾ ਕਪ੍ੁੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 
ਕਿੁੱ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਲੁੱ ਕਭਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੂਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਾਸਨਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
195 

ਕੀ ਲੇਿਕ ਕਦੇ ਯਹਦੂੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੰਦੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਕਤਹਾਕਸਕ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

196 
ਕੀ ਬੁੱ ਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਯਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਕਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
197 

ਕਪ੍ਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਸਨ ਿਦੋਂ ਸੁੱਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕ ੁੱ ਤਾ ਸੁੱ ਚਮ ੁੱ ਚ 
ਇੁੱ ਕ ਗ ਿਾ ਕਵਚ ਰਹੇ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
198 

ਕੀ ਸ ਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦ ਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਛੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਨੰੂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਲਆ 
ਸੀ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
199 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਸੁੱ ਚਮ ੁੱ ਚ ਸਬੰਦ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ੁੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 
200 

ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਕਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਿਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯਹਦੂੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੁੱਤਾ 
ਹੈ?  

   ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                     ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ                       ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
   ਮੇਰੇ ਟਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ              ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
 
 

 



f 

ਜਵਾਬ ਕੁੰ ਜੀ 
 

1. ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  26 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
2 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  27 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

3 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  28 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

4 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  29 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
5 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  30 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

6 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  31 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

7 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  32 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ 
8 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  33 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
9 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  34 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

10 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  35 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

11 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  36 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

12 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  37 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

13 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  38 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

14 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  39 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

15  ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  40 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

16 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  41 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

17 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  42 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

18 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  43 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

19 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  44 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

20 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  45 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

21 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  46 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

22 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  47 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

23 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  48 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

24 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  49 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
25 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  50 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ 
 
 
 
 



f 

ਜਵਾਬ ਕੁੰ ਜੀ 
 

51 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  76 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

52 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  77 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

53 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  78 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

54 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  79 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

55 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  80 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

56 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  81  ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

57 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  82 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

58 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  83 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

59 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  84 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

60 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  85 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

61 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  86 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
62 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  87 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

63 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  88 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

64 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  89 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
65 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  90 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

66 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  91 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

67 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  92 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

68 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  93 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

69 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  94 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  

70 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  95 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  

71 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  96 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

72 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  97 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
73 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  98 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

74 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  99 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

75 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  100 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ 
 

 
 
 



f 

ਜਵਾਬ ਕੁੰ ਜੀ 
 

101 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  126 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

102 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  127 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
103 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  128 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

104 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  129 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

105 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  130 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

106 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  131 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

107 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  132 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

108 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  133 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

109 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  134 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

110 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  135 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

111 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  136 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
112 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  137 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

113 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  138 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

114 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  139 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
115 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  140 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

116 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  141 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

117 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  142 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

118 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  143 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
119 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  144 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

120 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  145 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

121 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  146 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
122 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  147 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  

123 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  148 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

124 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  149 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

125 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  150 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

 

 

 
 



f 

ਜਵਾਬ ਕੁੰ ਜੀ 
 

151 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  176 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ 
152 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  177 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

153 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  178 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

154 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  179 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

155 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  180 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

156 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  181 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

157 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  182 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

158 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  183 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

159 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  184 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

160 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  185 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

161 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ  186 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

162 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  187 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

163 ਨਹੀਂ / ਨਹੀਂ  188 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

164 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  189 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

165 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  190 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

166 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  191 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

167 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  192 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

168 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  193 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

169 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  194 ਹਾਂ / ਨਹੀਂ  

170 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  195 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

171 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  196 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

172 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  197 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

173 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  198 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

174 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  199 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  

175 ਨਹੀਂ / ਹਾਂ  200 ਹਾਂ  /  ਹਾਂ 
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ਪ੍ਕਵੁੱਤਰ ਬ ੁੱ ਤਾਂ ਦੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੁੱਿੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 www.danwickwire.com 

ਲੇਿਕ ਦਾ ਈ ਮਲੇ: 
danwickwire@gmail.com 

 

 1. ਅਲਬੇਨੀਅਨ   26. ਕੋਰੀਅਨ    

 2. ਅਮੈਕਰਕ   27. ਮਲਾਇ   

 3. ਅਰਬੀ    28. ਮਕਲਆਲਮ   

 4. ਅਜ਼ੇਰਈ   29. ਮਰਾਠੀ    
 5. ਬੰਗਾਲੀ    30. ਨਾਰਵੇਿੀਅਨ  

 6. ਬੋਸਨੀਆ   31. ਪ੍ਸ਼ਤੋ    
 7. ਬਲਗੇਰੀਅਨ   32. ਪ੍ੋਕਲਸ਼   

 8. ਬਰਮੀ    33. ਪ੍ ਰਤਗਾਲ  

 9. ਚੀਨੀ    34. ਪੰ੍ਿਾਬੀ  
10. ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ   35. ਰੋਮਾਨੀਆ  

11. ਡੈਕਨਸ਼    36. ਰੂਸੀ  
12. ਡਚ,    37. ਸਰਬੀਆਈ  

13. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ    38. ਸੋਮਾਲੀ  
14. ਿਾਰਸੀ    39. ਸਪ੍ਨੇੀ  
15. ਕਿਨੀਸ਼ੀਅਨ   40. ਸਵਾਕਹਲੀ  
16 ਿਰੈਂਚ    41. ਸਵੀਕਡਸ਼  

17. ਿਰਮਨ    42. ਤਾਗਾਲੋਗ  

18. ਯਨੂਾਨੀ   43. ਤਾਕਮਲ  

19. ਹਾਉਸਾ    44. ਤਲੇਗੂ  
20. ਇਬਰਾਨੀ   45. ਤ ਰਕੀ  
21. ਕਹੰਦੀ    46. ਉਕਰੇਨੀਅਨ  

22. ਇਗਬੋ    47. ਉਰਦੂ  
23. ਇੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆਈ   48. ਉਜ਼ਬੇਕਕਸਤਾਨ  

24 ਇਤਾਲਵੀ   49. ਵੀਅਤਨਾਮੀ  
25. ਕਾਜ਼ਕ    50. ਯ ਰਬੋਾ 
 

 

http://www.danwickwire.com/
mailto:danwickwire@gmail.com


f 

ਨੋਟ੍ਸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


