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ਅੱਗੇ 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਵਸਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸਖਾਉਣ ਲਇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 

ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹ ੈ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨ ੂੰ  ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸੱਚਾਈਆ ਂ

ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵਿਸ  ਦੇ ਵਪਸ਼ੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਪ਼ੁਸਤਕ ਵਵੱਚ 144 ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਮਲ ਹਨ । ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤ਼ੁਰੂੰ ਤ ਜਵਾਬ ਵਦਤਾ ਗਿਾ ਹੈ । 
ਹਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਦਤੇ ਗਿੇ ਹਨ । ਹਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਵਚ ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 

ਸਾਮਲ ਹੈ, (ਵਮਸਾਲ ਵਜੋਂ: ਉਤਪਤ) । ਪ਼ੁਸਤਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਆਇ ਚ਼ੁਵਣਆ ਹ ੈ ਵਜੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਵਮਲਦੀ ਹ ੈ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਅਵਿਆਇ 2) । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਜਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦਤਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 

ਆਇਤ 3) । ਇਸ ਲਈ, ਉਤਪਤ ਅਵਿਆਇ ਦੋ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਤੂੰ ਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਦੱਸਣਗੇ: ਉਤਪਤ 2: 3 । 
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ਭਾਗ ਇੱਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ 

1. ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਤਪਤ 1: 26-27; ਉਤਪਤ 2: 7; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:26 

2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ? 

ਉ.  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹ ੈ। ਉਤਪਤ 1:31; ਜ਼ਬ ਰ 33: 6-9; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1: 16-17 

3.  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹਨ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਵਹਮਾ* ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਨ। ਜ਼ਬ ਰ 19: 1; ਿਸਾਿਾਹ 43: 
7; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 10:31 

4. ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ* ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  

ਉ. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ* ਉਦੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਮੱਤੀ 5:16; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14:21; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5: 3 

5. ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ* ਵਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 ਉ. ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 145: 9; 1 ਪਤਰਸ 5: 7; ਪਰਕਾਸ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 4:11 

6. ਵਕੂੰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਨ? 

 ਉ. ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 4; ਿਸਾਿਾਹ 45: 5; ਵਿਰਵਮਿਾਹ 10:10 

7. ਇਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਕੂੰ ਨੇ ਕ਼ੁ ਵਵਅਕਤੀਆ ਵਵਚ ਮੌਜ ਦ ਹਨ?  

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਤੂੰ ਨ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ ਵਵਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ । ਮੱਤੀ 3: 16-17; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5:23; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 10:30; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 
15:26 



8.  ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ?  

ਉ. ਵਪਤਾ, ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* । ਮੱਤੀ 28:19; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 13:14; 1 ਪਤਰਸ 1: 2 

9. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ* ਹੈ । ਉਸ ਵਵਚ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ। ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4:24; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 3:17; 1 
ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1:17 

10. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਸੀ?  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸਾ ਰਹੇਗਾ ।  ਕ ਚ 3:14; ਜ਼ਬ ਰ 90: 2; ਿਸਾਿਾਹ 40:28 

11. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸਾਂ ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 102: 26-27; ਮਲਾਕੀ 3: 6; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 8 

12. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਕੱਥੇ ਹ?ੈ 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਜਗਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 139: 7-12; ਵਿਰਵਮਿਾਹ 23: 23-24; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17: 27-28 

13. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਉ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 33: 13-15; ਕਹਾਉਤਾਂ 
5:21; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1:18; 1 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1:17 

14. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲ਼ੁਕਾ ਸਕਦਾ । 1 ਸਮ ਏਲ 2: 3; ਕਹਾਉਤਾਂ 
15: 3; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 

15. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਪਵਵੱਤਰ* ਕਮ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਉਹ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਸਾਿਾਹ 46: 9-10; ਦਾਨੀਏਲ 
4: 34-35; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:11 



16. ਮੈਂ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਨ, ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਗਆ ਮੂੰ ਨਣ ਬਾਰੇ ਵਕਵੇਂ ਵਸੱਖਾਂ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਵੱਚ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 119: 104-105; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 20: 30-31; 2 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 3:15 

17. ਬਾਈਬਲ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?  

ਉ. ਬਾਈਬਲ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਸੱਚਾਈ ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹ ੈ। ਜ਼ਬ ਰ 119: 159-160; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 17:17; 2 
ਵਤਮੋਵਥਉਸ 3: 14-17 

18. ਬਾਈਬਲ ਨ ੂੰ  ਵਕਸ ਨੇ ਵਲਖਆ ਹੈ?  

ਉ. ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੇਿ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 2 ਪਤਰਸ 1: 20-21; 
2 ਪਤਰਸ 3: 15-16 

19. ਸਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? 

ਉ. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ । ਉਤਪਤ 3:20; ਉਤਪਤ 5: 1-2 

20. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?  

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਦੀ ਵਮੱਟ੍ੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 
ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ । ਉਤਪਤ 2: 7; ਉਤਪਤ 2: 21-23; ਉਤਪਤ 3:19; ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 103: 14 

21. ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਤੋਂ ਅਲੱਗਤਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰ ਪ ਵਵਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਉਤਪਤ 1: 26-27 

22. ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਵਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰ ਪ ਵਕਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਸਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਸਾਸਨ ਵਦੱਤਾ । ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਹੀ 
ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਸ਼ੁੂੰ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਉਤਪਤ 1: 26-27; ਉਤਪਤ 2: 
7-9; ਜ਼ਬ ਰ 147: 10-11; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4: 8 



23. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਵਦੱਤਾ ਸੀ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ* ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਵਜਹੜ੍ੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ । ਉਤਪਤ 2: 7; 

ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 5; ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 7; ਮੱਤੀ 16:26 

24. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ* ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹ?ੈ  

ਉ. ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ* ਹ ੈਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਗੇੀ । ਜ਼ਕਰਿਾਹ 12: 1; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:59; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆ ਂ
5: 8 

25. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਵਕਹ ੋਵਜਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ* ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ ਵਦਲਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵਵਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਹਨਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਵਹਦੇ ਸਨ । ਉਤਪਤ 1: 26-28; ਉਤਪਤ 2: 15-17; ਉਤਪਤ 2:25; ਜ਼ਬ ਰ 8: 4-

8 

26. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਚਾਹ਼ੁਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਉਪਰ ਪ਼ੁਰਾ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਵਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰੇ । ਉਤਪਤ 2: 15-17; ਜ਼ਬ ਰ 8: 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਭਾਗ 2 

ਪਾਪ ਅਤੇ ਵਵਵਸਥਾ 

27. ਕੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਗਆ ਮੂੰ ਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ* ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਨੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਉਤਪਤ 3: 6-8 

28. ਪਾਪ* ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਪਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨੇ ਮਨਾ 
ਵਕਤਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾ ।ਰੋਮੀਆਂ 1:32; ਿਾਕ ਬ 2: 10-11; ਿਾਕ ਬ 4:17; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 4 

29. ਹਰ ਪਾਪ* ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹ?ੈ  

ਹਰ ਪਾਪ* ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 27:26; ਰੋਮੀਆਂ 1:18; ਰੋਮੀਆਂ 
6:23; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5: 6 

30. ਸਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਪਾਪ* ਕੀ ਸੀ? 

ਉ. ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਸੀ । ਉਤਪਤ 2: 16-17; ਉਤਪਤ 
3: 6 

31. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ* ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ?  

ਉ. ਸਤਾਨ* ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਫਲ ਵਦੱਤਾ । ਉਤਪਤ 3: 1-5; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 8:44; 2 
ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 3; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9 

32. ਸਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਹੋਇਆ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਰਤੀ 'ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਦੀਤਾ . ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੂੰ ਸਾਰ ਵਵੱਚ ਆ ਗਈ, ਵਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਵਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਤਪਤ 2: 15-17; ਉਤਪਤ 3: 16-17 

33. ਸਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? 



ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਬਾਗ਼ ਵਵੱਚੋਂ ਕੱਵਿਆ । ਉਹ ਹ਼ੁਣ ਪਵਵੱਤਰ* ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਖ਼ੁਸ ਸਨ । 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਪਾਪੀ* ਸਨ - ਦੋਸੀ, ਸਰਮ ਅਤੇ ਡਰ । ਉਤਪਤ 3: 8-13; 16-19; 23 

Q.34 ਵਕਉ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਵਣਆ?  

ਉ. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਪਾਪੀ* ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਬ ਰ 51: 5; ਰੋਮੀਆਂ 
5: 18-19; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 15: 21-22 

35. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵਵਚ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ? 

ਉ. ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਮੱਤੀ 1:21; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 
3: 16-17; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4:14 

36. ਵਾਚਾ* ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਵਾਚਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਾਅਦਾ ਹ ੈ। 

37. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ* ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਵਾਚਾ ਬੂੰ ਨਹ ੀਆਂ ਸਨ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ 
ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਵਵਵਸਥਾ ਵਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਮ ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ 
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਗਆ ਮੂੰ ਨਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨਿਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ । 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ 
ਕਰੇਗਾ । 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਇਕ ਵਦਨ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਕਰੇਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਉਤਪਤ 12: 1-3; ਉਤਪਤ 15; ਕ ਚ 24: 3-7; 2 ਸਮ ਏਲ 
7:16; ਵਿਰਵਮਿਾਹ 31: 31-34 

 

 



ਦਸ ਹੁਕਮ 

38. ਦਸ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਉ. ਦਸ ਹ਼ੁਕਮ ਉਹ ਸਬਦ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ* ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੇ ਸਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਆਪ ਦਸ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟ੍ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹ਼ੁਕਮ ਵਲਖੇ ਸਨ । ਕ ਚ 31:18; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 9:10 

39. ਉਹ ਦਸ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹਨ? 

ਉ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮ ਰਤੀ* ਨਾ ਬਣਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ । 

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ* ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਿੂੰ ਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ।  

ਸਬਤ* ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ ਮਾਨ ਕੇ ਿਾਦ ਰੱਖਨਾ । 

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ* ਕਰਨਾ । 

ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ।  

ਵਵਭਚਾਰ* ਨਾ ਕਰਨਾ । 

ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ । 

ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਿੀ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਝ ਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ।  

ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਿੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ । ਕ ਚ 20: 1-17 

40. ਪਵਹਲਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਪਵਹਲਾ ਹ਼ੁਕਮ ਇਹ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸਵਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕ ਚ 20: 3; ਿਸਾਿਾਹ 45: 5-6 

 

 



41. ਪਵਹਲਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਪਵਹਲਾ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ* ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 44: 20-21; ਮੱਤੀ 
4:10; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 8-9 

42. ਦ ਜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਦ ਜੀ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮ ਰਤੀ* ਨਾ ਬਣਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ* ਕਰਨ । ਕ ਚ 20: 4-

6; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5: 8-10 

43. ਦ ਜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਦ ਜੀ ਹ਼ੁਕਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮ ਰਤੀਆਂ* ਜਾਂ ਵਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ । ਿਸਾਿਾਹ 44: 10-11; 
ਿਸਾਿਾਹ 46: 5-9; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:29 

44. ਤੀਜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਤੀਜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ* ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਿੂੰ ਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕ ਚ 20: 7; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:11 

45. ਤੀਜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਤੀਸਰਾ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਜਹ ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਤਕਾਰ* ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ । ਿਸਾਿਾਹ 8:13; ਜ਼ਬ ਰ 138: 2; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 15: 
3-4 

46. ਚੌਥਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਚੌਥਾ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਸਬਤ* ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ ਮਾਨ ਕੇ ਿਾਦ ਰੱਖਨਾ । ਕ ਚ 20: 8-11; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5: 12-

15 

47. ਚੌਥਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਚੌਥਾ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਵਚ, ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਵਵਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਾਿਨਾ ਵਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕ ਚ 16:23; ਿਸਾਿਾਹ 58: 13-14 



 

48. ਪੂੰ ਜਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਪੂੰ ਜਵੀਂ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ* ਕਰਨਾ । ਕ ਚ 20:12; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:16 ਆਪਣੇ  

49. ਪੂੰ ਜਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਪੂੰ ਜਵੇਂ ਹ਼ੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਮਾਵਪਆ ਂ ਦਾ ਆਦੇਸ ਵਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ । ਕਹਾਉਤਾਂ 1: 8; 

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6: 1-3; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 3:20 

50. ਛੇਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਛੇਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨਾ । ਕ ਚ 20:13; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:17 

Q.51 ਛੇਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਛੇਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨਾ ਖਤਮ 
ਕਵਰਏ । ਉਤਪਤ 9: 6; ਮੱਤੀ 5: 21-22; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3:15 

52. ਸੱਤਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਸੱਤਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਵਵਭਚਾਰ* ਨਾ ਕਰਨਾ | ਕ ਚ 20:14; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:18 

53. ਸੱਤਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਸੱਤਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜਹੜ੍ਾ ਸਾਡੇ ਪਤੀ 
ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੱਤੀ 5: 27-28; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5: 3-4 

54. ਅੱਠਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਅੱਠਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ | ਕ ਚ 20:15; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:19 

55. ਅੱਠਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਅੱਠਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ | 
ਕ ਚ 23: 4; ਕਹਾਉਤਾਂ 21: 6-7; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28 



 

56. ਨੌਂ ਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਨੌਂ ਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਿੀ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਝ ਠ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਕ ਚ 20:16; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:20 

57. ਨੌਂ ਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?  

ਉ. ਨੌਂ ਵੇਂ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 15: 1-3; ਕਹਾਉਤਾਂ 12:17; 1 
ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 13: 6 

Q.58 ਦਸਵਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਦਸਵਾ ਹ਼ੁਕਮ ਇਹ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਿੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ । ਕ ਚ 20:17; ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 
5:21 

59. ਦਸਵਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਵਸਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 ਉ. ਦਸਵਾ ਹ਼ੁਕਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਤ਼ੁਸਟ੍* ਹੋਣ ਲਈ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ । ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4:11; 1 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 
6: 6; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 5 

60. ਕੀ ਿਹ ਦੀ ਲੋਕ ਮ ਸਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਵਨਿਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ?  

ਉ. ਨਹੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਬਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਤਾਵਨੀ ਵਦੱਤੀ ਸੀ ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 9:12, ਵਹਜ਼ਕੀਏਲ 39:23 

61. ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਵਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਨਭਾ ਸਵਕਆ ਹੈ । ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:20; ਰੋਮੀਆਂ 3:23; ਿਾਕ ਬ 2:10 

62. ਦਸ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਦਸ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਪਵਵੱਤਰ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗਾ ਹ ੈ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਗ਼ੁਆਂਿੀ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਵਪਆਰ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ* ਹਾਂ ਅਤੇ 



ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈ। 
ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:13; 1 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1: 8-9; ਰੋਮੀਆਂ 3:20; 5:13; 7: 7-11; ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 19-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਭਾਗ ਵਤਿੰ ਨ 

ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ*  

63. ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਕੌਣ ਹੈ? 

ਉ. ਪਾਪੀਆਂ* ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਭ  ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਹੈ । ਲ ਕਾ 2:11; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4: 11-12; 1 
ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1:15 

64. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਉ. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਵਦਪਕ* ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਹੈ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1: 1,14,18; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 16,18; ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 
4; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1: 15-18; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1-3; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5:20 

65. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸਾਰ ਵਵੱਚ ਵਕਉਂ ਭੇਵਜਆ ਸੀ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਵਵਚ ਘੱਵਲਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ 
ਨ ੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦਇਆ ਅਤੇ ਵਮਹਰ* ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 103: 8-11; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 16-17; ਰੋਮੀਆਂ 
5: 7-8; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 4-5; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4: 9-10 

66. ਕੀ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੋਨੋ ਸਨ?  

ਉ. ਹਾਂ, ਵਿਸ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1: 1-3, 14; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2: 5-11; 
ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 2: 9; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 14-18 

67. ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਵਿਸ  ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?  

ਉ. ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਗਆ ਮੂੰ ਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪੀ* ਲੋਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ । ਰੋਮੀਆਂ 8: 
3-4; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2: 7-8; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 14-15 

68. ਵਿਸ  ਵਕਉਂ ਮਵਰਆ?  

ਉ. ਵਿਸ  ਨੇ ਪਾਪੀ* ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਕੱਵਿਆ ਸੀ । ਮਰਕ਼ੁਸ 10:45; 2 

ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 19-21; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13 

 



69. ਪਾਪੀ* ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਵਕਵੇਂ ਦ਼ੁੱ ਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਵਿਸ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਵਗਆ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1:14; ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 4,5; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 2: 9 

70. ਵਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬਵਣਆ? 

ਉ. ਉਹ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਗਰਭ* ਵਵਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕ਼ੁਆਰੀ* ਮਵਰਿਮ ਤੋ ਜਨਮ। ਿਸਾਿਾਹ 7:14; ਮੱਤੀ 1: 
18-21 

71. ਿੀਸ  ਮਸਹੀ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ? 

ਉ. ਇੱਕ ਸਰਲ, ਮਾਣਿੋਗ* ਅਤੇ ਵਨਮਰ ਜੀਵਨ । ਮੱਤੀ 8:20; ਮੱਤੀ 11: 28-30; ਲ ਕਾ 4: 18-19; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆ ਂ
8: 9; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 1 

72. ਕੀ ਪਰਭ * ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ* ਵਕਤਾ?  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਿ ਸਨਮ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 8:29; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 5:21; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ7:26; 1 ਪਤਰਸ 2: 
21-23 

73. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਵਰਆ ਸੀ? 

ਉ. ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਲੀਬ* ਤੇ ਮਰ ਵਗਆ । ਲ ਕਾ 23:33; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 2: 8 

74. ਕੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਵਵੱਚ ਰਹ?ੇ  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਵਦਨ ਮਸੀਹ ਮ਼ੁਰਦੇਆ ਵਵਚੋ ਜੀ ਉਠੇ ਸਨ । ਮੱਤੀ 28: 5-7; ਲ ਕਾ 24: 5-8; ਰਮੋੀਆਂ 4:25; 1 
ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 15: 3,4 

75. ਆਪਣੇ ਪਾਪ* ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਕਸ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ?  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਗਾ ਵਜਹੜੇ੍ ਪਾਪਾਂ* ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਭ * ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਰਕ਼ੁਸ 1: 14,15; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 16-18; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:21 

 

 



76. ਤੋਬਾ* ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਉ. ਤੋਬਾ* ਕਰਨ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ,  ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ*  ਤੋਂ ਮ਼ੁੜ੍ਨ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨ ੂੰ  ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲ ਕਾ 19: 8-10; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰਥੀਆਂ 7: 9-10; 1 ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 1: 9-10 

77. ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ* ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਉ. ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ* ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀ ਵਸਰਫ ਉਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ* ਰਖਦੇ ਹਾ ਸਾਡੇ ਬਚਾਵ* 
ਲਈ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14: 6; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12; 1 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 2: 5; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5: 11-12 

78. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤੋਬਾ* ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ  

ਉ. ਨਹੀਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਿਰਵਮਿਾਹ 13:23; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 5-6; 

ਿ ਹੂੰ ਨਾ 6:44; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 2:14 

79. ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਥੇ ਸ਼ੁਣਦੇ ਹਨ?  

ਉ. ਇੂੰ ਜੀਲ* ਵਵਚ, ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਵਜਸ ਵਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਰਕ਼ੁਸ 1: 1; 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 7; ਰੋਮੀਆਂ 1: 16-17 

80. ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ* ਵਿਸ  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇ ਹਨ?  

ਉ. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ*, ਸਾਡੇ ਿਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਮੱਤੀ 13:57; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 18:37; 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 1-3; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 5-6; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 5 

81. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਕਵੇਂ ਇੱਕ ਨਬੀ* ਹਨ?  

ਉ. ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹ ੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਵਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਵਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18:18; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1:18; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4: 25-26; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:22; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5:20 

82. ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨਬੀ* ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਕਉਂ ਲੋੜ੍ ਹੈ?  

ਉ. ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ । ਮੱਤੀ 11: 25-27; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 17: 25-26; 1 
ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 2: 14-16 



83. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਾਜਕ ਹੈ?  

ਉ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 110: 4; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
4: 14-16; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 24-25; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 1-2 

84. ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਿਾਜਕ ਵਜੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਕਉਂ ਲੋੜ੍ ਹੈ?  

ਉ. ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੋਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਨਾਕ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ । ਕਹਾਉਤਾਂ 20: 9; ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 
7:20; ਿਸਾਿਾਹ 53: 6; ਰੋਮੀਆਂ 3: 10-12; ਰੋਮੀਆਂ 3:23; ਿਾਕ ਬ 2:10 

85. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਕਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹ?ੈ 

ਉ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਬ ਰ 2: 6-9; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ1: 19-23; ਪਰਕਾਸ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 15: 3-4 

86. ਸਾਨ ੂੰ  ਬਾਦਸਾਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਉਂ ਲੋੜ੍ ਹੈ?  

ਉ. ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ । 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 12: 9-10; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4:13; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1: 11-13; 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 5-6; 2 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 1:12 

87. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ* ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼* ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਰਮੀ* ਠਵਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ 
ਵਵਚ ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਬੱਚੇ ਠਵਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੀਲ* ਅਤੇ ਸ ਭਾ ਤੋ ਪਵਵੱਤਰ* ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮ਼ੁਰਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ* ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਵਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਰੋਮੀਆਂ 
5:18; ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 4-6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 5; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 10-14; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 2 

88. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ* ਵਦੂੰ ਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਵਵਹਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

ਉ. ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਆਪਨੀ ਵਕਰਪਾ* ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਰਕਤਾਂ* ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਿਸਾਿਾਹ 64: 6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8-9; ਤੀਤ਼ੁਸ 3: 4-7 

 



89. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ* ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਹਟ੍ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵਜਹੜੇ੍ ਸੱਚੇ ਵਦਲੋਂ ਤੋਬਾ* ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 
ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? 

ਉ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਵਜਹੜੇ੍ ਅਪਣੀ ਮ਼ੁਕਤੀ  ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿ ਹੂੰ ਨਾ 10: 27-30; ਰੋਮੀਆਂ 8: 38-39; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 1: 6; 1 ਪਤਰਸ 1: 3-5 

90. ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾ* ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾ* ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ । ਕ ਚ 
34: 6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 7-8; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 8: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਭਾਗ ਚਾਰ 

ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਕਲੀਵਸਆ 

91. ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਸ  ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਉਹ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਦਲ* ਵਵਚ ਪਵਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਵਵਹਾਰ ਵਵਚ । ਉਹ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸ  
ਵਰਗੇ ਬਣਨ । ਅਫਸੀਆਂ 1: 4; 1 ਪਤਰਸ 1:15; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆ ਂ7: 1 

92. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਦਲ ਅਤੇ ਵਵਹਾਰ ਵਵਚ ਪਵਵੱਤਰ* ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?  

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਵਦਲ* ਵਦੂੰ ਦਾ ਹ ੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹ ੈ। ਵਹਜ਼ਕੀਏਲ 36:26; 

ਰੋਮੀਆਂ 8: 1-14; ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 22-26; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13 

93. ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਕੌਣ ਹੈ? 

ਉ. ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਨ ੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਹੈ । ਮੱਤੀ 
28:19; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14:26, ਿ ਹੂੰ ਨਾ 15:26; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰਥੀਆਂ 13:14 

94. ਹ਼ੁਣ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ? 

ਉ. ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਸ  ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ । 
ਿ ਹੂੰ ਨਾ 16: 7-8, 12-15; ਰੋਮੀਆਂ 8: 14-16; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 6:19; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:14 

95. ਮੈਂ ਵਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਵਵੱਤਰ* ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਉ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹਰੋ ਵੱਿ ਬਣਾਗਾ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਦਲ* ਵਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ 
ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਵਹਾਰ ਵਵੱਚ । ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1: 9-12; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16 

96. ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਵਪਆਰ, ਆਨੂੰ ਦ, ਸਾਂਤੀ, ਿੀਰਜ, ਵਦਆਲਤਾ, ਨੇਕੀ, ਵ ਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-
ਵਨਿੂੰ ਤਰਣ ਹੈ । ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 22-23 

 



97. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮੇਸਾ ਫਲੋਗੇ* ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਸ  ਦੇ ਵਪਸ਼ੇ ਚਲੋਗੇ ? 

ਉ. ਨਹੀਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਕਦ-ੇਕਦੇ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ । ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਿਸ  ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦ਼ੁੱ ਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਨਫਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 15: 18-19; 2 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 3:12; ਰੋਮੀਆਂ 8: 23-25; 

ਿਾਕ ਬ 1: 2-4; 1 ਪਤਰਸ 4: 12-13   

98. ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਲੀਵਸਿਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰ ੇ
ਚੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਵਹਮਾ ਲਈ ਸਭ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਰੋਮੀਆਂ 5: 3-5; ਰੋਮੀਆਂ 8:18; 1 
ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 5:11; 1 ਪਤਰਸ 4: 12-19; 1 ਪਤਰਸ 5:10 

99. ਵਵਆਪਕ ਕਲੀਵਸਿਾ* ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਵਵਆਪਕ ਕਲੀਵਸਿਾ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛ਼ੁਟ੍ਕਾਰਾ* ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਵਣਆ ਹੈ । ਕਲੀਵਸਿਾ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਪਤਾ ਦਾ ਪਵਰਵਾਰ । ਇਹ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਜਗਹਾ ਹ ੈਵਜੱਥੇ ਪਵਵੱਤਰ* ਆਤਮਾ* ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ ।      
1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 12:27; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3: 14-15; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1:24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11   

100. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਸਿਾ* ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਸਿਾ* ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਵਸਵਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹਵਾਵਲਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵਸੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ 
ਇਕੱਠੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ* ਵੱਡਾ ਹ ੋਜਾਵੇ । ਉਹ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਵਸਵਾਸ 
ਰਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਮੱਤੀ 28: 19-20; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 41-42; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 8: 36-39; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:23; ਰੋਮੀਆਂ 6: 1-5; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 23-26; ਤੀਤ਼ੁਸ 1: 5 

101. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਸਿਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਹਾਂ. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਸਿਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰ ੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੇਰ ੇ
ਵਵਸਵਾਸ ਵਵੱਚ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਜਗਹਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵਸੱਖਦਾ 
ਹਾਂ । ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 24-25   



102. ਵਿਸ  ਨੇ ਕਲੀਵਸਿਾ ਨ ੂੰ  ਵਕਹੜ੍ਾ ਨਵਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਵਦੱਤਾ? 

ਉ. ਵਿਸ  ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਕਰ.ੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੈਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. " ਿ ਹੂੰ ਨਾ 13:34   

103. ਅਸੀਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਲਈ ਇਹ ਵਪਆਰ ਵਕਵੇਂ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਆਰ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ-ਦ ਜੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਆਦਰ* ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ-ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਹੌਸਲਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਆਰ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਬਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । 
ਰੋਮੀਆਂ 12:10; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:32; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 3: 9, 13; 1 ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 4:18; ਿਾਕ ਬ 5:16 

104. ਬਪਵਤਸਮਾ* ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. ਬਪਵਤਸਮੇ* ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਕਵਲਵਸਿਾ* ਦਾ ਅਗ਼ੁਆ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਵਫਰ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਵਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਪਤਾ, ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 
ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੱਤੀ 3: 6, 16; ਮਰਕ਼ੁਸ 1: 5; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:12 

105. ਕੌਣ ਬਪਵਤਸਮਾ* ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਬਪਵਤਸਮਾ* ਹਰੇਕ ਲਈ ਹ ੈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਆਪਣ ੇਪਾਪ* ਦੇ ਤੋਬਾ* ਕਰਦਾ ਹ ੈਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਹੈ ਵਜਹੜੇ੍ 
ਮ਼ੁਕਤੀ* ਲਇ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 38,39; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8: 36-37; 

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 30-33 

106. ਬਪਵਤਸਮੇ* ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ?ੈ 

ਉ. ਬਪਵਤਸਮਾ* ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਵਸਵਾਸ* ਦੀ ਵਨਸਾਨੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਵਗਆ, ਉਸਨ ੂੰ  ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਮ਼ੁਰਦਾ 
ਤੋਂ ਉਠਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ । ਇਹ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਲਸੀਿਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਾਂ । ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 30-

33; ਰੋਮੀਆਂ 6: 3-5; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 2:12 

107. ਮਸੀਹੀ ਵਕਵੇਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਿਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਮਰਕ਼ੁਸ 14: 22-24; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 23-29 



108. ਪਰਭ  ਦਾ ਭੋਜਨ* ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਭ * ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਵਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟ੍ੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਆਲਾ ਪੀਦੇ ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮਰਕ਼ੁਸ 14: 22-24; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 23-29 

109. ਰੋਟ੍ੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਏ. ਟ਼੍ੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਰੋਟ੍ੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟ਼੍ੁੱ ਟੇ੍ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ* ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰ ਵਗਆ । 
ਮੱਤੀ 26:26; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11:24 

110. ਵਪਆਲਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਉ. ਵਪਆਲਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮ਼ੁਕਤੀ* ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਹ਼ੁ ਬਹਾਇਿਾ । ਮੱਤੀ 26: 
27-28; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11:25; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 26-28 

111. ਕੌਣ ਪਰਭ * ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?  

ਉ. ਪਰਭ  ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਹੈ ਵਜਹੜੇ੍ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ* ਤੋ ਤੋਬਾ* ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ 
ਹੈ ਵਜਹੜੇ੍ ਮ਼ੁਕਤੀ* ਵਵੱਚ ਮਸੀਹ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆ ਂ10: 16,17; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 18-29 

112. ਵਕਸ ਨੇ ਕਵਲਸੀਿਾ* ਨ ੂੰ  ਬਪਵਤਸਮਾ* ਅਤੇ ਪਰਭ * ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਦੱਤਾ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਭ * ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ।  ਮੱਤੀ 26: 26-29; ਮੱਤੀ 28: 18-20 

113. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਕਉਂ ਬਪਵਤਸਮਾ* ਅਤੇ ਪਰਭ * ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਵਲਸੀਿਾ* ਨ ੂੰ  ਦੀਤਾ ? 

ਉ. ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਸ  ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਤੀ 28:19; ਰੋਮੀਆਂ 6: 1-5; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 23-26 

114. ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹ਼ੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਕਵਲਸੀਿਾ* ਲਈ ਕੀ ਸੀ? 

ਉ. "ਸਵਰਗ* ਵਵਚ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਵਿਕਾਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਚੇਲੇ* ਬਣਾਓ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ* ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਪਵਤਸਮਾ* ਵਦਓ । ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਮੈਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਕਮ ਵਦੱਤਾ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਮੂੰ ਨੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਵਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ । " 
ਮੱਤੀ 28: 18-20 



115. ਪਰਭ * ਦਾ ਵਦਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਭ * ਦਾ ਵਦਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ ਹੈ । ਮ਼ੁਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਵਦਨ ਅਰਾਿਨਾ* ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਸਨ 
। ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 7; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 16: 2; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:10 

116. ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ * ਦਾ ਵਦਨ ਵਕਉਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਉ. ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਦਨ ਮਸੀਹ ਮ਼ੁਰਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਵਠਆ । ਮੱਤੀ 28: 1-6; ਲ ਕਾ 24: 1-6; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 20: 1 

117. ਅਸੀਂ ਪਰਭ * ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ  ਵਕਵੇਂ ਵਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ* ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ  ਵਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਉਸ 
ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ* ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਵਨਹਚਾ ਵਵੱਚ ਉਤਸਾਹਤ* ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜ਼ਬ ਰ 27: 4; ਰੋਮੀਆਂ 
12: 9-13; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 3:16 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਭਾਗ 5 

ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ 

118. ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ* ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰ ਗਦੇ ਹਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀਆ ਂਉਸਨ ੂੰ  ਪਸੂੰ ਦ ਹਨ । 
ਮੱਤੀ 6: 6; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4: 6; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5:14 

119. ਵਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਵੱਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

ਉ. ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਵਵੱਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14: 13-14; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 16:23 

120. ਸਾਨ ੂੰ  ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕੱਥੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਉ. ਅਸੀ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੱਤੀ 6: 6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 21: 5; ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 4: 2 

221. ਵਿਸ   ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਦਤਾ ਸੀ? 

ਉ. ਵਿਸ  ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਭ * ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਵਦੱਤੀ ਸੀ । ਮੱਤੀ 6: 9-15; ਲ ਕਾ 11: 2-4 

122. ਪਰਭ * ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. ਸਵਰਗ* ਵਵਚ ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਵਡਆਈ* ਕਰੀਏ । ਤੇਰਾ ਰਾਜ* ਆ ਜਾਵੇ । ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ 
ਪ਼ੁਰੀ ਹੋਵੇ , ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਜਵੇਂ ਸਵਰਗ* ਵਵਚ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟ੍ੀ ਵਦਓ । ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ* ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼* ਕਰੋ 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼* ਕਾਰਦੇ ਹਾ ਵਜਹੜੇ੍ ਸਾਡੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਪਾਪ* ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ* 
ਨਾ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਸਾਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਸਟ੍* ਤੋਂ ਬਚਾ । ਮੱਤੀ 6: 9-13 

123. ਪਰਭ * ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਵਵਚ ਵਕੂੰ ਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ? 

ਉ. ਛੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ. 

 



124. ਪਵਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. "ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਵਤਕਾਰ* ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ." ਮੱਤੀ 6: 9; ਲ ਕਾ 11: 2 

125. ਪਵਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵਵਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕਰਨ । ਜ਼ਬ ਰ 8: 1-2; ਜ਼ਬ ਰ 72: 
18-19; ਜ਼ਬ ਰ 113: 1-3 

126. ਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. "ਤੇਰਾ ਰਾਜ* ਆਵੇ ।" ਮੱਤੀ 6:10; ਲ ਕਾ 11: 2 

127. ਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਵਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱ ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੁਨਣ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸ  ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਮੂੰ ਨਣ । ਿ ਹੂੰ ਨਾ 17: 20-21; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:12; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28: 
30-31; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15 

128. ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. "ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਵਰਗ* ਵਵਚ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ" । ਮੱਤੀ 6:1 0 

129. ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਵਚ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਵਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵਜਵੇਂ ਦ ਤ* 
ਸਵਰਗ* ਵਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਬ ਰ 103: 19-22; ਜ਼ਬ ਰ 143: 10 

130. ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉ. "ਅੱਜ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟ੍ੀ ਵਦਓ." ਮੱਤੀ 6:11; ਲ ਕਾ 11: 3 

131. ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਵਵਚ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ । ਜ਼ਬ ਰ 145: 15-16; ਕਹਾਉਤਾਂ 30: 8-9; ਮੱਤੀ 6: 31-33 



132. ਪੂੰ ਜਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਉ. "ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼* ਕਰ ੋ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਾਰਦੇ ਹਾ ਵਜਹੜੇ੍ ਸਾਡੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਮੱਤੀ 
6:12; ਲ ਕਾ 11: 4 

133. ਪੂੰ ਜਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵਵਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ* ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਆਫ਼* ਕਰ ਦੇਵੇ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦ਼ੁੱ ਖ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼* ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ । ਜ਼ਬ ਰ 51: 2-3; ਮੱਤੀ 5: 23-24; 

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:32 

134. ਛੇਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

 ਉ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ* ਨਾ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਸਾਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਸਟ੍* ਤੋਂ ਬਚਾ । ਮੱਤੀ 
6:13; ਲ ਕਾ 11: 4 

135. ਛੇਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਉ. ਅਸੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਾਪ* ਤੋਂ ਬਚਾਏ । ਅਤੇ ਦ਼ੁਸਟ੍ਤਾ* ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ । 
ਜ਼ਬ ਰ 119: 11; 1 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 10:13; 2 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 4:18 

136. ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? 

ਉ. ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ* ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਵਫ਼ਵਲੱਪੀਆਂ 4: 6; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:16 

137. ਹ਼ੁਣ ਮਸੀਹ ਵਕਥੇ ਹੈ? 

ਉ. ਮਸੀਹ ਹ਼ੁਣ ਸਵਰਗ* ਵਵੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ । ਮਰਕ਼ੁਸ 16:19; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:31; 

ਰੋਮੀਆਂ 8:34 

138. ਕੀ ਮਸੀਹ ਵਫਰ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ? 

ਉ. ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਦਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਾਿੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਵਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਵੇਗਾ । ਮੱਤੀ 25: 31-32; 2 ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 1: 7-9; 2 ਵਤਮੋਵਥਉਸ 4: 1; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28 



139. ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਿਰਮੀ* ਨਾਲ ਕੀ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਉ. ਿਰਮੀ* ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਮੱਟ੍ੀ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ* ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ* ਕੋਲ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚ ਜਾਣ ਵਗਿਾ । 
ਉਤਪਤ 3:19; ਉਪਦੇਸਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 7; 2 ਕ਼ੁਵਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 8 

140. ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦ਼ੁਸਟ੍ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉ. ਦ਼ੁਸਟ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਵਮੱਟ੍ੀ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ* ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਵਦਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਵਖਆ ਹ ੈ। ਲ ਕਾ 16: 23-24; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 
5: 28-29; 2 ਪਤਰਸ 2: 9 

141. ਕੀ ਮ਼ੁਰਦਾ ਮ਼ੁੜ੍ ਵਜ਼ੂੰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? 

ਉ. ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮ਼ੁਰਦੇ ਵਜ਼ੂੰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮ਼ੁੜ੍ ਆਵੇਗਾ । ਦਾਨੀਏਲ 12: 2; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5: 28-29; ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24: 14-15 

142. ਦ਼ੁਸਟ੍ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਨਆਂ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ? 

ਉ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰਕ* ਵਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਵਵੱਚੋਂ ਕੱਿ 
ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੱਤੀ 25: 41,46; ਮਰਕ਼ੁਸ 9: 47,48; ਲ ਕਾ 12: 5; ਲ ਕਾ 16: 23-26; 2 ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 1: 9; 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 12-15 

143. ਿਰਮੀ* ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਉ. ਿਰਮੀ* ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਹਣਗੇ । ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗ* ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਵਵਚ 
ਰਵਹਣਗੇ । ਿਸਾਿਾਹ 66: 22-23; 2 ਪਤਰਸ 3:13; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 2-4 

ਪਰਸਨ 144 ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ* ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਉ. ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ 
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗਾ । ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸੀ, ਡਰ ਜਾਂ ਸਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾੂੰਗੇ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸੀ ਅਨ਼ੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋ 
ਆਉੂੰਦੀ ਹੈ । ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 22-23; ਿਹ ਦਾਹ 24; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 1-5; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 22: 1-4. 



ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ 

ਸ਼ਬਦ   ਵਵਆਵਖਆ 

ਗੋਦ ਲੈਣਾ  ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ         
ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਪਾਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ ਪਵਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ 
ਦ਼ੁਸਮਣ ਸਨ । ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਹੈ । 

ਅਸਲੀਲਤਾ  ਅਸਲੀਲਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹ ੈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਦ ਤ   ਇਕ ਦ ਤ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਸੂੰ ਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਕ ਹੈ । ਦ ਤ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ । 
ਇਕ ਦ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਦ ਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ 
ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈ। ਇਕ ਦ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਚ ਹਨ 
। ਇਕ ਬ਼ੁਰਾ ਦ ਤ ਸਤਾਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । 

ਬਪਵਤਸਮਾ  ਕਵਲਸੀਿਾ ਦਾ ਅਗ਼ੁਆ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਵਫਰ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਵਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਵਜਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕਵਲਸੀਿਾ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਵਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿਸ  ਦੀ ਿਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਮਰ ਵਗਆ । ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਕਬਰ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ । ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਵਗਆ । 

ਵਵਸਵਾਸੀ  ਇੱਕ ਵਵਸਵਾਸੀ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਵਸਵਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਬਰਕਤਾਂ  ਬਰਕਤਾਂ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਵਸਤ ਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ 
ਬਰਕਤਾਂ ਮੂੰ ਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਵੱਚ ਚੂੰ ਗਾ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਗਰਭ ਿਾਰਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  
ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । 



ਸੂੰ ਤ਼ੁਸ਼ਟ੍ੀ   ਸੂੰ ਤ਼ੁਸਟ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਹ ੈਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਹ ੈ। 

ਕਵਲਸੀਿਾ  ਕਵਲਸੀਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮ ਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ 
ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈ । ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਵਸਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਬਪਵਤਸਮਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ  
ਉਹ ਪਰਭ  ਭੋਜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ । 

ਸਲੀਬ   ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਇੱਕਠੇ ਦੋ ਬ਼ੁਣੇ ਲੱਕੜ੍ ਦੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਿਸ  ਦੇ ਸਮਿ ਲੋਕ ਇਕ ਅਪਰਾਿੀ ਨ ੂੰ  
ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਲੀਬ  ਉੱਤੇ ਟ੍ੂੰ ਗ ਵਦੂੰ ਦੇ ਸਨ । ਵਿਸ  ਇੱਕ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰ ਵਗਆ । 

ਸ਼ਰਾਪ  ਇਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸਬਦ ਜੋ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਤਾਨ  ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੈਤਾਨ ਹੈ । ਸਤਾਨ ਦ ਤਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜ੍ਾ ਹੈ । 

ਚੇਲਾ  ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵਸੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਸ  ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਸ  ਦੀ 
ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । 

ਸਦੀਪਕ  ਹਮੇਸਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਦਾ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ । ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਵਜਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਜਾਂ ਅੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਵਵਸਵਾਸ  ਵਵਸਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ । ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਵਵੱਚ 
ਵਵਸਵਾਸ ਕਰੋ । ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਦੇਖ ਸਕਦੇ । 

ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ  ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਪਆਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਬ਼ੁਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੂੰ ਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । 

ਮਵਹਮਾ  ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ । 



ਵਕਰਪਾ   ਵਕਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਰੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ । ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ 
ਮਦਦ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਵਦਆਲ  ਹੈ । 

ਵਦਲ  ਵਦਲ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਵਹੱਸਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ 
ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸਵਰਗ  ਸਵਰਗ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਥੇ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਸਵਰਗ ਉਹ ਜਗਹਾ ਹ ੈ ਵਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹ ੈ ਵਕ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਵਿਸ  ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਥਾਂ ਵਜੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸਾ ਖ਼ੁਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਵੱਖ ਘਰ ਹੈ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 

ਨਰਕ  ਨਰਕ ਅਵਜਹੀ ਜਗਹਾ ਹ ੈਵਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨੇ ਦ਼ੁਸਟ੍ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹ ੈ
। ਨਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਸਟ੍ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ । 

ਪਵਵੱਤਰ  ਪਵਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣਨ 
ਲਈ । ਪਰਮੇਸਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਵੱਤਰ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ । 

ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਸੀ ਪਵਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਲਈ ਇਕ ਹਰੋ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਵਵੱਤਰ ਸਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਵਵਤਰ 
ਆਤਮਾ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰੂੰ ਤ  ਇਹ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ । ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ, 
ਵਪਤਾ ਪਰਮੇਸਰ ਅਤੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਇਹ ਪ਼ੁੱ ਤਰ [ਬਰਾਬਰਤਾ] ਨ ੂੰ  ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ੍ ਵਿਸ  ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 

ਸਨਮਾਨ  ਵਕਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ 
ਚੂੰ ਗਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਹੱਤਵ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ । 

ਮਾਣਿੋਗ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਜਹੇ ਿੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਆਦਰ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਚੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਬਣਨਾ । 



ਮ ਰਤੀ  ਮ ਰਤੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੱਕੜ੍, ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਿਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜਸ ਕੋਲੋ ਲੋਕ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮ ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾੂੰਦਾ ਹੈ । 
ਮ ਰਤੀ ਇੱਕ ਝ ਠਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ । ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਪਆਰ ਨ ਕਰੋ । 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੱਥੇ ਿਹ ਦੀ ਲੋਕ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਹ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ 
। ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ ਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ । 

ਿਹ ਦੀ  ਇੱਕ ਿਹ ਦੀ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ ਬ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਤੋਂ 
ਜਨਵਮਆ ਸੀ । ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਸ ਕੋਲ ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵਨਹਚਾ ਹੈ । 

ਰਾਜ  ਰਾਜ ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਿਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਵਜਹੀ ਿਰਤੀ ਵਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਵਨਿਮ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੱਥੇ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ  ਵਨਿਮ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਰਵਹਣਾ ਹੈ ਵਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤਾ ਸੀ । 

ਪਰਭ   ਬਾਈਬਲ ਵਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਿਹੋਵਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਉਪਰ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵਿਸ  ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 

ਨਬੀ  ਇੱਕ ਨਬੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ । 
ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰੱਬ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੇ ਭਵਵੱਖ 
ਵਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ । 

ਫਲਨਾ   ਖ਼ੁਸੀਆਂ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਾ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਵਸਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ 
ਹੋਵੋ । ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਵਦਆਲਤਾ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ | 

ਸ਼ ਡਾਨਾ   ਗ਼ੁੂੰ ਮ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਵਚਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ । 



ਤੋਬਾ   ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਵਚ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਬ਼ੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ । 

ਆਦਰ  ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹ ਬਹ਼ੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ । 

ਜੀ ਉੱਠਣ  ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਵਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮ਼ੁੜ੍ ਵਜ਼ੂੰ ਦਾ ਹੋਣਾ । 

ਿਰਮੀ  ਿਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ । ਿਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁਭਾਅ ਵਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਿਰਮੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੋਸਤ 
ਹੈ ਦ਼ੁਸਮਣ ਨਹੀਂ । 

ਸਬਤ  ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਉਹ ਵਦਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਸਰਸਟ੍ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ । 
ਸਬਤ ਦਾ ਵਦਨ ਉਹ ਵਦਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਨਾ 
ਕਰਨ । ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਵਦਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ 
ਕੀਤੀ । 

ਮ਼ੁਕਤੀ  ਮ਼ੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਬ਼ੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ. 

ਸੈਤਾਨ  ਦ਼ੁਸ਼ਟ੍ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਾਨ ਜੌਂ ਬ਼ੁਰੇ ਦ ਤਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜ੍ਾ ਹੈ । 

ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਿਸ  ਮਸੀਹ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਰੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਪ   ਪਾਪ ਉਹ ਗਲਤ ਵਚਜ ਹ ੈਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਨਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਦਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਰ਼ੁੱ ਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਬ਼ੁਰੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ । 

ਰ ਹ  ਰ ਹ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ ੈਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਤ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਰ ਹ ਵਦੱਤੀ 



ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਫ਼ੁਵਕਆ ਸੀ । ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [ਆਤਮਾ ਵੇਖੋ] । 

ਆਤਮਾ  ਆਤਮਾ ਉਹ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕਤੀਆਂ (ਦ ਤ) ਬਣਾਇਆ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੌਣ ਚੂੰ ਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ [ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ] ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਤਰਏਕਤਾ   ਵਤਰਏਕਤਾ ਉਹ ਸਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਤੂੰ ਨ 
ਵਵਅਕਤੀ ਵਵਚ ਹੈ: ਪਰਮੇਸਰ ਵਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਪ਼ੁੱ ਤਰ (ਵਿਸ ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਪਵਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ । 

ਭਰੋਸਾ  ਵਕਸੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ । ਵਨਹਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ [ਵਵਸਵਾਸ ਵੇਖੋ] । 

ਕ਼ੁਆਰੀ   ਇਕ ਕ਼ੁਆਰੀ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਆਰਾਿਾਨਾ  ਆਰਾਿਾਨਾ ਉਹ ਹ ੈਵਜਸ ਵਵਚ ਅਸੀ ਵਵਖਾਉੂੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਬਹ਼ੁਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
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