
ਪ�ਸਤਾਵਨਾ 
 
ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ� ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈ 
ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਅਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
“ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ” ਨਾਮ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਤ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗ�ੀਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਕ�ਾਈਸਟ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ’ ਹੈ। 
(ਮੈਿਥਊ 23:8 ਕੋਲੋਿਸਅਨ 1:2 ਅਤ ੇਿਹਬਰ ੂ2:11 ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ) 
 
ਅਸੀ ਂਿਬ�ਟੇਨ, ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਅਤ ੇਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ, ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 
ਿਵੱਚ ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ, ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦੇ 120 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ 
ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ, ਅਸੀ ਂਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਕਮਰ ੇਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ। 
(ਐਕਟ 1:13-14, 2:46-47, 18:7, 19:9, 28:30 ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ) 
 
ਅਸੀ ਂਈਸਾਈ-ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ, ਬਤੌਰ ਲੇਯ ਸਮੁਦਾਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੰੂ 
‘ਏਕਲੇਿਸਆ’ (ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਵ� ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਲਈ ਗ�ੀਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਪਾਦਰੀ 
ਜਾਂ ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਉਹਦੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ‘ਭਰਾ’ ਜਾਂ 
‘ਭੈਣ’ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਮ�ਬਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, 
ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮ ਧਾਰਨਾ 
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬੰਨ�ਦੀ ਹੈ। 
(ਰੋਮਨ 12:4-8; 1 ਕੋਿਰੰਿਥਅੰਸ 12:4-27; ਗਲਾਿਟਅੰਸ 3:28 ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ) 
 
ਅਸੀ ਂਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਬ 
ਦੇ ਪ�ੇਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਪੈਟਾਇਡ (ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਡੱੁਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ) 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਰ ੇਸਮਾਨ ਿਵਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਖੁੱਲ� ੀ ਹੈ। 
 
ਸੰਿਖਪਤ ਇਿਤਹਾਸ 
 
ਦੇਵਦਤੂਾਂ (apostles) ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ�, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ। ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਣਿਗਣਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੁਦਾਏ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 
ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਸਰਲ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 



ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਿਕ�ਸਚੀਅਨ 
ਦੇ ਨਵ� ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮ�ਟ, ਿਜਵ� ਕਲੇਮ�ਟ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਿਡਡਾਚੇ ਅਤੇ ਅਪੋਸਤਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਤ� ਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
16ਵੀ ਂਸਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ, ਸਿਵਸ 
ਅਨੈਬਪਿਟਸਟ ਅਤ ੇਪੋਲਸ਼ ਸੋਿਸਿਨਅੰਸ ਿਜਵ� ਬਾਈਬਲ-ਮਾਇੰਡੇਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗੀ 
ਪ�ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਮਾਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
(ਹਾਲਾਂਿਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਹੀ ਂਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 18 ਵੀ ਂਸਦੀ ਿਵੱਚ, 
ਏਨਲਾਇਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਆਇਜੈਕ ਿਨਊਟਨ ਅਤੇ ਿਵਲੀਅਮ ਿਵਸਟਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਆਂਕੜੇ 
ਉਨ�ਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
 
ਆਧੁਿਨਕ ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦਭਵ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰੁੱਧਾਰ ਅਤੇ 
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮ�, 1830 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਨ 
ਥਾਮਸ ਨੇ ਹੇਰਾਲਡ ਆਫ਼ ਦਾ ਿਕੰਗਡਮ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾ 
ਿਕੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਗਾਡ ਉਤੱ ੇਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬ�ਟੇਨ ਿਵੱਚ ਰਾਬਰਟ 
ਰਾਬਰਟਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਕਿਮੰਗ ਐਜ ਿਵੱਚ ਸਾਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹੀ 
ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹ।ੈ ਥਾਮਸ ਅਤ ੇਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ਲੁਾਸੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ-ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
ਜਦ� 1861 ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਿਕ�ਸਚੀਅਨ ਸਮੂਹ ਜੋ ਲੜੇ ਨਹੀ ਂਸਨ, ਨੰੂ 
ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਓਗਲ ਕਾਉਟਂੀ ਇਲੇਨਾਇਸ, ਿਵੱਚ ਸੈਮ 
ਕਾਫ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ “ਬਰੇਥਨ ਇਸ ਕ�ਾਈਸਟ, ਜਾਂ ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ” ਰਪੂ 
ਿਵੱਚ ਆਪ ਨੰੂ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿਬ�ਟੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਨ 
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਤਦ ਤ�, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਰਸਟਾਡੇਲਿਫਅੰਸ 
ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: 
1 .  ਸਾਡੀ ਆਸਥਾਵਾਂ 
2 .  ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 
3 .  ਸਾਡੀ ਫੇਲੋਿਸ਼ਪ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਿਵਟਨੇਸ 
 
 
1 .  ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾ ਂ
 
ਬਾਈਬਲ 



ਅਸੀ ਂਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ੇਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੀ ਿਵਅਤੀਗਤ 
ਸ਼ਰਧਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉਤੱੇ, 
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਪੜ�ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
(2 ਿਟਮੋਥੀ 3:16-17; 1 ਪੀਟਰ1:10-12, 2ਪੀਟਰ 1:20-21, ਐਕਟ 17:11; ਏਫੇਿਸਅਨ 2:20; 
ਰੋਮਨ 16:26) 
 
ਰੱਬ (God) 
 
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ, ਅਮਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ�ਾਈਸਟ (ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ) ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹ।ੈ 
(ਿਡਊਟਰਨੋਮੀ 6:4; ਿਲਉਕੀ 1:35; ਐਕਟ 1:8; 1 ਕੋਿਰਨਿਥਅਨ 8:6; 1 ਿਟਮੋਥੀ 1:17, 2:5, 6:16) 
 
ਮਨੱੁਖ 
 
ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ - ਸਾਰ ੇਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ। 
(ਜੇਰੇਿਮਆ 17:9; ਮਾਰਕ 7:21-23; ਰੋਮਨ 3:23; ਜੰੇਸ 1:13-15; ਰੋਮਨ6:23; ਏਕੱਲੇਿਸਆਸਟ ੍9:5, 
10; ਪਸਾਲਮ੍ 115:17, 146 :) 
 
ਆਸ 
 
ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਜਨਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਬੱ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ। 
 
(ਪਸਾਲਮ੍  49:12-20; ਜਾਨ 11:25-26; ਐਕਟ 24:15; ਰੋਮਨ8:22-39; 1 ਕੋਿਰਨਿਥਅਨ 15:12; 
ਿਰਵੇਲੇਸ਼ਨ 5:10, 20:4) 
 
ਵਾਦ ੇ
 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਸਤਾਮ�ਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਿਹਮ ਅਤੇ ਡੇਿਵਡ ਲਈ ਗਾਡ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ 
ਧਰਮ ਿਸਧਾਂਤ (Gospel) ਵਾਦੇਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ�ਾਈਸਟ (ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 



(ਐਕਟ 13:32; ਜੇਨੇਿਸਸ 13:14-17, 22:15-18; 2 ਸਮੁਅਲ 7:12, 16; ਿਲਊਕੇ 1:31-33; 
ਗੇਲਾਿਟਅਨ 3:6-9, 16, 26-29) 
 
ਰੱਬ (God) ਦਨੁੀਆ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਲਈ, ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ (God) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜੀਸਸ 
(ਯੀਸ਼ੁ) ਨੰੂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭੇਿਜਆ। ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਿਮਿਲਆ। 
 
(ਮੈਿਥਊ 1:20-21, 3:17; ਿਲਊਕੇ 1:35; ਜਾਨ 3:16) 
 
ਕ�ਾਈਸਟ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 
 
ਜੀਸਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਨ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਤ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਮਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤ,ੇ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ (mediator) ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 
(ਰੋਮਨ 3:21-26; ਏਫੇਿਸਅਨs 1:19-23; 1 ਿਟਮੋਥੀ 2:5-6; ਿਹਬਰ ੂ4:14-16) 
 
ਜੀਸਸ (ਯੀਸ਼ੁ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
 
ਜੀਸਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਦ ਬਹਤੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 
(ਡੈਨੀਅਲ 12:2; ਮੈਿਥਊ 25:31-34; ਿਲਊਕੇ21:20-32; ਜਾਨ 5:28-29; ਏਕਟ1:11; 2 ਿਟਮ 4:1; 
ਿਰਵੇਲੇਸ਼ਨ 22:12) 
 
ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
 
ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਸਸ ਜ਼ੇਰਸ਼ੂਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋਣਗੇ: ਉਨ�ਾਂ 
ਦਾ ਰਾਜ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾਏਗੀ। 
(ਪਸਾਲੰਸ 72; ਯਸਾਇਆਹ 2:2-4, 9:6-7, 11:1-9, 61:1-11; ਜੇਰੇਿਮਆ 3:17; ਡੈਨੀਅਲ 2:44, 
7:14, 27; ਐਕਟ 3:21) 
 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 
 



ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦਆੁਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਲਈ 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਆਿਗਆਕਾਿਰਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ, ਬੈਪਟਾਇਡ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਨੰੂ ਭਕਤੀਪੂਰਵਕ ਨਕਲ ਕਰੋ। 
(ਮੈਿਥਊ 16:24-27; ਮਾਰਕ 16:16; ਜਾਨ3:3-5; ਏਕਟ2:37-38, 4:12; 2 ਿਟਮੋਥੀ 3:15; ਿਹਬਰ ੂ
11:6) 
 
ਕੱੁਝ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ 
 
ਅਸੀ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ; “ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ:ਈਸਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ�  ਿਕਵ� ਵੱਖ ਹੋ?” ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ (ਿਕਸੇ 
ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇਦਾਰ ਦੇ ਿਬਨਾਂ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਵੱਲ�  
ਕਾਫ਼ੀ ਿਭੰਨ ਹਨ। 
 
ਅਸੀ ਂਟਿਰਿਨਟੀ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਅਪ�ਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਸੀ ਬਿਹਸਾਂ (25AD ਦੀ ਨੀਿਸਆ ਦੀ ਕਾਉਿਂਸਲ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਜੀਸਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਨਹੀ ਂਿਕ ਉਹ ‘ਰੱਬ 
ਪੁੱਤ’ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਸਨ। 
 
ਟਿਰਿਨਟੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਕੇ ਮਸੀਹ 
(ਕ�ਾਈਸਟ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੱਬ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 
ਪਰੀਿਖਆ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀ, ਅਤ ੇਉਹ ਮਰ ਨਹੀ ਂਸਕਦੇ ਸਨ। 
(1 ਿਟਮੋਥੀ 2:5; 1 ਕੋਿਰਨਿਥਅਨ 11:3; ਿਹਬਰ ੂ5:8) 
 
ਅਸੀ ਂ‘ਅਮਰ ਆਤਮਾ’ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ 
ਵੀ ਅਪ�ਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਸਨਾਤਨ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਮਲਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੈ ਜਦ� ਜੀਸਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਵਨ 
ਹੋਵੇਗਾ। 
(ਜਾਨ 3:13; ਐਕਟ 2:34; 1 ਠੱੇਸਲੋਿਨਅਨ 4:16) 
 
ਅਸੀ ਂਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਈਸਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਿਵਅਸਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਿਵੱਚ ਈਸਾਈ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਖੇਰਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂਹੈ 
(ਜਾਨ 3:5, ਕੋਲੋਿਸਅਨ 2:12; 1ਪੀਟਰ 3:21) 
 
ਅਸੀ ਂਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ�ਤੀਕ ਨੰੂ ‘ਦਾਨਵ’ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪ�ਯੋਗ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਟਿਰਿਨਟੀ ਦੇ ਿਨਰਾਲੇ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਅਪ�ਵਾਨਗੀ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 



(ਈਸਾਇਆਹ 45:7; ਮਾਰਕ 8:33; ਜਾਨ 6:70; ਿਹਬਰਸੂ 1:14) 


