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ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਾਰ

 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤੀ
ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਿਵਸੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ

ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਬਰਕਤ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ…ਸੰਦੇਸ਼ ਸੂਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ : ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਕਾਲ
ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਾਰ।

2 ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤ ਇਨਹ੍ ਗਰਮੀ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ —ਜ , ਮੈਂ ਿਫਰ
ਆਵ , ਜ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਤੁੱਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਸੱਤ
ਬਵ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵ ਗੇ।

3 ਸੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸ ਤ ਹ …ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ…
ਿਜਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਹੁਣ…ਮੈਂ ਿਫਿਨਕਸ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾ
ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਥੇ ਿਕਨੀ ਜੋਰ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨ
ਿਕਸੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ, ਸਤਾਈ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮੋਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਦ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ
ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ, ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ
ਿਬਗੜ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ…ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸਦਾ
ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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4 ਮੇਰੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੇਿਖਆ, ਇੱਕ
ਵਾਰ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ
ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਮੈ ਚਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ
ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

5 ਹੁਣ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ’ਤੇ ਿਯ-…ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਚੰਨਹ੍ ਜ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗਨਾ ਹੋਈਏ, ਿਜਵੇਂ ਪੋਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਗ ਮਾਰ
ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੁਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਗਲਤ
ਹਨ ਉਹਨ ਦਾਗ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਿਕ
ਸਾ ਹੋਰ ਅਗ ਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਹ …

6 ਇੱਥੇ ਿਕਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਕੀ
ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ? ਜ , ਇਸ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਕੀ
ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਤ ਮੈਂ ਚਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇਸ , ਜਰੂਰ
ਪੜਹ੍ੋ ਜ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੈ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ । ਲੱਗਭੱਗ—ਲੱਗਭਗ
ਇਕ ਹਫਤਾ ਜ ਇਸ ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼…
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤੀ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…

7 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ , ਸਬੀਨੋ ਕੈਨੀਅਨ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਠ
ਖਲੋਤਾ। ਜੋ, ਸਬੀਨੋ ਕੈਨੀਅਨ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜ ਚਾਲੀ ਿਮੰਟ
ਲਗਦੇ ਹਨ…ਜ ਸਬੀਨੋ ਕੈਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ
ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਂਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ
ਤੱਕ ਤੀਹ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜ ਦੀ ਹੈ।
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8 ਥੇ ਉਤ ਹ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਸੀ ਜ ਨੱਬੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ
ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਚੀ ਬਰਫ ਿਵੱਚ, ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਿਫਿਨਕਸ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀਹ ਜ ਅਠਾਈ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ
ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨ
ਿਵੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਥੋਂ ਚਾਲੀ ਮੀਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅਿਜਹੀ
ਥ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੀ ਿਡਗਰੀ ਥੱਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ,
ਅਿਜਹਾ ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਰੀ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੇ ਬਹਾਵ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ
ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੀ।

9 ਪਰ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਥੇ ਕੈਨੀਅਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਜਨਾ ਚੀ
ਚੜਹ੍ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਜਦ ਮੈਂ
ਥੇ ਬੈਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ

ਸਭ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 ਅਤੇ ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਤ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ
ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ,
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵ । ਇਹ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜ ਇਹ ਅਚੇਤਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਜ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ—
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਿਕ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨ ਸੱਤ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਦਾ—ਦਾ ਿਮਨਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪੈਰਾਿਮਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ, ਮੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ?”

11 ਮੈਂ ਥੇ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਿਵੱਚ, ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ,
ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਿਡੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਬੇਹੱਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਡੱਗੀ ਸੀ।
ਅਤੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥਾ
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ਮੋਤੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਹੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹੱਥ
ਨਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ…ਜਦ—ਜਦ ਲੋਕ ਗਤਕਾ ਖੇਡਦੇ
ਹਨ; ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ
ਇਹ ਉਸਤਰੇ ਵਰਗਾ ਿਤੱਖਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਚ ਦੀ ਵ ਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਹ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਿਜਹੀ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਹ ।” ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਿਰਹਾ ਹ ਜਦ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ —ਮੈ
ਤ ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਕਰ ਗਾ?”

12 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕਿਤਉਂ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।

13 ਚੰਗਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, “‘ਇਹ
ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ।’” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ,
‘ਮਹਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ,’ ਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਜ ਦਾ।
ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸਨੇ ਤ ਿਕਹਾ, ‘ਮਹਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ।’” ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈ ਇਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ‘ਜੋ ਿਕ
ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖੀ,’ ਵੇਿਖਆ। ‘ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ…’” ਵੇਿਖਆ?ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…

14 ਗਤਕੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੇਠ-…ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਪਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਤਕੇ ਦਾ
ਿਨਯਮ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹ ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਚਾਕੂ ਜ ਤਲਵਾਰ ਿਤਰਛੀ ਚਲਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਦ, ਆਖੀਰ
ਿਵੱਚ, ਜਦ—ਜਦ ਤਲਵਾਰ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ -
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਭੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ
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ਤਰਹ੍ , ਤਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਵੱਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਚਾਕੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲਆਉਂਦੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੂਜੇ ਿਪਛ ਹ ਧੱਕ ਸੁੱਟੇ, ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਿਸੱਧੀ ਉਸਦੇ
ਿਦਲ ਤੇ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ…

15 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਫੜਨ, ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਦਲ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ…ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।
ਤ , ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸੀ…
ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ
ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ?
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਗੱਲ ਨੰ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨ
ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਉਗੇ, ਹੁਣ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ।

16 ਹੁਣ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੇਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਿਕਤਾਬ ਦੇ—ਦੇ
5ਅਿਧਆਏ ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

17 ਹੁਣ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗੇ। ਜੋ, ਪਿਹਲੀ
ਚਾਰ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਚਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਿਜਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ , ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਵੇਖਦੇ ਜਾਈਏ…ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਲੱਗਭਗ ਵੀਰਵਾਰ।
ਿਫਰ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ…ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ,
ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਇਹਦੇ
ਅੰਦਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਿਮਲ ਸਕੇ।
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18 ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਾਤ , ਸੱਤ ਵਜ਼ੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਠੀਕ
ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ, ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ
ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀਏ। ਸੋ—ਸੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੱਧ,
ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤ ਬਸ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਕਦੋਂ।
19 ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੋਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਜ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਇਸ ਪੱਲ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਤ ਕੇਵਲ
ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਹਫਤੇ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹ
ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ
ਜਾਉਗੇ…
20 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਗੱਲ ਤਦ ਤੱਕ
ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸ ਸਭਨ ਨੇ ਮੈ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ
ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹ , ਜ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਥੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਉਸ ਤ , ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਟਣਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ
ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਦ ਸੱਭ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਸ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
21 ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਿਸਰ ਦੇ
ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
22 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਅਸੀਂ ਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ,
ਇਸ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ , ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੇ, ਇਸ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਿਜਲ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ,
ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ, ਿਬਨ ਪੁੱਛੇ, ਿਕ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ
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ਕਮਜੋਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਵੇਂ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਚਨ
ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਧਰਤੀ…ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ
ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ , ਇਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਵਰਹ੍ੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਿਕ ਸਾਰੀ ਮਿਹਮ
ਤੈ ਿਮਲੇ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

23 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵ ਅਿਧਆਏ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ,
ਇਹ ਤ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੱਤ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਦਰਾੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਛੇਵ ਅਿਧਆਏ
ਵੀ ਹੈ…

24 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ, ਚੋਥਾ ਬਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ, ਿਜਹਦੇ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ

ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 19ਵੇਂ ਬਾਬ
ਤੱਕ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਲਈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ—ਹੀ
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਿਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹ , ਪਰ ਮੈ —ਮੈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਸਖਾਉਣਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਇਹ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹ , ਤ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਿਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਲੱਗੀ
ਸਮਝ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦ ਜ ਪਿਹਲ ਉਠਾਈ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ
ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।

25 ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ, ਪੜਹ੍ਾਈ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜ ਪਰਛਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਮੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ।
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ਸਮਝੇ? ਿਜਵੇਂ…ਨੂਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ, ਨੂਹ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ, ਹਨੋਕ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਅਤੇ ਲੂਤ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ,
ਸਦੂਮ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ; ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਆਬਰਾਹਾਮ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਸਮਝੇ, ਨਮੂਿਨ ਵੇਖੋ।
26 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਦੋ ਜ ਿਤਨ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ ਗਾ।

ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ, ਸੱਤ
ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਅਤੇ, ਉਹ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?

ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ—ਦੇ ਹੇਠ
ਕੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ
ਉਸ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਿਨਕਿਲਆ। (ਿਕੱਦ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਹੈ!)

ਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲਣ ਜ ਉਸ
ਤੇ, ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ।

27 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਤੇ
ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।”

ਉਹਨ ਬਜੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ: ਵੇਖ,
ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੱਤ
ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸੰਘਾਸਨ, ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ,…ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਖਲੋਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖ ਸਨ, ਇਹ
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ
ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ

ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ।
28 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਆਇਤ ਤੋਂ, 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਹ੍ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਹ ।
29 ਇਹ ਸੱਤ -ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ10 ਬਾਬ ਦੀ ਸੱਤ
ਗਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 10ਵੇ ਬਾਬ
ਕੱਢੀਏ, ਤ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕਰੀਏ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਿਮਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ।
ਿਫਰ, ਸੁਣੋ:

…ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਬਦਲ ਪਿਹਨੀ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਉਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ: ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ…ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ,…

30 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ, ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਿਸੱਧਾ
ਯਾਹੂਦੀ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।

…ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ…ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ
ਦੇ ਥੰਮ ਵਰਗੇ ਸਨ:

31 ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੂਤ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੀ
ਹੈ। ਦੂਤ ਇੱਕ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ, ਵੇਖੋ,
ਜ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਸੀ:…
32 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਪਿਹਲ ਇਹ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਇੱਥੇ
ਇਹ ਖੁੱਲਹ੍ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਮੋਹਰਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦੇ
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ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ…ਇਹ ਖੁਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਹ, ਿਕਵੇਂ ਸੂਰਜ,
ਖੰਿਭ ਵ ਗ…” ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸ
ਨੇ ਫੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ: ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ,
ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਟਕਾਇਆ,
ਤ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ

ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ:…
33 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤ ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੈ; ਪਰਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਤ ਬੱਦਲ ਦੀ ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਿਦੱਤੀ ।

34 ਹੁਣ, ਯੂਹੰਨਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸ
ਿਲਖੇ, ਸੋ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਿਲਖਣ ਲਈਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗਰਜ ਬੋਲ ਹਟੀ , ਤ ਮੈਂ ਿਲਖਣ ਲੱਗਾ:
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਆਵਾਜ ਸਵਰਗ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਿਕ ਿਜਹੜੀ
ਗੱਲ ਉਹਨ ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾ ਿਲਖ।

35 ਹੁਣ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਜੇ ਇਹਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨ
ਗਰਜ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।

ਿਜਹੜੇ ਦੂਤ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ, (ਹੁਣ ਸੁਣੋ)
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਜਸ

ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ…ਭਈ ਹੋਰ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ:

36 ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਇੱਥੇ ਉਹਆਇਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਵੇਗਾ

ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨੇਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀ ਇਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
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37 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਭੇਤ ਸੱਤਵੇਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
“ਜਦੋਂ ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੇਪ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ,
“ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝੇ, ਉਸ
ਸਮੇਂ।” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਦੇਵ ਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਿਕਤਾਬ, ਜ ਪੋਥੀ
ਦਾ ਭੇਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

38 ਹੁਣ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੋਣਗੀ , ਿਕਉਂਿਕ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ, ਹਰੇਕ ਿਬੰਦੂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।

39 ਹੁਣ, ਇਹ ਤ ਭੇਤ ਭਿਰਆ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਤੇ ਵੀ,
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ,
ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ…ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ, ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰੀ ਪੋਥੀ ਹੈ।
ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਿਵੱਚ, ਆਵ ਗੇ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਪੋਥੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
ਜਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤ
ਉਹ ਉਹਨ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀ ਜੋ ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨ ਛੇ ਯੁੱਗ
ਦੋਰਾਨ ਛੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਭੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸਮਝ ਿਵੱਚ
ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ
ਹੋਵੇ, ਉਹਨ ਦਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

40 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹ ਹ ।
ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ…ਇਹ ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵਚੋਂ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ , “ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਇਹ ਨਬੀ ਉਹ ਨਬੀ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ
ਵਚਨ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
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ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਜ ਉਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਸਾਰੀ ਤਰੁੱਟੀ , ਜੋ ਉਹਨ
ਦੁਆਰਾ ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨ
ਸਾਰੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗਾ।

41 ਅਤੇ ਜਦ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ
ਦੂਤ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਿਟਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਮੇਘ ਧਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

42 ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਸਮੇਂ
ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਵੇਖੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਹੀ ਤ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ।

43 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ , ਿਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ, ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ , ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੇਿਲ ਪੇਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਫੇਰਨਾ
ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਇਹਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਲ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਤ ਿਸਰਫ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤ —ਇਹ ਤ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ
ਇਹ ਹੈ।

44 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਹੁਣ, ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।

45 ਹੁਣ, ਇਸ ਦੂਤ ਦੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ
ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ; ਅਤੇ “ਇੱਕ
ਹੋਰ” ਦੂਤ, ਬਲੀ ਦੂਤ, ਹੇਠ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਧਰਤੀ ਦਾ, ਦੂਤ ਹੈ; ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਮੇਘ ਧਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵਾਚਾ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ
ਹੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
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46 ਠੀਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, 1 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਸੀ, “ਉਹ
ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਿਵੱਚਕਾਰ, ਮੇਘਧਨੁੱਖ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ
ਯਸ਼ਬ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਵ ਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।”

47 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 10 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਜਦ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ, “ਭਈ ਹੋਰ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।” ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦ ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਭੇਤ
ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਕਤੇ,
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹ । ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

48 ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਭੇਦ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ
ਵੇਖ ਲਈਏ ਿਕ ਉਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ, ਤੁਹਾ
ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ…ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਗੱਲ ਗੁਆ ਬੈਠ ਗੇ
ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਸਲੀ ਤੋਰ ਤੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਕੋਈ
ਨਬੀ ਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ
ਉਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਮਝੇ? ਪਰ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ , ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ , ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਆਨ , ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਠੀਕ ਦੱਸੇ। ਸਮਝੇ? ਸੋ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨ ਗੱਲ
ਵੇਖਣਗੇ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

49 ਪੋਥੀ ਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ , ਇਹ ਹੈ…ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨੇ ਪੋਥੀ
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪੋਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੋਹਰ
ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਸੱਤ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਪੋਥੀ ਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ, ਮੋਹਰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤਵੇਂ
ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ੍ਚਾਿਰਆ ਜ ਦਾ। ਵੇਿਖਆ? ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹ ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਅਵਾਜ਼
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ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
50 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ
5ਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
51 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਲੇਲਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ,
ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ।
52 ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ,” ਨਾ ਪੋਪ, ਨਾ ਿਬਸ਼ਪ,
ਨਾ ਕਾਰਡੀਨਲ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਪਾਦਰੀ, ਜ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, “ਉਹਨ ਮੋਹਰ
ਖੋਲ ਸਕੇ, ਜ ਉਸ ਪੋਥੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਲੇਲਾ ਹੀ

ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸ ਅੰਦਾਜੇ
ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਿਵੱਚ ਹ ।
53 ਪਰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਲੇਲਾ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੋਥੀ
ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। “ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ
ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ।” ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ! ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ
ਸਕੇ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਹ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਵੇਖ ਗੇ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਜਦ
ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
54 ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ
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ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਲੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਲੇਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੇਲਾ ਹੀ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਜਰੀਏ ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਬਲਕੁੱਲ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਅਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ…

55 ਇਹ ਪੋਥੀ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਮ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ
ਹੈ ਜਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬਦੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮ ਸਮਾਪਤ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

56 ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਫੜਹ੍ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ!” ਕੋਈ
ਦੂਸਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਲੀਮ ਅਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਇਹ ਹੀ ਹੈ!” ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜਹ੍ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ
ਸੰਸਥਾਵ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੜਬੜ
ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?” ਕੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ!

57 ਪਰ ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਜਦ ਉਹ ਸਮ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੋਥੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਝੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ।”

58 ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, “ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਹੀਂ
ਬਚੇ ਸਨ।”

59 ਪਰ, ਇਹ ਤ ਭੇਤ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ! ਿਕਵੇਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਤੰਨ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਿਫਰ! ਿਕਵੇਂ ਵਚਨ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,
“ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ,” ਅਤੇ
ਿਫਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ।”
ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਨ! ਿਕਵੇਂ ਹਵਾ ਸੇਬ ਖਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਨੀ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਿਲਆ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਇਹ
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ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹਨ? ਪਰ ਉਹਨ ਭੇਤ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

60 ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੀ , ਖਾਮੀ ਹਨ…ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਏ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਰੇਿਨਅਸ, ਅਤੇ ਮਾਰਿਟਨ, ਸੰਤ ਮਾਰਿਟਨ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ,
ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਅਤੇ ਲੂਥਰ, ਅਤੇ ਵੈਜ਼ਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ। ਸਮਝੇ? ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਿਕ—ਿਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਲਆਉਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਚਮਕਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵ ਗ, ਤਦ ਨਾਲ
ਹੀ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਦੋੜੇ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ,
ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ। ਪਰ
ਕੁਝ ਖਾਮੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ…ਿਕਉਂ? ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈ , ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ?

61 ਪਰ ਤਦ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਨਹ੍ ਸੱਭ ਭੇਤ ਦਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਸੋਂਿਪਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੇਿਖਆ? ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ! ਿਫਰ, ਇਹ ਪੋਥੀ, ਤਦ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ।
ਅਤੇ, ਿਫਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ…

62 ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਅੰਦਰ ਿਲ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਯਹੂਦੀ ਹਨ।

63 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਪੌਲੂਸ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਲਖਤ
ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾ ਇਹਨ — ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਆਓਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜੀਏ; ਪੋਲੂਸ, ਅਫਸੀ ਦੇ 1 ਬਾਬ ਵੱਲ ।

64 ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਤ ਿਲਖ ਰਹੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਿਕ
ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਇਹ—ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋਗੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਸਮਝੇ? ਬਸ ਇਸ
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ਪੜਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
65 ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ—ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਅਫਸੀ 1:13 ਅਤੇ 14, ਹੁਣ।

ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ: ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ…ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ

ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ।
ਵੇਿਖਆ?

66 ਹੁਣ ਜਦਿਕ ਸਾ ਵਚਨ ਖੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਆਓ
ਅਸੀਂ…ਵੇਖੋ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ
ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਹਰ (ਕੀ?) ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਏ ਕੰਮ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸ ਦਾ ਹਾਓਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ।
67 ਿਜਵੇਂ, ਮੈਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ -ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਚੀਜ਼ ਆਿਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ । ਅਤੇ, ਪਰ, ਿਫਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸ
ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਨਹੀਂ, [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੌਿਕਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਸਮਾਨ ਿਖੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਰੀਖਣ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਿਕ ਵੇਖੇ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਥ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾ ਇਸ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਤਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
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ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੋਹਰ

ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

68 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹਨ ਅਤੇ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਪਰਾਈ
ਭਾਿਖਆ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਨਾਰਹ੍ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨਾਚ
ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਮਝੇ? ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨੀਰੀਖਣ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਨ।

69 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹਨ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਿਟਕਾਣੇ ਲਈ ਮੋਹਰ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ…ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਫਸੀ
4:30 ਿਵੱਚ, ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਸ਼ਬਦ “ਿਨਸਤਾਰੇ” ਫੜੋ, ਵੇਖੋ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਇਸ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ…ਉਹ
ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਪ ਹੀ,
ਮੋਹਰ ਹੈ।

70 ਮੋਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ…ਹੁਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲਏ
ਹਨ। ਮੋਹਰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ “ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ।” ਅਤੇ ਜਦ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਜੋ ਿਕ ਇਹਨ ਭੇਤ ਭਰੀ ਮੋਹਰ
ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਿਦਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਮੋਹਰ
ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤਦਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ।
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71 ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਲ -ਫਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਤ ਬਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ
ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ।
72 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੋਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ “ਮਲਕੀਅਤ।” ਵੇਖੋ,
ਿਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਕੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨੀ
ਨਾਲ ਜ ਦੁਨੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
73 ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੋ, ਮੋਹਰ ਇੱਕ “ਸੁਰੱਿਖਆ” ਹੈ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸਦੀਪਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਸਮਝੇ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪਰ,
ਮੋਹਰ ਉਸਦੇ ਸਦੀਪਕ ਿਟਕਾਣੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਾਏ ਜੋ ਇਸ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ! ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
74 ਤੁਸੀਂ ਸਭਨ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਆਖਦੇ
ਹਨ, “ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸੈਤਾਨ
ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਦ ਹੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਜੀ ਹ । ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਹ-ਹਾਹਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ
ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ
ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਿਜਸ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ
ਪਵੇਗੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ
ਇਹ—ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ
ਪਰਤ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
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ਵੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਅਰਥਾਤਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
75 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

76 ਹੁਣ ਿਫਰ, ਰੋਮੀ 8:22 ਅਤੇ 23। ਆਓ ਇਸ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਪਛੋਕੜ ਿਤਆਰ ਕਰ ਗੇ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਸ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਉਹਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਰੋਮੀ 8:22 ਤੋਂ, ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਮਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਉਕੇ
ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਹ੍ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਨ।

ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਿਜਨਹ੍
ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਹਲ ਫਲ ਿਮਿਲਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹਾਉਕੇ
ਭਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹ ।

77 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਿਢ ਅਨੰਦ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਸਾ ਸਭਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹ । ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹਾਉਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਵ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ
ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
78 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ; ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।” ਅਤੇ ਇਹ
ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਉਹ, ਉਹ…ਉਹ ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ
ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਤੇ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਭੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ;
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ਉਹ ਉਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਸੋ ਿਫਰ ਅਸੀਂ…ਜਾਣ ਬੁੱਝ
ਕੇ ਭੁੱਲਦੀ ਹਨ।

79 ਅਤੇ ਇਸੇਕਰਕੇ, ਤਦ, ਮੀਡਾ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ,
ਇਹ ਇੰਝ ਿਕਉਂ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ।

80 “ਔਹ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਮੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਮੀ ਰੂਹ ਹੈ।”

81 ਸਾਡੀ ਕੋਮੀ ਆਤਮਾ ਬਦਮਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਖੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ? ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੁਿਨਆਦ ਵਾਿਸ਼ਗਟਨ, ਅਤੇ ਿਲਕਨ ਵਰਗੇ, ਮਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਿਨਆਦ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੋ
ਗਏ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਖਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

82 ਇਹ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਹਾਸ-ਅਿਭਨੇਤਾਵ ਦੀ, ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਵੇਂ
ਿਗਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹਾਸਾ, ਮਖੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਔਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ,
ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਮੈ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ
ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆਹੈ। ਅਤੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ, ਅੱਜ ਹੈ।

83 ਪਰ, ਔਹ, ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ
ਹੈ, ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਆਸ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ
ਇਹਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਸਮ ਹੈ।
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84 ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ , ਿਕ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕਵੇਂ ਮੋਤ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਸ਼ਟੀ
ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਵੇਿਖਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਹਨ , ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਹ ਦਾ ਹੀ, ਕੁਝ
ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਹਾਉਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ
ਹਾਉਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਆਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ
ਕਾਰਨ ਹੈ।

85 ਇਹ ਹੀ ਢੰਗ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ! ਮੈਂ ਇਲਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈ ਕਾਰਨ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਰੂਰੀ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਦ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਕਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਡੋਿਲਆ ਹੈ, ਜ ਿਕਨੀ ਕੁ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਿਚਲਾਇਆ ਹੈ; ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਥੇ ਹੀ

ਠਿਹਿਰਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ “ਉਹ,” ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।

86 ਵੇਖੋ, ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਿਕਨੀ ਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤ
ਵੀ ਅਸੀ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, “ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕ, ਿਕ—
ਿਕ ਇਹ ਤ ਬਸ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੈਂਸਰ,
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੈਂਸਰ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ । ਪਰ, ਅਸਲ
ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।
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87 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ “ਪਾਪ।” ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ।
ਇਸ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ,
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਾਪ
ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ—ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ ਅਰ ਿਜਸ
ਪਾਪ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਿਕਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਕੰਨ ਧਾਰਿਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
88 ਹੁਣ, ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਉਕੇ ਭਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ
ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
89 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠ , ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਤ ਹ ਚੜਹ੍ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਿਖੱਚਣ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨ , ਿਕਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਖੱਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ, ਪਾਗਲ ਵ ਗ, ਿਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਰੇਂਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਲਾ
ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ—ਉਹ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
90 ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਿਬਮਾਰੀ, ਦਰਦਅਤੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਿਘਰਦਾ
ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂ? ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਕੱਧਰੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਉਕੇ
ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ।
91 ਅਤੇ ਜਦ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
“ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਤ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਿਕਿਤਉਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਿਜੱਥੇਂ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ।
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ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਆਵਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਿਕ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ , ਆਪਣੇ
ਅਧੀਨ, ਮੋਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ।
92 ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਆਦਮ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਮੋਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ,
ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਣ ਜਾਈਏ।
93 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ
ਲਈ ਮਰਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੰਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਈ ਲੰਘ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ,
ਖਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਦਮ ਿਡੱਿਗਆ,
ਤ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
94 ਹੁਣ, ਉਸ ਅਜਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ
ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਹੁਣ, ਆਦ ਿਵੱਚ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ—ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਸਰਫ ਆਦਮ ਅਤੇ
ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤ
ਉਹਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।” ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਤ ਇਸ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਭੁਲਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਬਲਕੁੱਲਆਦਮਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹ ।
95 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਮਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?
96 ਹੁਣ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਲੱਿਭਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਹਨ
ਲਈ ਮੋਤ ਪੈਦਾ।
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97 ਹੁਣ, ਜਦ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਫਰ ਅੱਗੇ
ਤੋਂ ਵਜੀਫੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ, ਅਤੇ
ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਗ ਹ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵਾਈ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਦੱਸੇ ਕੀ ਿਕੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤਦ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਉਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਵੇਿਖਆ?

98 ਪਰਇਨਸਾਨ ਿਗਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, “ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਥੇ ਜਾਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਦੇਿਖਆ,
ਿਗਆਨ।

99 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜਾਏ, ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਹ ਹੀ ਉਹ
ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਆਦਮ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।

100 ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ, ਿਵਰਸਾ ਵੀ, ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਿਲਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਿਜਸ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਸੇ ਿਦਨ ਜਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।” ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਰੀ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭ
ਜਗਹ੍ਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਰਸਾ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ।
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101 ਹੁਣ,ਆਦਮ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, “ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇੱਥੋਂ, ਠ ਕੇ ਥੇ ਚਲਾ
ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਸੀ,
“ਇਹ ਰੁੱਖ, ਇੱਥੋਂ, ਠ ਕੇ ਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ
ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

102 ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਸੱਕਦੇ ਹ ਤ ਿਕ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ! ਸਮਝੇ? ਔਹ! ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਸ ਿਪਛ ਹ

ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤ ਿਫਰ ਹੁਣ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ? ਵੇਿਖਆ? ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਸਮਝੇ?

103 ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਰਸਾ, ਧਰਤੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਆਦਮ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ,
ਇਹ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ , ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ , ਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਹਰ
ਚੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਜ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੈਤਾਨ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ, ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਆਈ
ਅਤੇ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਿਮਰਾਸ ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼।

104 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਿਟਊਸਨ ਿਵੱਚ ਰੁਿਕਆ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ! ਿਕ, ਿਤੰਨ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਪੁਰਾਣਾ
ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਿਤਓਂ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਾਤੀਂ ਪੂਰਵਕ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਿਵਭਚਾਰ,
ਨਾ ਜੂਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਟਊਸਨ
ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਉਟ ਆਉਦੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ,



ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਾਰ 27

ਗੁਰਜ਼ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕੈਕਟਸ
ਲਿਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਕੈਕਟਸ ਪੁੱਟ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ , ਬੀਅਰ ਦੇ
ਡੱਿਬ ਅਤੇ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ
ਕੋਮ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ
ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਭੋਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ
ਿਕ ਮੱਝ ਸਨ।”
105 ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਟੋਮਬਸਟੋਨ ਦੇ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ,
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਮੈਂ ਜੈਰੋਿਨਮੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੇਂ
ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਜੈਰੋਿਨਮੋ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤ
ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: ਜਮੀਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਗੋਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਥੇ ਆਏ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹਨ ਨੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਰਆ। ਅਤੇ
ਥੇ ਗੈਰੋਨੀਮੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ, ਜ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ

ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟੁਕਿੜ ਦੇ ਤੇ ਅਥਵਾ
ਦੋ ਜ ਿਤਨ ਕੇਬਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ, ਅਸਲੀ, ਜਖਮੀ, ਅਮਰੀਕੀ,
ਇੰਡੀਅਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਲੜਹ੍ ਰਹੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਥੇ, ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਜੈਰੋਿਨਮੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ
ਬੱਚੇ , ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਿਧ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਹੂ ਲੂਹਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਲਈ ਪੈਨਸਲੀਨ
ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ! ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਬਾਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਖ
ਆਖਦਾ ਹ ।
106 ਕੋਚਾਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ
ਬਜ਼ੁਰਗਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨ ਨੇ, ਉਹਨ ਸਭਨ ਨੇ ਵਰਦੀ
ਪਿਹਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ।
ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਿਰਹਾ,” ਅਤੇ
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ਉਹ ਪਸੈਂਜਰ ਕਾਰ, ਜ ਬੋਕਸ ਕਾਰ ਦੀ—ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਗੋਲੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਲੀ ਮੱਝ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ।” ਚਾਲੀ
ਮੱਝ , ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਇੱਡੀਅਨਜ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ
ਦੋ ਜ ਿਜਆਦਾ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨ ਮਾਰੂਥਲ
ਤੇ ਰੱਖਣ ਿਦਓ। ਉਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਿਰਯਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਖਿੜਆ, ਧਰਤੀ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੋਓਟੇਸ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ।

107 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੱਝ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਤ ਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ
ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਦੇ ਤਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਉਹਨ ਸ ਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਦੀ ਅੰਤੜੀ ਵੀ ਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ
ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਲਟਕਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਖੱਲ ਸੁਕਾ
ਲਈ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਜ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ
ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ…
108 ਪਰ, ਜਦ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜੇ, ਪਾਖੰਡੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ
ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨ ਮੱਝ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਭਾਰਤੀ ਭੁੱਖੇ ਰੱਿਖਆ।
109 ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ
ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨ ਦਾ ਹੈ।
110 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜੇ ਜਪਾ-…ਜਪਾਨ, ਰੂਸ ਜ —ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ
ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜੇ, ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਇੱਥੇਂ ਵਾਿਪਸ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ,” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸੀ ਉਹਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰ, ਯਾਦ ਰਹੇ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ।
ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
111 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਦਮ ਦੇ ਦੂਿਸ਼ਤ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਦੂਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਦੇ ਦੂਿਸ਼ਤ
ਵੰਸ, ਖ਼ੁਦਾ ਉਹਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
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ਹੋ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਪੋਥੀ, 11 ਬਾਬ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ, 11
ਬਾਬ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਬਾਬ, ਆਓ 18 ਆਇਤ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਇਹ, 11:18 ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮ ਕਰ੍ੋਧਵਾਨ ਹੋਈ , ਤ ਤੇਰਾ ਕਰ੍ੋਧ ਆਣ ਿਪਆ (ਹੁਣ ਵੇਖੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ),ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਦਾ ਸਮ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਜੋ ਉਹਨ
ਦਾ ਿਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀ ਸੰਤਾ
, ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ

ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੇਵੇਂ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੇਵੇਂ; ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦਾ ਨਾਸ਼—ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

112 ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਬੀਿਜਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਵੱਢਣਗੇ। ਿਬਲਕੁੱਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਪ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ! ਿਕਨਹ੍ , ਅੱਜ ਇਸਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਕੰਨਹ੍ੇ
ਜਨਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਿਕਨੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਕਸਮ ,
ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਿਜਸ ਜੈਫਰਿਸਨਿਵਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ
ਤੋੜ ਦੇਣਗੀ ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਗਰਭਪਾਤ
ਦੇ ਕੇਸ ਤੀਹ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਦਰਜ ਹਣਗੇ? ਪੰਝੀ ਜ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਹਰ
ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਲੋਸ ਐਜ਼ਲਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੈਫਰਿਸਨਿਵਲੇ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜ ਓਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਰੋਗਰ
ਕਲਾੱਰਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਿਕਹਾ ਹੈ।

113 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਹੈ,
ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨ ਪਹਾੜ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
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114 ਮੈਂ ਫਲੋਿਰਡਾ , ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਖਜ਼ੂਰ
ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਗਰਮੱਛ
ਆਪਣੀ ਪੁੰਛ ਿਹਲਾਉਂਦੇ, ਥੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖ , ਜੋ ਉਹ ਹਾੱਲੀਵੁੱਡ

ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜਹ੍ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਉਹਨ ਸਭਨ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , “ਿਕਸੇ ਿਦਨ! ਿਕਸੇ ਿਦਨ!” ਜੀ ਹ ।

115 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾ ਮੱਤੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਦੱਿਸਆ
ਹੈ, ਿਕ, “ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਹਲੀਮ ਅਤੇ
ਦੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ
ਹਲੀਮ ਹਨ,” ਉਹ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, “ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਹ ਜੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਸ਼
ਕਰੇਗਾ; ਪਰ ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਦ।

116 ਹੁਣ, ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਹੁਣ, ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਤ ਮੂਲ ਸਵਾਮੀ
ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਗੁਆ
ਿਲਆ। ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਥੇ ਿਸਘਾਸਣ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ।
[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
ਔਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ,
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਾਰ ਗੁਆ ਿਲਆ, ਤ ਇਹ, ਮੂਲ
ਸੁਆਮੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਕੇਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ!

117 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਾਿਵ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਿਪਛ ਹ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
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ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰ ਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਾਿਵ
ਦੀ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

118 ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਦਾ
ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? “ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਸਾਰ’?” ਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਿਪੱਛੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ
ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛੋਟੀ—ਛੋਟੀ ਿਸਆਹੀ ਦੀ
ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਕਾਟ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੀ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਜਦ
ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ
ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਮੇਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਠੀਕ
ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਾਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ, ਮੇਰੇ!

119 ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਭ ਦਾ ਕੰਨੂਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ
ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਗਵਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।] ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ
ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕੰਨੂਨੀ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ
ਚੀਜ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਵਾਹ! ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ? ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ
ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ!

120 ਆਦਮ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਿਮਲਣ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੁਆ ਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਦਰਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਸੋ
ਉਹ ਇਸਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ —ਉਸ ਤ ਆਪ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

121 ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ
ਹੋਵੇ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ



32 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥਾਤ “ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ,” ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪੋਥੀ 25 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ।
122 ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਹਰੇਕ—ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰਾਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
123 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਬਦਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਿਪਆਰ ਨੇ ਉਸ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੀ ਸੀ,
ਤੇ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਹ ਤ ਖਤਮ
ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ
ਿਵੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ। ਿਬਵਸਥਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਹ, ਅਦਭੁੱਤ ਿਕਰਪਾ,
ਿਕਨੀ ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਇਵਜ਼
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
124 ਅਤੇ ਕੋਣ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਸੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆਇਆਸੀ।
125 ਔਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਲਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹ , “ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਸਾ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ।” ਹੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ
ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ! ਔਹ, ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ!
126 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ।
ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
127 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਜਦਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ
ਜੰਿਮ ਹੈ…ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਥੇ ਇਹ ਤ ਕਾਮ
ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅੰਨਹ੍ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜੰਿਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੰਿਮ ਹੈ।
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128 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਸੀ।
129 ਹੁਣ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਊਸ ਤ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹ । ਦੂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਡੱਿਗਆ। ਉਹ ਤ
ਅਲੱਗ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਾਪ ਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
130 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਥੋਂ ਆਈ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਪ
ਦਾ ਵੰਸ਼, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
131 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।
ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਜਨਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਸਾ ਟਿਹਣੀ ਤੇ ਹੀ
ਛੱਡ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹ । ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ
ਜਨਮ ਨੇ ਇਸ ਉਪਜ — ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇਮਾਨੂਏਲ ਬਣ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬਣ ਿਗਆ। ਇੰਮਾ ਏਲ! “ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ” ਿਮਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। ਪਰ ਤਦ ਿਕਰਪਾ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਛਾ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
132 ਔਹ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ! ਜਦ ਮੈ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮਕਾਨ
ਥੇ ਿਮਲੇਗਾ; ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ

ਸਾਰੇ ਥੇ ਇਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,
“ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ, ਿਕੰਨੀ ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਦਭਾਗੇ
ਬਚਾ ਿਲਆ!” ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ
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ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਹੀ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੇ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ।” ਜੀ
ਹ । ਔਹ!

ਇਹ ਤ ਿਕਰਪਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਡਰਨਾ
ਿਸਖਾਇਆ,

ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਡਰ ਤੋਂ ਅਜਾਦ
ਕੀਤਾ;

ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤੀ!

133 ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ!
ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਪੁਸਤਕ…
134 ਰੂਥ ਦੀ ਪੁਸਤਕਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ
ਬੋਅਜ…ਅਤੇ ਨਾਓਮੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਵੇਖੋ। ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨਾ
ਸੀ। ਅਤੇ, ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਰੂਥ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਹ
ਿਯਸੂ ਸੀ, ਬੋਅਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਈਲ
ਛੁਡਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲਾੜੀ ਿਮਲੀ। ਸੋ ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਟੇਪ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈ ਪੂਰਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
135 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੰਭੋਗ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਆਰੀ
ਤੋਂ ਜਨਮ ਨੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ
ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਿਯਸੂ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਿਕਸੇ
ਸੰਭੋਗ ਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ ਜ ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੇ
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ਲਹੂ, ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ । “ਅਸੀਂ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ ।” ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ…”
136 ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਿਵਅਕਤੀ,
ਚੋਥਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤ ਇਮਾ ਏਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਬੂਥ-ਕਿਲਬਬੋਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕਹਾਣੀ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਆਪਣੀ ਮਿਹਮ ਤੋਂ ਹੇਠ , ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਹਾਣੀ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।

ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਆਪਿਣ ਲਈ ਅਜਨਬੀ,
ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਪੀੜ ਦਾ। ਔਹ!
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਲਆ
ਰਹੀ ਹੈ;

ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ;

ਪਰ੍ਭੂ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ, ਕੋਮਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ,
ਿਪਆਰ ਵੇਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਨ ਬਚਾਇਆ।
ਔਹ ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਿਕਨੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹ !

ਮੇਰਾ ਸਾਹ, ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ, ਮੇਰਾ ਸੱਭ ਕੁਝ!
ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਣਆ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ,
ਮਹਾਨ ਸ਼ਰੀਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ
ਿਵੱਚ ਵਾਸ।

137 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣ…
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣ
ਲਈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਿਲਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
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ਤੋਂ, ਤ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ; ਿਕ ਮਨੁੱਖਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਤ ਿਕ
ਉਹ ਮਰ ਸਕੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਥੇ “ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ।
138 ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਰੂਥ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ “ਗੋਅਲ,” ਅਥਵਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ ,
ਇਹ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਕ
ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ।
139 ਅਤੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਣ
ਿਗਆ ਤ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕੇ, ਅਰ ਸਾ
ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ।
140 ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁਡਾਏ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਹ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ
ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਰੁਕੋ, ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖ ਗੇ। ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ
ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਲਆ ਹੈ,
ਤ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਿਲਆ
ਸੀ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ; ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ ਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ
ਅਿਧਕਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜਦ
ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
141 ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ। ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੀ
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ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਿਵਵਰਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕ ਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਇਹ
ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ
ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਹਨ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

142 ਹੁਣ…[ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕ ਜ ਦਾ ਹੈ—
ਸੰਪਾ।] ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ …

143 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੇ ਪਾਓਗੇ।
ਜਦ ਉਹ ਸੀ—ਜਦ ਉਹ—ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਖਰੀਿਦਆ…ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਕੁਝ—ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ
ਿਕਿਰਆ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਲੰਿਘਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ
ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ, ਦੂਸਿਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ।

144 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਮੋਹਰ, ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ
ਵ ਗ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਹੁਣ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ
ਦਾ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਖੋਿਲਆ ਜਾਣਾ ਿਵਖਾਉਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਠੀਕ
ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਫਲਾਣੇ-
ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਗਲੇ ਭੇਤ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੀਰਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੱਥੀ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ—ਿਕ—ਿਕ ਫਲਾਣ-ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹਰੇਕ ਦਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, (ਿਕਨੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?) ਅਤੇ ਇਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ।
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ਇਹ ਮੋਹਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਵੀਂ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤੋੜ
ਸੱਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੋਲਹ੍ ਸੱਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਸਰੇ ਖੋਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ।

145 ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਭ ਭੇਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਤ, ਸੱਤ ਵੱਖਰੀ -ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਿਕ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਸਮਝਣ
ਦੇਵੇ ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ
ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮ ਹੈ!
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਭੇਤ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ ਜਦ…ਇਹ ਿਕਤਾਬ
ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਹ੍ ਸਕਦੀ ਅੰਤਲੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਕ।

146 ਪੋਥੀ ਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ…” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਿਕ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹ । ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਹ ਬਰਤਨ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਮਿਹਮ !), ਮਰ ਿਗਆ, ਿਫਰ
ਜੀ ਿਠਆ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆ ਿਗਆ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਹ੍ੇ
ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਠੀਕ ਹੈ।

147 ਹੁਣ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਤਕ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਜਦ
ਤਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆ ਿਗਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਿਜਹਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਥੇ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਗ ਹ
ਿਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍
ਇਸਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ
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ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
148 ਹੁਣ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਿਕੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਆਓ ਹੁਣ 2 ਆਇਤ ਦੀ
ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। 1 ਆਇਤ ਪਿੜਹ੍ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਆਓ—
ਆਓ—ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ
ਆਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ ਗੇ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਪੋਥੀ …ਖੋਲਹ੍ਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?

149 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰਹੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ 1 ਆਇਤ ਿਫਰ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹਨ ਦੋਹ ਇੱਕਠਾ ਜੋੜ ਸਕੀਏ।

…ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ…

150 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ।
ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ ਇਸ
ਗੁਆ ਿਲਆ, ਤਦ ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਤ ਉਸਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ (ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ) ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ
ਜੋ—ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

151 ਅੰਦਰ, ਵੇਖੋ! ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਗੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋਗੇ, ਿਕ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੋਹਰ, ਬਹੁਤ ਿਪਛ ਹ, ਪਛ ਹ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਿਮਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਭੇਤ, ਇਹਨ
ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭੇਤ ਇਹਨ
ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਾਕਉਂਦੇ ਹਨ—
ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ
ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹ ।
152 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਪੁਸਤਕ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਲਪੇਟੀ
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ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੋਹਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਸਭਨ , ਇੱਕਿਠਆ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਇਹ ਿਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ,” ਜ , “ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ,”
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਭੇਤ ਉਹਨ ਮੋਹਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ
ਯੋਜਨਾ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ! ਸਮਝੇ?
153 ਹੁਣ, “ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ…” ਹੁਣ 2 ਆਇਤ।

…ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ, ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ, ਪੁਕਾਿਰਆ, ਕੌਣ ਯੋਗ
ਹੈ…(ਿਕਸਦੇ ਯੋਗ?)ਕੌਣ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ,…

154 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਥੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ
ਮਾਿਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ,
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸੈਤਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ , ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ…ਉਸਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਤਾਨ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ
ਰੁਕ ਸੱਕਦੇ ਹ ! ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੈਮਨਰੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਦਮ
ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕੀਤਾ, ਤ ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਯੁੱਗ ਿਕੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਹੁਚ ਗਈ।
155 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ
ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਤੋਂ, ਉਤਾਹ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਕ, ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੇਖੇ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ 4 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਉਤ ਹ ਉਠਾ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਤ ਹ ਆ ਜਾਹ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈ ਿਵਖਾਵ ।”
156 ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਜਰਾ
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ਸੋਚੋ। ਅਤੇ, ਤਦ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
157 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਦੂਤ, ਬਲੀ ਦੂਤ, ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਆਇਆ, “ਇਸ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਣ ਹੈ; ਇਸ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ
ਯੋਗ? ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਣ ਸੀ? ਇਸ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਣ
ਸੀ?” ਵੇਖੋ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ। ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਕੋਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਹ…” ਹੇ ਮੇਰੇ, ਖੁਦਾ! ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹ ਹ , ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
“ਪਰ ਉਹ ਆਵੇ,” ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਆਵੇ…” ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੈ! “ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ,
ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ।” ਔਹ, ਮੇਿਰਆ! “ਜ ਤ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲੇ, ਨਹੀ ਤ
ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ ਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਗ ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਣ ਹੈ?”
158 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ:

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਨਕਿਲਆ; ਨਾ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਗ ਿਨਕਿਲਆ; ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਜ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
ਿਗਆ।

159 ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕਾ ਨ ਹੈ; ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨੇੜੇ ਦਾ—ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਵਜ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ
ਦਾ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਣ ਹੈ?”
160 ਅਤੇਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ , ਅਤੇ ਨਬੀ , ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ

ਿਖਆਲ ਹੈ? “ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਕਦੇ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।” ਏਲੀਯਾਹ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਜ —ਜ ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਥੇ ਖੜੇ ਸਨ;
ਸੱਭ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ, ਅਯੂਬ, ਅਤੇ ਸੱਭ ਸੰਤ ਲੋਕ ਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ
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ਜਣਾ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪੁਸਤਕ
ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨਾ ਤ ਛੱਡੋ ਕੋਈ

ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
161 ਹੁਣ ਪੋਪ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਸ਼ਪ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ
ਯੋਗਤਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
162 ਉਸਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਜੇ ਉਹ ਆ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ।”
163 ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਥੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫਿਰਸ਼ਤਾ;
ਿਜਵੇਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ, ਿਜਬਰਾਇਲ, ਮੀਕਾਏਲ। ਪਰ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ,
“ਕੋਈ ਵੀ ਆ-ਦ-ਮੀ ਨਹੀਂ,” ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਫੀਮ।
ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਡੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
164 ਪਰ ਇਹ ਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ,” ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਕੋਈ
ਵੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।” ਔਹ,
ਨਹੀਂ! ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਸੋ, ਇਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਿਕਤੇ
ਵੀ। ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਬਸ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਿਬਸ਼ਪ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਇੱਥੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨਹ੍ੀਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲ। ਿਵਉ!
ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ ਬਸ ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ “ਰੋਇਆ।”
165 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਯੁਹੰਨਾ ਇਸ
ਲਈ ਰੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ।” ਔਹ!
ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ
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ਵੱਖਰਾ ਜਾਣੇਗਾ, ਸਮਝੇ; ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ।
166 ਪਰ, ਯੂਹੰਨਾ “ਰੋਇਆ।” ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਯੂਹੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ ਸਕੇ, ਤ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
167 ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ

ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਯੋਗ ਸੀ, ਜੋ
ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਵਸਤੂ ਸੀ।
168 ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ
ਅਗ ਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ।”
169 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਵੇਿਖਆ।
ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੇ,
ਸਿਰਸਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰੋ ਿਪਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਿਗਆ ਸੀ।
170 ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਪੁੰਤੂ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੀ ਦੇਰ,
ਰੋਇਆ। ਤਦ ਥੇ ਖੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਨਾ ਰੋ।”
ਹੇ, ਮੇਰੇ! ਉਸਦਾ ਰੋਣਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।
171 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਿਰਆ, ਉਹਆਦਮੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਥੇ ਨਬੀ
ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਜਨਮੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਹ । ਥੇ
ਸੰਤ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਥੇ ਖੜੇ ਹਨ…ਔਹ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ?”
172 “ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਮੈ ਉਹਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ।”
173 ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ
ਰੋ ਿਪਆ। ਔਹ, ਸੱਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ; ਤੇ ਉਹ ਿਵਲਖ-ਿਵਲਖ
ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੀ
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ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਲੱਭ
ਸਕੇ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜੋ ਿਕ
ਇਹਨ ਮੰਗ ਪੂਿਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੇ…ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ,
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਹ,
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿਡੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਦਾ—ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਉਿਜਆਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਅਿਧਕਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤਾਰ
ਸਕੇ। ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਹ, ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ।
174 ਅਤੇ ਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਚੋਹ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸਵਰਗ
ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਖੜੇ, ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਨਾ ਰੋ।” ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
175 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।—
ਸੰਪਾ।] ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ!
176 “ਯੂਹੰਨਾ, ਹੋਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ। ਨਾ ਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਬਬਰ
ਸ਼ੇਰ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ।”
177 ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਘੋਲ ਕਰਕੇ, ਿਜੱਤ ਪਾਉਣੀ।” ਹੇ, ਮੇਰੇ! ਜਦ
ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਲਹੂ ਚੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਜੱਤ
ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ ਜੇ? ਵਾਹ! ਸਮਝੇ?
178 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ, ਿਜੱਤ ਿਗਆ
ਹੈ, ਫਿਤਹਮੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
179 ਯਾਕੂਬ ਵ ਗੂ, ਜੋ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸੀ। ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ
ਨੇ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਿਦ ਗਾ।” ਉਸਨੇ ਉਹ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਉਹ ਿਮਲ ਨਾ
ਿਗਆਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ
ਤੋਂ, ਿਜਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।” ਕਾਹਦੇ ਿਵੱਚ? “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,”ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਿਜੱਿਤਆ ਸੀ।
180 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਇਸ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਨਾ ਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਗੋਤ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਜੋ ਦਾਊਦ
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ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ, ਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਸਨੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਪ ਵਾਿਪਸ ਉਹਨ ਹੀ
ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕੋਲ…ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ , ਅਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹ ।

181 ਪਰ ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਿੜਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਵੇਿਖਆ। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਿਕਨਾ ਵੱਖਰਾ! ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜੱਤ ਿਗਆ
ਹੈ।” ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ , ਿਕ
ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਹੈ।” ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। “ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ।” ਜਾਨਵਰ
ਿਵੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

182 ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਜਰਾਫ ਦੀ —ਦੀ
ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਕ ਸੁਣ ਚੁੱਿਕਆ ਹ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਹਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਹਾਥੀ
, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ “ਵੀਂਅ, ਵੀਂਅ, ਵੀਂਅ” ਕਰਕੇ

ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ — — ਦੁਹਾਈ
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰਡ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ—ਉਹ ਚੁਕੰਦਰ, ਤਦ…ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਪਾੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਜੋ ਿਕ
ਚੇਪੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋਂ, ਕੁਝ ਦੂਰੀ
ਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਥੇਂ ਤੱਕ ਿਕ ਝੂਡ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਹੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਔਹ,
ਔਹ, ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

183 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਿਕ ਜਦ ਸਾਰੀ ਿਫਰਕਾ ਪਰ੍ਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ੱਕ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਕੁਝ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇਇਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਹ!

184 ਉਸ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਰੋ। ਿਦਲ ਥੋੜਹ੍ਾ ਨਾ
ਕਰ, ਯੂਹੰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ ਿਵਖਾ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਤੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ, ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੱਭ ਕੁਝ
ਿਵਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ…”
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185 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਗੋਤ…ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਚੰਨਹ੍, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ
ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ, ਗੋਤ ਦਾ
ਿਚਨਹ੍, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ।
186 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬਲਦ, ਅਤੇ…ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਉਹਨ ਸਰਾਫੀਮ , ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਚਨ;
ਜਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਸੱਭ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ।
187 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ , ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ , ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਿਣਆ, “ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦਾ
ਕੰਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।”
188 ਇਹ ਤ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਟਿਹਣੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੀ। ਔਹ-ਹੂ! ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਹਣੀ
ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੀ, ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਪਉਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿਹਣੀ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਿਨੰਬੂ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ। ਉਹਨ ਤੇ ਤ ਸੰਤਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ…ਵੇਖੋ? ਜਦ ਉਹ
ਟਿਹਣੀ—ਜਦ ਉਹ ਟਿਹਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਸੇ ਟਿਹਣੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਤ ਇਹ
ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਅਸਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
189 ਅਤੇ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯੁਹੰਨਾ, ਦੀ ਉਹ ਇਜੀਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ; ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ
ਤਾਕਤ; ਬਲਦ ਦਾ ਕੰਮ; ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ…ਬਲਿਕ ਉਕਾਬ ਦੀ, ਬਲਿਕ।
ਹ ਜੀ, ਥੇ ਇੰਜੀਲ ਖੜਹ੍ੀ ਹਨ! ਕੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਸੱਤ
ਕਲੀਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ।”
190 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਉਂ? “ਔਹ ਯਹੂਦਾ, ਕਾ ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਟਿਣ ਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨਾ ਆ
ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।”
191 “ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਫਿਤਹਮੰਦ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
192 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘੁੰਿਮਆ ਿਕ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਤ
ਉਸਨੇ ਲੇਲਾ ਵੇਿਖਆ। ਿਕਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਿੜਆ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣ
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ਲਈ ਪਰ ਿਦੱਸਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਲੇਲਾ ਆਿਖਆ। ਪਰ ਜਦ
ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਵੇਿਖਆ, “ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜੋ ਮੈ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।” ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਕੋਿਹਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ,
ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਸੀ। “ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਸੀ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!

ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਲੇ , ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਪਾਪੀ ਬਣੇ ਰਹੋ?
193 ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਅਗ ਹਆਇਆ। ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜੱਿਤਆ
ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ।” ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੋਇਆਲੇਲਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਲਹੂ ਸੀ, ਉਹ ਜਖਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ
ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ।
194 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਥੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ, ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਿਜਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਿਜਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
195 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਦਾ ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ ਿਠਆ ਸੀ।
“ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।” ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਸੀ,
ਅੱਜ, ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਦੀ
ਆਿਗਆਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਨ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਿਨਰਭਰ ਹ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਕਾਟ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਰੰਗਕਾਟ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
196 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ,
ਉਹ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
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ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਲੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੇਲੇ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਲਾ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਆਇਆ।
197 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਪਛ ਹ
ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਿਵਚੇਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ
ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਬਕਰੀ , ਅਤੇ ਬਲਦਾ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਇਵਜ ਭੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ…ਿਕਉਂਿਕ,
ਉਹ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਲਹੂ ਅਜੇ ਬਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਥੇ ਮੋਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਅਤੇ ਮੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਸੀ।

198 ਅਤੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਥੇ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕੰਝ ਯਹੋਵਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਲਹੂ ਲੂਹਾਨ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ!
199 ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੰਨੋ
ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ। ਔਹ, ਸੋਚੋ! ਉਹ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ
ਹੈ? ਉਹ ਮਿਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਨੱਕਲ ਕੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵਿਧਆ।
200ਔਹ, ਕੀ ਇਹ ਮਿਹਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਿਵਚਾਰ , ਏਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ
ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਵੀਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ!
201 ਲੇਲਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਗ ਹ ਵੱਧਦਾ
ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ! ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋਂ ਿਪੱਛੇ ਸੀ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਲੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਗ ਹ
ਵਿਧਆ ਹੈ।
202 ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਇੱਕ ਘਟੇ
ਲਈ, ਉਸ “ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ” ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਹ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਥੇ ਹੋਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ
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ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਿਨ ਦਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੇ ਅਗ ਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਲੇਲਾ ਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉਡੀਕੋ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ? ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਲਹੂ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ
ਿਗਆ, ਤ ਇਹ ਿਨ ਹੈ; ਪਰ ਜਦ ਲਹੂ ਉਸ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੀ,
ਤ ਥੇ ਦਯਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪ।] ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੀਤਾ!
203 ਅਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ! ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਫਰ ਮਿਰਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਵਚੋਂਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦੀ
ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਫਰ ਿਸਸ, ਸੰਤ ਏਸੀਸੀ, ਜ
ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜ ਸੰਤ ਸੀਸੀਲੀ, ਹੋਰ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ? ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਤ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ। “ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਲੇਲਾ ਵੇਿਖਅ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਿਹਆ ਹੋਇਆ ਲੇਲਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਖਮੀ
ਸੀ।” ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਸੰਤ ਕੋਹੇ ਗਏ ਹਨ; ਉਹਨ
ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ
ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਉਹ ਹੀ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗ ਸੀ।
204 ਇੱਥੋਂ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕਿਟਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ
ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ! ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪੁਭੂ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
205 ਯੂਹੰਨਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ—ਸਾਰੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
206ਆਿਖਆ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਨਾ ਰੋ,” ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਇੱਕ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਹੈ।” ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ , ਜੋ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ।
207 ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ, ਇਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧੋਣ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੁਝ। ਉਸਦੇ ਤੇ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।
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208 ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, (ਕੀ?) ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਔਹ! ਔਹ! ਮੈਂ…ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੋਵੋ? ਇੱਥੇ
ਉਹ ਲੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ… ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ, ਜਦ ਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ। ਉਸਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਸਫਾਰਸ਼
ਕਰਨ ਦੇ ਿਦਨ।

209ਅਿਜਹਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੀ ਦੂਤ ਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਤਜਾਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਦੇ। “ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੋਰ ਿਚਰ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ “ਅੱਧੇ
ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੁੱਪ।” ਗੋਰ ਕਰਨਾ ਿਕ ਅੰਧੇ ਘਟੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ , ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹ ,
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ।

210 ਉਹ ਅਗ ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕੀ?) ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਰਥਾਤ ਕਬਜੇ
ਲੈਣ ਲਈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਹੁਣ,
ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ
ਬਿਣਆ, ਮਰ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਿਗਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, (ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?) ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹਨ ਛੁਡਾਵੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਮਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਠੀਕ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜਦ
ਉਸਨੇ ਉਸ “ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ” ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਬਜੁਰਗ ਨੇ
ਉਸ , “ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ” ਕਿਹ ਕੇ, ਪੁਕਾਿਰਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ,
ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਲਹੂ ਲੂਹਾਨ ਲੇਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵ ਗ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

211 “ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ
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ਪਿਵੱਤਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।” ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਔਹ, ਭਾਈ ਜੀ! ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਦ ਕੀ ਹੈ?
212 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੱਤਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਤਦ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਖੋਲਹ੍ੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਥੇ,
ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਕ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜੇ, ਅਤੇ ਭੇਤ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।
213 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਅਗ ਹ ਵਧ ਗੇ।
214 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ,
ਿਜਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੀ ਉਸਨੇ
ਇੱਥੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੁਪੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
215 ਹੁਣ ਲੇਲਾ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨ ਭੇਤ , ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਲੇਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
216 ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੋਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਿਬਸ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜੀ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ (ਨਹੀਂ ਜੀ)। ਸੱਤ ਮੋਹਰ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?
217 ਪਰ ਜਦ, ਿਵਚੋਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਸਦਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ…ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਖੋ। ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
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ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ
ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆਸੀ।
218 ਵੇਖੋ, ਤਦ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ । ਜੇ ਇਹ ਪੋਥੀ, ਭੇਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤ
ਸੱਤਵੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ; ਵਚਨ
ਅਿਜਿਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਨਬੀ
ਦੇ ਕੋਲ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਹਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ, “ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੇਵ ਦੀ ਵੱਲ ਫੇਰ ਗੇ।” ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰ ਿਫਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਧਰਮੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।
219 ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ] ਠੀਕ ਹੈ।
220 ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਤਵ
ਦੂਤ ਉਹ ਹੈ…ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:1-4 ਵਾਲਾ…ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਅਰਥਾਤ ਸੰਪੂਰਣ
ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
221 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਜੱਥੇਬਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਸੰਸਥਾਵ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ!
ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਹ੍ੀ—ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਲਖਤ ਹੈ!
222 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਤਦ ਉਹ, ਜੋ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਨ
ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਉਸ ਤਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ, ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ।” ਸਮਝੇ?
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223 ਵੇਖੋ, “ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 10:6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਹੁਣ
ਹੋਰ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।”
224 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ “ਸੱਤ ਿਸੰਝ” ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? “ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਪਿਹਲ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਿਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਸ਼ਕਤੀ,” ਜਾਨਵਰ ਦੇ
ਲਈ। ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਆ ਕੇ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ
ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!
225 ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ
ਹੈ; ਔਹ, ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਵਸੀਹਤ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੂਤ
, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ—ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ
ਅਗ ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਸੱਤ ਿਸੰਗ।”
226 ਹੁਣ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੇਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਯੁਹੰਨਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਉਹ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
227 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ! “ਨਾ
ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਲੈ ਸੱਕਦਾ।” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਰੋ
ਿਪਆ। ਹੇ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
ਿਕਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵ ਨਾ ਕਰੋ।
228 ਲੇਲਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜੋ
ਅਗ ਹ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਲੇਲਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੇ
ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊ-…ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਪਰ, ਿਵੱਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਤੱਕ…ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ
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ਲੈਂਦਾ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਕ
ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਜੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਬੋਅਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ , ਆਿਦ ਸੁੱਟੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ
ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
229 ਹੁਣ ਉਹਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜੇ
ਵ ਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਆਮੀਨ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ,
ਦੁਆਿਲਓਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ, ਭਾਈ ਜੀ! ਸੱਤ ਮੋਹਰ , ਉਸਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
230 ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਚੰਗਾ, ਹਾਲੇ ਿਸਰਫ ਨੌਂ ਹੀ
ਵੱਜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਹਨ ਜ ਵੱਧ, ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਆਓ
ਅਸੀਂ…ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ
ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਹਨ। ਪਰ ਆਓ—ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਲਈਏ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ।
231 “ਸੱਤ ਿਸੰਗ” ਤ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਸਨ, ਵੇਿਖਆ, ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤ ਲੇਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਸੀ। ਿਜਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਰਾਈ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ; ਵੇਖੋ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਸੰਗ।
232 “ਸੱਤ ਅੱਖ ” ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਦੇ ਸੱਤ ਦੂਤ ਹਨ। “ਸੱਤ ਅੱਖ ,”
ਸੱਤ ਨਬੀ।
233 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਜਰਾ ਇਸ ਵੱਲ
ਪਰਤੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਸਮ ਹੈ? [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਕਿਰਯਾਹ ਵੱਲ
ਜਾਈਏ, ਯਕਿਰਯਾਹ ਦੀ—ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕੱਢੀਏ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ ਗੇ।
234 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਬਠਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ…ਪਰ, ਤ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਗੁਆ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? [ਸਭਾਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ…[ਸੰਗਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ
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ਹੈ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ?”] ਕੀ? [“ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”] ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾ —ਸਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।

235 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਕਰਯਾਹ ਦਾ 3 ਬਾਬ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ, ਯਕਰਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ 3। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਚਨਹ੍ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਲਖਤ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਪਿਹਰ, ਜਦ ਮੈ ਇਸ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਾ, ਤ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਸੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਹੈ। ਯਕਿਰਯਾਹ 3, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਇਹ…ਮੈਂ ਇੱਥੇ 89 ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ 89 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਯਕਿਰਯਾਹ 3:8 ਅਤੇ 9।

ਹੁਣ ਸੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਤੂੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹਨ: ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਿਲ ਚੀਜ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨ: ਵੇਖੋ, ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਖ
ਲੈ ਲਵ ਗਾ (ਮਸੀਹ)।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ; ਉਸ ਇੱਕੋ (ਪੱਥਰ) ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖ ਹਨ:
(ਸੱਤ ਅੱਖ ), ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਿਲਖਤ ਕਰ ਗਾ, ਸੈਨਾ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, …ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦ ਗਾ।

236 ਆਓਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਕਿਰਯਾਹ 4:10 ਕੱਢੀਏ, 4:10। ਸੁਣੋ।

…ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ, ਸਮਝੇ)? ਉਹ ਆਨੰਦ
ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ…ਵੇਖੋ ਜਰੂਬਾਬੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ ਵੇਖਣਗੇ
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ …ਸੱਤ ਅੱਖ ਹਨ; ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੱਤ ਅੱਖ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨੱਠੀ
ਿਫਰਦੀ ਹਨ।
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237 “ਸੱਤ ਅੱਖ ।” ਅਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਵੇਖਣਾ।” ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਨਬੀ, ਦਰਸ਼ੀ।” ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਿਸੰਗ ਦੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, “ਸੱਤ ਅੱਖ ।” ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ

ਲਾੜੀ; ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਅੱਖ ਉਹ ਸੱਤ ਨਬੀ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ
ਸੱਤ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ, ਆਖਰੀ ਨੇ ਜਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ
ਹੋਣਾ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਦਰਸ਼ੀ।”—ਸੰਪਾ] ਠੀਕ ਹੈ।

238 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਸਨੇ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।” ਉਹ ਕੋਣ
ਸੀ? ਅਸਲੀ—ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ, ਮੂਲ ਸੁਆਮੀ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਹੀ
ਕੋਈ ਸਵਰਗੀ ਜਾਿਤ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। “ਅਰ ਇਹ
ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਲੇਲਾ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ
ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਵਾਹ! ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ, ਇਹ ਹੀ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਜ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। “ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਆਇਆਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ।”

239 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਰ ਲੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਹਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹ । ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ…ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ
ਹ ।” ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ । ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਉਹਨ ਸੱਭ ਚੀਜ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

240 ਔਹ, ਭਾਈ ਜੀ! ਉਏ! ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] “ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੇ
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ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ।”
241 ਔਹ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇਤਜਾਰ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਤੇ
ਿਡੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝੇ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
242 ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਪੋਥੀ
ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਮਿਰਆ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ
ਸਾਕ ਹ । ਮੈਂ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਚੋਲਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਹ । ਅਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਿਗਆ ਅਤੇ, ਆਪ ਇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦਾ ਸਾਕ
ਸੰਬੰਧੀ ਹ । ਮੈਂ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ।” ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ
ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!
243 ਔਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੇ ਕੋਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੋਣ ਹੈ
ਉਹ, ਜੋ ਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੇ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ! ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
ਿਕਨਾ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲਾ ਿਬਆਨ, ਜ ਕੰਮ ਹੈ!
244 ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ
ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵਚ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ। ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਲਈ, ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰਸ਼ਿਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਿਜਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ
ਬਣਾਵੇ; ਉਹਨ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਉਹਨ ਗੁਆ



58 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਸਾਰੀ ਸਿਰਸਟੀ, ਪੋਦੇ-ਰੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਭ ਕੁਝ। ਹੇ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
245 ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਵਾਹ! [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਪਰ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਵੇਿਖਆ? ਕਦੇ—ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ , ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਫਰ ਜਵਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਜੀ ਹ । ਆ-ਆਹ। ਹਮਮ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ?
246 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਿਰਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਲੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਬਲਿਕ
ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਿਕਉਿਕ ਉਸਦੇ ਿਬਨ ਮੈਂ ਕੀ ਸ , ਜ ਉਸਦੇ ਿਬਨ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹ ?
ਇਸ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਰਸਤੇਦਾਰ
ਵ ਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨ
ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ,
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
247 ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਜੀਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਗਾ।”
248 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੋਥੀ,
ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਜ ਸੱਤਵੀਂ ਘੜੀ, ਿਵੱਚ ਸੌਂ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ
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ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ
ਤੁਰਹ੍ੀ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਤੁਰਹ੍ੀ
ਵੱਜੇਗੀ, ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਛੁਡਾਈ ਹੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੁਲੀ ਹੋਈ।

249 ਔਹ, ਹੁਣ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਭੇਤ ਭਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
“ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਿਜਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਪਰਗਟ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭੇਤ ਦੀ ,
ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ…

250 ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ
ਜਾਣ ਿਦ ਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁਚਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਿਤਨ ਜ ਚਾਰ ਸਫੇ
ਲ ਭੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ
ਅਗ ਹ ਟੱਪ ਿਗਆ ਹ । ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਿਪਸਆ ਸਕੋ।

251 ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤ ਪੱਖੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਆਪ
ਖੁਦ, ਲੇਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਿਕ, ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ
ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸਨੇ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ, ਸਾ , ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਿਪਸ ਦੁਆਏ
ਿਜਹਨ ਆਦਮ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਲਈ ਸਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।

252 ਹੁਣ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ , ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ,
ਉਸ ਪਾਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਵੇਖੀਏ। ਹੇ, ਮੇਰੇ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ
ਮੋਹਰਬੰਦ, ਪੋਥੀ , ਉਸ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ), ਅਤੇ ਭੇਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ
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ਕਰੇ, ਇਸ ਆਪਿਣ ਤੱਕ ਿਲਆਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ।
253 ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਗੇ, ਤ ਅਸੀਂ ਥੇ ਿਪੱਛੇ
ਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਣ ਵੇਖ ਗੇ ਿਜਹੜੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਿਚਰ ਤੱਕ, ਿਕੰਨਹ੍ਾ
ਿਚਰ ਤੱਕ?”
254 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਸਨ, “ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਹੋਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਹ੍ ਦੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ।”
255 ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੁਹਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ
ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ
ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ।ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਛੁਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ
ਥ ਤੋਂ, ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਿਜੱਥੇ ਮੋਤ ਨੇ ਸਾ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਧਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
256 “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹ , ਸੁੱਿਤ ਹੋਇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਨਾ ਹੋਵ ਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ ਜਵੇਗੀ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ।” ਜਦ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਤ ਆਖਰੀ
ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਜੀ ਠਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵ ਗੇ, ਤ
ਿਕ ਉਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀਏ।” ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਆਪਣੀ—
ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗ ਹਆਇਆਹੈ।
257 ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਭੇਤ ਪੁਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਕੱਥੇ?)
ਆਖਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸੱਭ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ।
258 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਘੜੀ, ਦੂਸਰੀ ਘੜੀ, ਤੀਸਰੀ ਘੜੀ,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸੱਤਵੀਂ ਘੜੀ
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ਿਵੱਚ, ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਿਨੱਕਲੀ, ਜ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ, “ਵੇਖੋ,
ਲਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!”
259 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ, ਆਿਖਆ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ —ਮੈ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨੋਂ ਅਤੇ ਐਪੀਸਕੋਪੈਲੀਅਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?
ਕੀ ਤੁਹਾ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਫਨੀਕਸ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਉਹਨ ਲੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ
ਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਥੇ, ਆਖਦੇ…? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ

ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ ਫਲਾਣਾ-
ਅਤੇ-ਫਲਾਣਾ ”? ਜਦਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਆਪਣਾ, ‘ਿਪਤਾ,’ ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ।” ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਹਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੱਭ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਜੀ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ।”
260ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਸੱਿਦਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਪੀਸਕੋਪੈਲੀਅਨ ਹ ।” ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ, ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ, ਸ਼, ਿਕਸੇ ਨਾ ਦੱਸੀਂ।” ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੋਣਗੀ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਅੱਗ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦਓ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਵੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
261 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ ਪਤਰਸ, ਅਤੇ ਯਕੂਬ, ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ, ਉਹ ਪਰ ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, “ਔਹ, ਹੁਣ
ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾ ਸ਼ ਤ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”? ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤ ਥੋਂ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਬੂਿਹ ਥਾਣੀਂ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਥਾਣੀ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਅਸਲੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਸੀ।
262 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ , ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉ-ਹੁ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਿਵੱਚ ਗਈ , ਯਾਦ ਰਹੇ, ਤ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ
ਿਕ ਉਹਨ ਿਮਲ ਿਗਆ।
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263 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਤ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੱਭ ਕੁਆਰੀ ਜੋ ਸੋਂ ਗਈ
ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, “ਅਤੇ
ਉਸ ਭੋਜ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ।” ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
264 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੱਭ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹ ਜ ਦੀ ਹਨ,
ਠੀਕ ਹੈ, “ਤਦ ਰੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ
ਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਿਗਰਜੇ ਹਨ।
265 ਦੁਲਹਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਊ-ਹੂ। “ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਵਆਹ
ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਓਹ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੁੰਡੇ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]
266 ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ (ਿਕਉਂ?)ਆਖਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ,
ਇਹਨ ਸੱਚਾਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਿਕਉਂ? ਲੇਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰ
ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ,
ਸਮਝੇ! ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੁਣ ਉਹਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
267 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਖੱਿਤ
ਿਵੱਚੋਂ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹਰ ਥ ਤੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਿਕ ਿਵੱਚੋਂ—ਿਵੱਚੋਂ,
ਿਫਰਦੋਸ ਿਵੱਚੇਂ, ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ! [ਸੰਗਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਹ
ਬੁਲਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ ਦੇਣਗੇ।
268 ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। “ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮ
ਹੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਸ ਸਮੇਂ। “ਸਮ ਬੀਤ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।” ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
269 ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਕੋਹੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇ
ਦੀ ਨਾਈਂ; ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ; ਜਗਤ ਿਨ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ, ਤ ਿਕ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਿਦਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ
ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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270 ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ ਹ , ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲਹੂ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਤ ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਿਨ ਦੀ ਗੱਦੀ।

271 ਜਦ ਕੋਿਹਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਲਾ, ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਤ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਨ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਬਣ ਿਗਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

272 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸੰਤ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨਗੇ?”
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਸਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪੋਥੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ
ਸਨ; ਅਤੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ
ਸਨ,” ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ। “ਅਤੇ ਤਦ ਇੱਕ ਹੇਰ ਪੋਬੀ ਖੇਲਹ੍ੀ ਗਈ, ਜੋ ਿਕ
ਜੀਉਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ,” ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ।

273 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ
ਸੀ,

ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਲਾ
ਉਸ ਮਧੁਰ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਖੁਸ਼, ਉਜਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ,
ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ, ਭੀੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਚੌੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਿਵਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਵਿਛਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,

274 ਉਹ ਤ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਫ ਸਾਫ ਵੇਖ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
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ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਉਸ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਜੋ ਉਸ ਿਸੱਧੇ, ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ;
ਿਕਉਂਿਕ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ
ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈਏ,

ਿਲਖੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ
ਹੋਵੇਗਾ,

ਤਦ ਗਵਾਲੇ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ,
ਿਨ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
(ਉਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ)

ਉਹ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

275 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਇੱਕਠ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਥੇ ਖੜੇ
ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੜਸਵਾਰ , ਅਤੇ ਚਾਰਗਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਥੇਂ ਲੰਘਣ ਵਾਿਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ
ਵੇਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵੇਖੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ,
ਜੋ ਚਾਰਗਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋੜਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,
ਮਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਿਸੰਝ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਾਉ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ
ਹੋਵੇਗਾ,

ਤਦ ਗਵਾਲੇ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ,
ਿਨ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਉਹ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। (ਵੇਿਖਆ?)
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276 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ:
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਵ ਗਾ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ
ਿਬਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, (ਉਹ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਪ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝੇ),

ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਭੇਡ ਕੱਟ ਕੇ ਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦ ਉਹਨ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

277 ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ? ਉਹਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਸੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੇ
ਨੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੂੰ!
278 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ,
ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਹੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਤੋਂ; ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ, ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਨ ਿਲਆਵੇ, ਉਹਨ ਤੇ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸ
ਰੱਿਦਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਦ ਸੱਭ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ

ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ
ਹ । ਸਮਝੇ?
279 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
280 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ , ਨਾਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਚਨ ਰੱਦਣ ਲਈ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
281 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਸੱਦੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਣ ਹੋ।
282 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ, “ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹ ਉਹਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ…
ਉਹਨ ਨੇ ਿਪਛ ਹ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮੇ ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ।”
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283 ਪਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ…

ਉਹਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦ ਗਾ।”
284 ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਲਆਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? “ਪਰ, ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।”
285 ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਵਚੋਲਾ ਹੋ ਕੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਹ, ਲੋਹੇ ਦੇ
ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੋਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਨ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਹ, ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
286 ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ , ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ। “ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਝੂਿਠ , ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਭਨ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨ ਅੱਗ ਦੀ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ। ਉਹ
ਉਹਨ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
287 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗੇ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਤੇ ਹ । ਪਰ 8ਵੀਂ ਆਇਤ
ਤੋਂ, 14ਵੀ ਆਇਤ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ…
288 ਜਰਾ ਇਸ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ, 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੇਖੋ।

ਅਤੇ ਮੈਂ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਿਸੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ
ਪਰ੍ਾਣੀ , ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ , ਜੋ ਿਜਵੇਂ
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਸੱਤ
ਿਸਰ…ਜ ਸੱਤ ਿਸੰਗ (ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ) ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖ ਸਨ,
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(ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ),ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤ
ਆਤਮੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

289 ਵੇਖੋ, ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਤ ਦੂਤ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸ
ਅੱਗ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਰੱਿਖਆ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ (ਲੇਲਾ) ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ
ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ—ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ।

290 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਦੇ ਵਰਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨ ਮੋਹਰ
ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸੀਂ “ਅੱਧੇ
ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੁੱਪ,” ਦੇਖ ਗੇ। ਇਸ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ , ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ
ਿਦ ਗੇ। ਅਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਿਤਆਰ ਹੋ?
ਤ ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।” [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਿਕ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
291 ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਹਾਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਤ ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ, ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!” ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੂਲ ਸਵਾਮੀ ਦੇ—ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਡੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ,
ਨਾ ਪੋਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। “ਪਰ੍ੰਤੂ ਤਦ ਲੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ!” ਨਾ ਮਿਰਯਮ, ਨਾ ਸੰਤਇਹ, ਨਾ ਸੰਤ ਉਹ । “ਕੋਿਹਆ ਹੋਇਆ
ਲੇਲਾ, ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤ ਥੇ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਥੇ ਵੇਦੀ ਦੇ—ਦੇ
ਥੱਲੇ ਰੂਹ ਸਨ, ਜਦ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਜਦ ਬਜੁਰਗ, ਜਦ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਣ
ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ, ਜਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ। ਇਹ, ਹਾਲੇ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ, ਤ ਚਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਚੋਵੀ
ਬਜੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ
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ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੰਤ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਹਨ।

292 ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਹਨ, ਜੋ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਕੀਤੀ ਸਨ, ਮੁਰਿਦ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ
ਕੀਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ—ਇਹ ਬਜੁਰਗ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ
ਉਂਡੇਲ ਰਹੇ ਹਨ…ਿਕਉਂਿਕ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਰਗ
ਿਵੱਚ ਇਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ:
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
(ਵੇਖੋ) ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਿਲਆ;
ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ

ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ: ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
293 ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
294 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਮੇਰਾ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਿਦਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਜੀ ਹ । ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਮੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
295 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ…” ਇਸ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ…
296 ਸੁਣੋ ਿਕਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੰਦ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਲੇਲੇ
ਆਣ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਰ ਪਰ੍ਾਣ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਲਾ ਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਵ ਗੇ। ਸਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ, ਬਜੁਰਗ ਉਸ ਲੇਲੇ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਉਹਨ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਡੇਲ ਿਦੱਤੀ । ਕੀ? ਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ
ਸਾਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ
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ਉਹਨ ਨੇ ਗੀਤ ਗਇਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਯੋਗ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਕੋਿਹਆ
ਿਗਆਸੀ!” ਗੋਰ ਕਰੋ ਕੀ…ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ!

ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ…ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੇ ਅਤੇ
ਬਜੁਰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ: ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਹਜਾਰ,…ਦੇ ਹਜਾਰ ; (ਿਵਉ!
ਿਧਆਨ ਿਦਓ!)
ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਲੇਲਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਹਆ

ਿਗਆਸੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪਾਉਣ ਲਈ,
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਆਦਰ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ।

297 ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੰਦ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ
ਲੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈਆਉਂਦਾ ਹੈ!
298 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹ ਸੱਭ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਜਰੂਰ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ ਉਹ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਣਗੀ , ਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ।

ਅਤੇ ਹਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ,…ਿਜਵੇਂ ਿਕ…ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਵੀ, ਉਹ ਸਭ…ਉਸ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, ਬਰਕਤ ,…ਆਦਰ,…ਮਿਹਮਾ,…ਸਮਰੱਥ, ਉਸੇ ਦੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਯੁਗੋਯੁੱਗ
ਹੋਵੇ…(ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ, ਅਤੇ ਆਮੀਨ! ਓਹ!)
ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜੁਰਗ ਥੱਲੇ

ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤਕ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

299 ਅਨੰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਲੇਲਾ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਵੇਖੋ, ਭੇਤ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਪੋਥੀ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
300 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥੇ ਹੈ?” ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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301 ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਿਜਹੜੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਲਈ, (ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ!) ਪੋਥੀ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ
ਤੋਿੜਆ; ਅਤੇ ਇਹਨ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ

ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ! [ਸੰਗਤ ਵੱਡਾ
ਅਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਚੀਕਣ , ਿਚਲਾਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਰੱਥ, ਮਿਹਮਾ,
ਪਰਕਿਟਕਰਨ! [ਸਭਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਿਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।]
302 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਬਜੁਰਗ ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਾਲ ਿਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ! “ਿਕਉਂ,” ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਮੁਦਰ ਦੀ ਸਭ ਵਸਤ , ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ‘ਆਮੀਨ!ਆਮੀਨ! ਬਰਕਤ , ਮਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਕਰਮ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।’”
303 ਜਦ ਉਹ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟੀ , ਉਹ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਮ ਸੀ! ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜਰੂਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਹੋਵੇਗਾ, “ ਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਔਹ!
304 ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਹ ਿਠਆ, “ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਸੱਭ
ਚੀਜ਼।” ਉਹ ਜਰੂਰ ਹੀ ਿਚਲਾ ਿਠਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ? “ਸੁਰਗ
ਿਵਚਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਧਰਤੀ ਿਵਚਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹਰ ਚੀਜ,
ਹਰੇਕ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ, ਹਰ ਕੁਝ, ਮੈ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ‘ਆਮੀਨ! ਬਰਕਤ , ਅਤੇ
ਮਿਹਮ , ਅਤੇ ਬੁੱਧ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਬਲ, ਅਤੇ ਧਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ।’”
ਆਮੀਨ!
305 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਲਾ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਜੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਘਾਸਣ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈਣ ਲਈਆਇਆਹੈ। ਔਹ!

ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ,

ਸੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕਠੀ ਹੋਵੇਗੀ;
ਓਹ, ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਿਬਨ ਦਾਗ
ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋਣਗੇ;

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਗੇ।



ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵਚਕਾਰ ਦਰਾਰ 71

ਔਹ, “ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜ ਕਰੋ,” ਮਾਿਲਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
(ਵਚਨ ਤੇ), “ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜ ਕਰੋ।”

306ਔਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਬਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹ , ਵੇਖੋ।
“ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜ ਕਰੋ, ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ,”
ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਭੋਜਨ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ, (ਹੁਣ! ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਫਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।)

ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਖੁਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਮੈ ਬਣਾ
ਿਦੱਤੀ।

307 ਉਸ ਿਜਸਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ, “ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਹੇ, ਮੇਰੇ! ਉਹ ਿਜਹਨੇ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਲਈ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਆਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨ ਗੱਲ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਓ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ

ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਆ ਨਾ ਲਓ।
ਹੁਣਆਓਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

308 ਕੱਲ ਰਾਤ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਗੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜੇ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ
ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਕੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦਾ
ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
309 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਪਾਪੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ ਸੀਲ ਗਰਮ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਵਲ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਹੀ ਹੈ, ਜ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਨਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਹੀ ਹੈ,
ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਤ ਇਸ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾ ਜਨਮ
ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਤ ਉਸ
ਚੀਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਾਪ ਦੇ ਧੱਿਬ ਝੱਟ ਹੀ ਿਮਟਾ
ਦੇਵੇ, ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।
310 ਜੇ ਤੁਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਿਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਹਵਾ
ਿਵੱਚ ਿਮਲੋ! ਤ ਮੈ ਉਸ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਰਵ-
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ
ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ ! ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਬਲਕੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।

311 ਿਜਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਠਾ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਿਵਚੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਉਹ ਸੱਤਵ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਭਨ ਇਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਹੋਰ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਕੁ ਸਮ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਿਮੱਤਰੋ,
ਆ ਜਾਓ।

312 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਸਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਮ ਵਾਲਾ
ਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲ
ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹਨ ਨਾਲ, ਉਹਨ ਸਬਦ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਰਣਨਮਾਲਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ
ਲਈਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀ ।

313 ਿਪਤਾ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਿਜਹਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਅਤੇ
ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਹੂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਲੇਲਾ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਚਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ -

ਲੂਹਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹੇ, “ਆ ਜਾਓ, ਜਦ ਿਕ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ
ਹੈ ਆਓ।”

314 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੋਂਪਦਾ ਹ ।
ਿਪਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ ਉਹ ਕਰ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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315 ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੂਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ—ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ, ਜ ਿਫਰ ਆਪਣੀ
ਮ , ਜ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵੱਚ, ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ
ਤੇ, ਜ ਿਕਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ, ਜ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਤੇ, ਨੱਚਣ

ਟੱਪਣ ਤੇ, ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹ , ਇਸ ਗੱਲ , ਹੁਣੇ ਹੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ।

316 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ।ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਿਜਿਨਆ ਨੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।”

317 ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣਾ) ਸਦੀਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ‘ਹ !’ ਕਹ ਗਾ।”
ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਪੱਥਰ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਲਈ ਆਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਫਰ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਕੱਟੇ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਮੈਂਬਰ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪੀ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਸ਼ ਤੀ ਬਖਸ਼ੇ।

318 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਜਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਿਜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹ ਇਹਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਹਨ ਤੇਰੇ ਸਪੂਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ। ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਵਚਨ ਨੇ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਗਹ੍ਾ
ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ।

319 ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜ ਿਜਸਦੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਮੱਠੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, ਗੁੱਸੇ,
ਜ ਮਤਭੇਤ , ਜ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਜ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨ
ਤੋਂ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ; ਜ ਿਕਸੇ ਮੱਤ
ਿਸਧ ਤ, ਜ —ਜ —ਜ ਿਕਸੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮੱਠੀ ਸੰਗਤ
ਤੋਂ ਉਹਨ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ; ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਣ!

320 ਅਤੇ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਿਵੱਚੇਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ! ਪ੍ਭੂ,
ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕਲੇ
ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਂਪਣ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਹਨ ਪੱਖਰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ
ਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

321 ਹੁਣ, ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈ ਅਗੁਵਾਈ
ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ …ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਿਨਸ਼ਠਾ
ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ
ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੱਟ—ਵੱਢ ਕੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਸਦੀ ਗਵਹੀ ਿਦਓਗੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ-…ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਸੱਧ,
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
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322 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੇਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਸਵਾਏ ਤੇਰੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ
ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
323 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਦੁਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੋ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ
ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਿਸਘਾਸਣ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭੇਟ

ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਹੂ-ਲਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਅਗ ਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਕੋਈ ਦਯਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ;
ਤਦ ਇਹ ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
324 ਪਰ੍ਭੂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਉਸ ਅਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਢਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੱਟੇ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਜੀਵਤ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਢਾਲੇ। ਿਪਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਰੀ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਦਾ ਹ ।
325 ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਤ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ।”
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਤੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਉਹਨ ਦਾ ਇਹ
ਇਕਰਾਰ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੇਲੇ ਦੇ—ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧਤ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਆਮੀਨ।
326 ਹੁਣ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ,
ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਜੋ ਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਖੜੇ ਹਨ,
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ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਜਾ ਖਤਮ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅ ਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਅਤੇ
ਕਹੋ, “ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਆ ਕਰ ਗਾ। ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ
ਕਰ ਗਾ।” ਉਹਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ।” ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਆ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਪਹੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜਨੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹ ਕਰ ਗਾ।”

ਔਹ, ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਔਹ, ਿਯਸੂ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਉਹ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!

327 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਓਹ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? “ਮਨੁੱਖ ਿਨਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ; ਬਲਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ , ਵਚਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆ।
328 “ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ
ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ।”
329 ਕੱਲ ਰਾਤ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰੁੰਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਿਵਚੋਲ-…
ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰੇ, ਿਕ ਇਹਨ ਮੁਹਰ ਦਾ ਭੇਤ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹਨ, ਜੋ
ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ।

ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ!
330 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
, ਸੌਂਪਦਾ ਹ । ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? [ਸੰਗਤ

ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਜੀ, ਅਗ ਹ ਆਓ। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ
ਜੀ। 
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ਸ਼ਾਮ, 17 ਮਾਰਚ, 1963 ਿਵੱਚ, ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵੱਚ, ਇੰਿਡਆਨਾ, ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਇਸ
ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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