
ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ

 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ।

2 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹ —ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ,
ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਦੇ…ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ
ਲੋਕ ਹ ।
3 ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਿਵੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ
ਸਕੀਏ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਬਹਤਰ ਮਸੀਹੀ ਿਕਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ।
4 ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਤੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਗੈਰ-
ਈਸਾਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਨਹ੍ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਦਓ।
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਅਤੀਤ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ।
5 ਬਖਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਰ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ
ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
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6 ਖੈਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ ,
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਮਹਾਨ ਡੇਂਿਲਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹਣਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ—ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ…
ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।

7 ਅਤੇ, ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ,
ਵਜੇ…ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ…ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ…ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਲਖ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਦੇਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ

ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹ , ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ । ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵ ਗਾ…ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ —ਮੈਂ ਇਸ ਿਸੱਧਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਕਦੇ, ਹੁਣ…

8 ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ—ਿਕ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ,“ਜਦੋਂ—ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ,
ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਿਨਊਯਾਰਕ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ।” ਇਸ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ
ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ
ਰਾਤ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ—ਇਹ ਇੱਕ…ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਉਹ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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9 ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਿਜਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸੀ।

10 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਰਹੋ। ਮੈ —ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ
ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ
ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ। ਵੇਖ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

11 ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਸਮ
ਘੱਟ ਹੈ,” ਇੱਥੇ, “ਸਮ ਘੱਟ ਹੈ।” ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇਹ
ਤ ਕੱਲਹ੍ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਦੋ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

12 ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਮਦ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਤੋਂ ਵੀ
ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੀਹ ਸਾਲ, ਲੱਗਭਗ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕਵੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ: ਉਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਪਰ ਠ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ…
ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿਵੱਚ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ।

13 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ, ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਕੱਲਹ੍ ਮੈਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਲਈ ਕਹ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਰ ਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੇਖੋ, ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਤੇ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ।

14 ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਟੇਪ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ
ਅਸਲ ਨੇੜੇ ਸੁਣੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਪ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
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ਉਹ ਉਨਹ੍ ਟੇਪ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ।
15 ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਕੀ, ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਿਫਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,
ਕੁਝ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਫਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ—ਪਰ ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤ ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਿਲਖੋ। ਹੁਣ ਅਤੇ,
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ…ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਲਝਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।” ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ
ਹੈ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਸਵੇਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ ।
18 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਬਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ 5ਵੀਂ ਆਇਤ, 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ।
19 ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ; ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ,
ਅਤੇ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ।
20 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹ, ਹਰ ਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅੱਜ
ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਬਾਰੇ…ਓਹ, ਮੈਂ ਅਸਲ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਠਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਤੜਕੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਥੇ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ, ਮੈਂ—ਮੈਂ
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ਇਸ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲਹ੍ਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਿਬਲਕੁਲ। ਹੁਣ—ਹੁਣ—ਹੁਣ,
ਉਹ ਮੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ।
21 ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਥੇ…ਿਕ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆ…ਦੇਖ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ
ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੱਕੜੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ

ਆਖਿਦ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ…ਦਾਖਰਸ।

23 ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱਛੋਂ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਿਜਨਹ੍
ਚੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ,
ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰ੍ਾਉਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…ਇਹ
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਯੁਗ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਿਜਵੇਂ ਪੌੜੀ ਚੜਹ੍ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ

ਪੌੜੀ ਚੜਹ੍ਨਾ, ਬਲਿਕ; ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰ ਜ ਦੇ ਹੋ।
24 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਮੋਹਰ , ਉਹ…ਇਹ ਇੱਕ—ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ,
ਮੋਹਰਬੰਦ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
25 ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ, ਜਦੋਂ



6 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਉਨਹ੍ ਕੋਲ…ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ, ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਦੇ—ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ
ਤੇ, ਜ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਨਾ ਿਕ; ਜ , ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਓਹਲੇ ਸੀ।
[ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਕਰੋਲ
ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ…ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ

ਤਰਹ੍ ਰਿਹ ਿਗਆ; ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੋਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
26 ਖੈਰ, ਇਹ ਸੱਤ-ਮੁਹਰਬੰਦ ਿਕਤਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵਚ ਿਕਤਾਬ ਰੋਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਵਸ਼ੇ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਜੇ—ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਸਾਯਾਹ
ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ, ਿਫਰ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਨਰੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਹ੍ੋ। ਅਤੇ
ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੱਤ-ਮੁਹਰਬੰਦ ਿਕਤਾਬ ਹੈ।
27 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਲੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਕਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਖੋਲਦਾ…ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਈ ਮੋਹਰ ਖੋਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
28 ਅਤੇ ਥੇ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਲਏ, ਉਹੀ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹ੍ ਮੋਹਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਹੈ।
29 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ—ਕੋਲ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੁੱਿਕਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮੀਨ।”
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ
ਦੇ ਸਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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30 ਪਰ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ
ਉਸਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਜੱਿਤਆ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹ ।” ਇਹ ਉਸਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਸੀਹ, ਲੇਲਾ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ; ਜੋ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਠਆ…

31 ਪਿਹਲ , ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੇ ਲਈ, “ਜੋ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਅਤੇ…ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ,ਆਦਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ।

32 ਆਦਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਆਿਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਿਗਆ,
ਉਸ ਖੱਡ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ, ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਥੇ…

33 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਯੂਹੰਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਉਹ…ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ, ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ
ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ, ਿਕਤਾਬ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਿਫਰ ਲੇਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੁਹੰਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਦੇਿਖਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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34 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ?
ਉਹ ਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ੍ਾਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ; ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਤਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
35 ਿਫਰ ਲੇਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਸ
ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ, ਿਕਉਂ, ਮੇਰਾ, ਉਹ…ਯੂਹੰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਕੋਿਹਆ ਹੋਇਆ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਲੇਲਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਿਠਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਿਕਹਾ, ਿਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ,ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣਗੀ । ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ,…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਰੱਖੀ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
36 ਿਜਵੇਂ, ਬੋਅਜ਼ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਰੂਥ ਥੇ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ
ਸੀ ਜਦ ਤਕ ਬੋਅਜ਼…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ-…ਨੇੜੇ ਦਾ
ਸਾਕ, ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ
ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ? ਰੂਥ, ਚੁਗਣ; ਅਤੇ, ਰੂਥ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਹੇਠ ,
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਰੂਥ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਿਕ, ਬੋਅਜ਼ ਨੇੜੇ
ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ; ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਓਮੀ
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ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ, ਥੋਂ, ਰੂਥ—ਰੂਥ ਿਮਲੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਰੂਥ ਿਸਰਫ਼
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ…ਚਰਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
(ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵਚ), ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
37 ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਢੇਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਰਿਹਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਹਤ ਇਸਤਰੀ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਮਰ
ਜ ਦੀ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਉਨਹ੍ ਖਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੜਨ ਲਈਕਾਫ਼ੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

38 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ
ਬਾਅਦ-…ਉਸਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ…ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ
ਿਕੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ! ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ,
“ਤੂੰ ਜੋਗ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਰਾਿਜ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਹਣ
ਲਈ।” ਓਹ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ…
39 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਭ
ਕੁਝ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼,” ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ
ਸੁਿਣਆ। ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ !
40 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।” ਹੁਣ
ਇਹ ਵਾਪਸ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
41 ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ? ਿਫਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਪਰ ਿਕਤਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
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ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ, “ਸੱਤਵੇਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਆਵਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਿਫਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ
ਆਇਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ।

42 ਮਸੀਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 10ਵੇਂ
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ; ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੇ; ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ, ਅੱਖ …ਅਤੇ ਪੈਰ ਅੱਗ ਵਰਗੇ,

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ; ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ, ਿਕ, “ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਸੱਤ ਗਰਜ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀ ਹਨ।

43 ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਿਜਸ , ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ
ਉਹੀ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਲਖਣ ਲੱਗ

ਿਪਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨਾ ਿਲਖ।” ਿਕਉਂਿਕ…“ਇਹ ਨਾ ਿਲਖ।”
ਇਹ ਇੱਕ ਅਣ-…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਮੋਹਰ ਕਰ।” ਿਕਸ ਿਵੱਚ?
“ਮੋਹਰ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹ।” ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

44 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ‘ਅਤੇ ਇਹ
ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇਇਹ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।’”

45 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਸਵਾਰ,
ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਖੈਰ, “ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ
ਧਨੁਸ਼ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ,” ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ।
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46 ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ…ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। “ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ…ਿਦੱਤਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ; ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ; ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਤੀ ਲੈ ਲਈਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।” ਇਹਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ…ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ
ਚੀਜ਼ (ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ?), ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੋਿਲਹ੍ਆ।
47 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹਨ ਸੱਤ ਗਰਜ ਤੋਂ ਠੀਕ
ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
48 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਿਕ, ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਧਾਰਕ!
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਆਪਣਾ—ਇਸ ਦਾਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
49 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹ
ਇੱਕ ਿਬਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ…ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ
ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
50 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬਾਰ
ਬਾਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ; ਿਕਤੇ, ਇੱਕ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ,
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜੀ ਠਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਸ—ਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਕੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਹੁਣ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
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51 ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ
ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ ਮੀਲ। ਿਜਵੇਂ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਿਵੱਚੋਂ

ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨ
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ

ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਿਨਮਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੇਗਾ…ਕੀ ਲੋਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ

ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਿਸਰਫ਼…ਇਹ ਉਹੀ ਿਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਖੁੰਝਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?
52 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ (ਹੋਣ) ਵ ਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ
ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਅਣਪੜਹ੍ ਲੋਕ , ਮਛੇਿਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਕਿਲਿਸਆਵ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ , ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ , ਅਤੇ
ਮਛੇਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ? ਕਾਰਨ, ਉਹ—ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
53 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ, “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਅਸੀਂ—ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
54 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਇਹ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
55 ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ, ਵੇਸਲੀ, ਲੂਥਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ , ਪਿਵੱਤਰਤਾ , ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਇਆ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ —ਇਹਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿੜਆ? ਉਨਹ੍
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਦੇਖੋ?
56 ਿਜਵੇਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਲਓ, ਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ “ਰਾਿਜ
ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
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ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਪਰ, ਇਹ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਬਾਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਿਹੱਸੇ ਦਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਿਹੱਸਾ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਿਹੱਸਾ। ਅਤੇ, ਿਕਉਂ, ਿਕਸ
ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ…? ਕੀ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਜ ਕੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਅਨਾਰ, ਜ ਕੁਝ ਖਾਧਾ? ਦੇਖੋ? ਕੀ…? ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ—
ਅਤੇ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ ਜ
“ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ” ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਹੀ? ਅਤੇ, ਓਹ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਜ਼ , ਕੁਝ ਗੱਲ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
57 ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਵੱਡੀ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ
ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
58 ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਥੇ ਆ ਕੇ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣਾ ਸੀ! ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ। ਨਬੀ, ਵਾਪਸ, ਸਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਯਸਾਯਾਹ,
ਮਲਾਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ, ਬੁੱਢਾ, ਅਨਪੜਹ੍
ਸਾਥੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਚਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੀੜੇ
ਵ ਗ ਿਚਪਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਉਸਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਿਵਿਛਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਇੱਕ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਯਰਦਨ
ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ
ਲੱਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
59 ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ, “ਉਸ ਿਦਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੀ ਚੀ ਥਾਵ ਨੀਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨੀਵੀ ਥਾਵ ਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ।” ਹ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਵੰਗੀ ਥਾਵ ਸਹੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
60 ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਯੁਹੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ
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ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂਥਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ? ਓਹ, ਉਹ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ
ਅੱਜ ਹੈ।

61 ਪਰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਿਨਮਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ
ਗਏ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ—ਿਕ ਅਿਲਸ਼ਾ ਪਿਹਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

62 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ,
ਯੂਹੰਨਾ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

63 ਿਕਉਂ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ
ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ
ਸੀ…ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। “ਉਹ ਅਪਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਆਪਿਣ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ
ਹਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ…ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।

64 ਪਰ ਸੁਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਇਨਾ
ਗੁਪਤ ਸੀ ਤ ਿਫਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਕਨਾ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗਾ!
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਇਹ ਤ
ਕਿਹਣਗੇ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ?”

65 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, “ਇਹ ਤ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਰਾਤ ਚੋਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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66 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ
ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਟ, ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਸੀ, ਜ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ? ਉਹਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਪੋੜੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ…
ਇਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ…ਉਸ ਪੋੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਉਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਤ ਆਇਆ।
67 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ—ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੇਠ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁੰਿਡ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਖੋਦਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵ ਗੇ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮੀਚ ਸਕੋ।” ਬਸ ਇੱਕ ਚਮਕ, ਇਹ ਸਭ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ।

ਬਸ ਕਹੋ, “ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ।”
68 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਖੋਜ
ਕਰੀਏ, ਅੱਜ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ,
ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਖੈਰ, ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
69 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ
ਆਪ । “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੱਠ
ਰੂਹ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਆਤਮਾ,
ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ।”
70 ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜ ਹੈ।
71 ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ—ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਉਹ ਮੈਂ
ਹੋਵ ਗਾ, ਆਮੀਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਇਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, “ਉਹ ਮੈਂ ਹੇਵ ਗਾ।”
ਯਕੀਨਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਥੇ…ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਥੇ ਹੋਵ ਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ
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ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੇ ਹੋਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਇਸਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੁਰਗ
ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੀ ਹ । ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਤੁਸੀ ਮਿਹਸੁਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, “ਜੇ ਅੱਠ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ; ਜੇ ਪੰਜ ਸੋ ਜਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਨਹ੍ ਪੰਜ ਸੋ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ
ਹੋਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪੰਜ ਸੋ
ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ?

72 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਿਫਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਕਰੋ। ਚੰਗਾ।

73 ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹ ? ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਹਰ ਰਾਤ…ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਲੈਣ ਿਵੱਚ
ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿਹਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ
ਸੀ। ਥੇ ਨਹੀਂ…

74 ਇਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕਆਇਤ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਇਤ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀ ਿਟੱਪਣੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ, ਜ —ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪੜਹ੍ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ—ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਲਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ …

75 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨ
ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਲੈ ਲਈਏ,
ਹਰ ਕੋਈ ਿਸੱਧਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਗੇ।
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ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ, ਰਾਤ , ਿਪਛੋਕੜ ਤੇ, ਲੋਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ…
76 ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਧੱਕਣਾ, ਅਤੇ, ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ।
77 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਸੀ; ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ
ਮਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਨਰਸਰੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਰਹਾ।
78 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਿਪਿਛਉਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣ
ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ,
ਿਕਤੇ, ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ
ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ—ਇਹ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਉਹ ਦੇਵੇ
ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ।
79 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਲਆ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਘੋੜਾ, ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ,
ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ
ਵ ਗ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ,
ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ।
80 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਥੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ।
81 ਜੋ, ਜੋ ਉਹ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਲਖ ਿਲਆ। ਮੈ ਇੱਥੇ ਕਈ
ਵਚਨ ਿਮਲੇ, ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਜ ਅੱਠ ਪੇਜ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰਦਾ ਹ ।
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82 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ
ਇਸ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ?
83 ਹੁਣ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁਲਹਨ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ
ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁਲਹਨ, ਉਹਆਦਮ ਦੀ ਿਪਆਰੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਅਜੇ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
84 ਿਜਵੇਂ ਮਿਰਯਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ। “ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਗਆਸੀ।” ਦੇਖੋ?
85 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ
ਉਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਸੀ। ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹ …ਉਹ, ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ ਿਕਉਂਿਕ

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਫੜਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
86 ਹੁਣ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ;
ਉਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੈਰ, ਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
87 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ, ਮੈਂ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜੇ ਚਾਲੀ-ਫੁੱਟ
ਕੰਕਰੀਟ, ਮਜਬੂਤ, ਹੋਵੇਗਾ—ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ…
ਮੈਂ ਇਸ ਨੱਬੇ ਫੁੱਟ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਕ।
88 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ , (ਜੋ, ਜੇਕਰ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ,)
ਿਕੰਨਾ ਹੋਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਚ
ਜਾਵੇਗਾ! ਉਹਨੇ ਉਸ ਿਕਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਿਖਆ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ

ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ।” ਇਹ ਹੈ, ਵਚਨ।
89 ਇਸ ਲਈ, ਹੱਵਾਹ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਟਿਹਲਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਕੋਲ
ਭੱਜ ਗਈ, ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ-ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਅਤੇ
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ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਹੁਣ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ,
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਛੋਟੀ, ਿਨਮਰ ਔਰਤ ਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਲਪਪੋਤੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ…
90 ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਸੀ; ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਇਸ
ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ
ਥਪਥਪਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਵੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਿਦਓ; ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਵੱਖ
ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ।”
“ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹ ।”
“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
“ਉਹ ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

91 ਦੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
, ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆ। “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ,

ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਹੋ।
92 ਪਰ, ਹੱਵਾਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਵਾਕ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇ।
ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੋਂ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
ਲੈ ਿਲਆ।

ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ! ਦੇਖੋ?
93 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਥੋਂ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਆਦਮ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…
94 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ।
ਹੁਣ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਹਲ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ? ਮਿਰਯਮ, ਉਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ
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ਪਿਹਲ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਥੇ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
95 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਔਰਤ ਿਡੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਗਈ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ।
96 ਹੁਣ, ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਲਾੜੀ ਸੀ, ਿਡੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ—
ਦੇ ਕਾਰਨ—ਕਾਰਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਿਡੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਗਈ, ਅਨੰਤ ਿਵਛੋੜਾ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ!
97 ਹੁਣ, ਪਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਛੁਡਾਉਣ
ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
98 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 1, “ਆਦ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ
ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ,” ਦੇਖੋ, “ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ।
99 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਦੀ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਰਚਨਾ ਬਣ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਫਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ…
100 ਮੂਸਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਉਹ ਥੰਮਹ੍ ਉਸਦੇ
ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਫੜੋ, ਅਤੇ
ਕਹੋ, ਬੁਲਾਓ ‘ਮੱਖੀ ।’”
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101 ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ।” ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਜਾ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ।
102 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਿਕਹਾ ਸੀ? “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪਹਾੜ ਕਹੋ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ,
‘ਹਟ ਜਾ।”
103 ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਹਰੀ ਮੱਖੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰ੍ਤੀ ਗਜ਼
ਪੰਜ ਪੌਂਡ ਸਨ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ…
104 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤ , ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਟੱਡੀ ਨਾਲ—ਨਾਲ, ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਤੱਕ ਿਟੱਡੀ ਦਾ ਢੇਰ
ਲਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ
“ਚੰਦ ਤੱਕ, ਿਟੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣ।” ਇਨਾ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ
ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣਗੀ ,
ਵੱਧਦੀ ਜਾਣਗੀ , ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣਗੀ । ਸਮਝੇ?
105 ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਹੈ। ਗੱਲ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ! ਦੇਖੋ? ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
106 ਉਹ ਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਿਸੱਿਖਅਕ,
ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ, “ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।
ਹਹ! ਿਕਉਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੇ ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ। ਬਾਬਲ,
ਨਾ ਿਕ।
107 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਇੰਨੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗੀ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਹੇ। ਉਹ ਿਕਸ ਤੋਂ
ਿਡੱਗ ਗਈ? ਹੱਵਾਹ ਿਕਸ ਤੋਂ ਿਡੱਗੀ? ਇਹ ਵਚਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਵਚਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਵਚਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
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ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਰਾਹ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਚਨ ਜਾਣੂ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ। ਵਚਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ
ਲਈਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।
108 ਪਰ, ਜਦ ਤੱਕ—ਜਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ—ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਲਈ ਸਮ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ—
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਵੇਖੋ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ,
ਪਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਜ ਉਹਦੀ ਥ ਤੇ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਉਸ ਲਹੂ
ਦਾ ਬਦਲ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਟ ਿਦੱਤੀ।
109 ਹੁਣ, ਲਹੂ ਬਲਦ ਅਤੇ ਭੇਡ , ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ
ਪਾਪ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ। ਇਸ
ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ
ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਦਲ ਸੀ…ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਪਾ ਲਓ।
110 ਅਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਹਧਾਰੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ) ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ; ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਬਨ , ਕੁਆਰੀ, ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਨੇ ਇਹ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਵਾਅਦਾ, ਲਹੂ ਬਣ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। “ਬਲਦ ਅਤੇ
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਹੂ, ਅਤੇ ਹੋਰ…”
111 ਪਰ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਆਵੇਗਾ ਤ ਇਹ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, “ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਸੱਪ ਦੇ ਿਸਰ ਕੁਚਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਆਦਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ ਿਜਵੇਂ
ਸੱਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਿਫਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ
ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ।
112 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਯੁਹੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ…ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਸੀ, ਖਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਡ। ਪਰ
ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਲਹੂ ਖਤਮ
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਲਹੂ ਆਇਆ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16, “ਿਬਨ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਹਾਨ ਹੈ: ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ
ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
113 ਹੁਣ, ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਿਲਆ, ਪਰ ਇਸ
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।
114 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਯਕੀਨਨ ਿਮਿਲਆ—ਉਸ ਬਦਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
115 ਅਤੇ, ਜਦੋਂ, ਅਸਲੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ
ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ,
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵਾਹ! ਮੇਰੇ! ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸੀ।
ਉਹ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
116 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ —ਜ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ
ਦਾ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਕੇਵਲ ਿਵਗੜੀ
ਹੋਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇੱਕ
ਿਵਭਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਕਾ ਨੀ ਐਕਟ ਿਵਗਿੜਆ। ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ,
ਪਾਪ ਕੇਵਲ ਿਵਗਿੜਆਹੋਇਆਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
117 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਸੀ।
ਉਹ ਲਹੂ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ…ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਮੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤੇ ਸਮ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਅੱਜ ਰਾਤ। ਮੈਂ…
118 ਇਹ ਗੱਲ ਮੈ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ
ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਹ…[ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—
ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ ਆਓ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਪੜਹ੍ੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ…
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119 ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
ਚੰਗਾ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਕੱਢੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ
ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ; ਿਕ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ,
ਿਜਸਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਪਰ੍ਮਾਣ ਚਮਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਹੈ…ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ-…ਤੁ-…ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ:

120 “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।” ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ, ਮਹਾਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ।
121 ਿਨਕੋਦੇਮਸ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਉਹਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਉਂ?
122 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਹੱਵਾਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ…
ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਹੇਠ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤ
ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਇਬਰਾਨੀ ਲਾੜੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ—ਦੀ ਲਾੜੀ
ਸੀ; ਉਸਨੇ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਸੀ।
123 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅਜੇ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ…ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਿਰਯਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਦੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
124 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,
ਿਵਆਹ ਲਈ ਆਓ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਹੋਰਨ ਚੀਜ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ, ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜੋ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਵਚਨ, ਮਸੀਹ।
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125 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਹੁਣ ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਾਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ।
126 ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, (ਲਾੜੀ, ਹੱਵਾਹ), ਇੱਕ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਉਸਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਵਚਨ ਆਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ
ਉਸ ਦੀ ਥ ਤੇ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਓ, “ਬਦਲ”

ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਰੱਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਖੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਲਾੜੀ ਸੀ।
127 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ, ਦੂਜੀ ਹੱਵਾਹ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਦੁਲਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਤਿਮਕ
ਜੀਵਣ ਦੀ ਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਸਭਨ ਦੀ ਮ ,” ਇਹ
ਆਤਮਾ ਹੈ-…“ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।” ਹੱਵਾਹ, “ਸਭ ਜੀਉਣ ਵਾਿਲ
ਦੀ ਮ ।”
128 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਜੀਵਤ ਲੋਕ ਦੀ ਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
129 ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੱਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰਕ
ਸੁਣ ਕੇ, ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਨ। ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
130 ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ, ਹੁਣ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ। ਉਹ
ਿਡੱਗੀ, ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਮ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ, ਨਾਈਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ,
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਚਰਚ, ਉਹ ਨਾਈਸੀਆ
ਗਈ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਿਦ , ਵਚਨ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਿਗਆ। ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੱਵਾਹ ਿਡੱਗ ਗਈ,
ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬਾਗ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਪਈ; ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਦੇਖੋ?
131 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸੇ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਉਸਨੇ ਸਦਗੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ।
ਿਜਸ , ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
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ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਅਿਧਕਾਰ
ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਕਲੀਸੀਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

132 ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਹਨ ਿਕਸਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ…ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਤ ਮੈ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਸਦਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਿਕਉਂਿਕ…ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਨ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਚੰਗਾ।

133 ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਦਗੁਣ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵੇਚੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕਆਦਮੀ ਿਬਠਾਇਆ
ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੋ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਦੁਲਹਨ, ਿਨਿਸਆ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਸਦਗੁਣ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ। ਚੰਗਾ।

134 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ, ਇਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ
ਕਲੀਸੀਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗੀ; ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹੱਵਾਹ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

135 ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ …ਉਸਦਾ
ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਸਨੇ, ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ। ਤ ਿਫਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ
ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਉਸ ਲੱਭੇ ਿਜਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੰਥ ਿਕਹਾ
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ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਧਰਮ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ।
136 ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ਪੜਹ੍ੋ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਹੈ…?…ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ…ਦੇਖੋ?
137 ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਇੰਨਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ
ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਮ,
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰ੍ਦਾ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ…ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕਰੋ।
138 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਿਮਕ
ਕੰਜਰਪਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਰਤ; ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੱਤ , ਝੂਠੀ ਮੱਤ ,
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਿਫਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ,
ਵੇਸ਼ਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
139 ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੂਹੰਨਾਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆਸੀ, “ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੇਸ਼ਵਾ
ਬੈਠਾ ਦੇਿਖਆ…” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਅਤੇ ਥੇ

ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
“ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ,” ਧੋਖਾ,
ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਝੂਠ, ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਨੋ ਅਤੇ ਹਰ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼।
140 ਖੈਰ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਸ਼ਰੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤ ਸਾਰਾ
ਿਸਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੱਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ
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ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸੀ; ਅਤੇ ਹਰ ਕਲੀਸੀਆ ਜੋ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਤ
ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ। ਿਬਲਕੁਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ
ਗਈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17
ਪੜਹ੍ੋ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਵੀ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹਰ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੰਤਰ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ।
141 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ
ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

142 ਉਹ “ਵੇਸ਼ਵਾ” ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 17ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ। “ਖੈਰ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਹੈ।” ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ…
143 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਚੁੰਮੇ?
ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ। ਉਹਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ।
144 “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਜੋੜ ਲਵੇਗਾ।” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ—
ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
145 ਿਕਉਂਿਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੋਟ ਨਹੀਂ, ਜ ਇੱਕ ਝਟਕਾ, ਜ ਕੁਝ
ਵੀ, ਜ ਿਸਰਲੇਖ, ਉਸ ਕਾ ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਜ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਵੇਂ
ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ।”
146 ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ,
ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਪਆਰ ਦੇ ਪੇਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ! ਕੀ
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ਇਹ ਤੁਹਾ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ
ਰਹੋ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਚੰਗਾ।
147 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਹੱਵਾਹ ਤੱਕ। ਜੋ,
ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਲੀਸੀਆ ਖੁਦ, ਸਾਰੇ
ਜੀਵਤ ਲੋਕ ਦੀ ਮ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਰ
ਜ ਦੇ ਹਨ।
148 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
149 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਤੋਬਾ ਕਰੋ।”

“ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!” ਉਥੇ ਜਾਉ,
ਤੋਬਾ ਕਰੋ।
150 “ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।” ਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਊਹ-ਹਹ। ਦੇਖੋ? ਜੋ ਿਮਲ
ਿਗਆ। ਹਹ! ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਬੱਸ ਹੈ…ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਿਸਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹਇੱਥੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ। ਚੰਗਾ।
151 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਵਾਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਵਾਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਿਕ—ਵਚਨ

ਉਸ ਕੋਲ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਜੋ
ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ।
152 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਓ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
153 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਸੀਆ ਜ ਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ,
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ਉਹਨ ਸੰਸਥਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ ।
154 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਸੀ? ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ
ਹਨ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਉਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
155 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਚਨ ਬਹਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ , ਮੂਲ ਵਚਨ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ।
156 ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮ
ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ
ਵਚਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੇ
ਬਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਨਮਰ ਸੀ। ਉਸ , ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਿਲਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਇੱਕ ਸਿਥਰ? ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਮੇਰੇ! ਅਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ,
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਿਕਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਿਡ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਕਹੋ? ਉਹਨ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਮਾਰਣ
ਿਦਓ? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਨਬੀ, ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ?”
157 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਹਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
158 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ,
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਵੇਗਾ; ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾੜੀ, ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ, ਇਬਰਾਨੀ
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ਲਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਹੱਵਾਹ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਿਕਸੇ ਦੀ ਥ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

159 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ
ਿਦਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ
ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇਗਾ।

160 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ; ਉਹ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ…ਇਹ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ
ਜੋ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਲਣ ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ…ਉਹ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹ । ਮੈਂ
ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ ।” ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕੰਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਜੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਸੀ; ਉਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। “ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?

161 ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਅਸਲੀ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਿਨਮਰ ਸੀ।

162 ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ, ਿਕ ਉਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਸਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ।” ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰੋਮ ਖ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਖ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੈਪਿਟਸਟ ਖ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੂਲ
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ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
163 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ…ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਕ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਨਬੀ । ਇਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ…ਸਮ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ
ਤ …ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
164 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?

“ਓਹ,” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਪੈਂਤੀਕੋਸਤਲ?”
165 ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਹਨ। “ਅਮੀਰ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”
166 ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ।” ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਲੱਖ -ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਵੀ ਗਰੀਬ, ਆਤਿਮਕ ਗਰੀਬ ਹੋ।

“ਓਹ,” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹ ।”
“ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ!”
“ਖੈਰ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਮੈਂ ਢੱਿਕਆ

ਹੋਇਆ ਹ ।”
“ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ!”
“ਖੈਰ, ਮੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਿਡ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਮਲੇ।

ਅਸੀਂ…”
167 “ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।” ਹੁਣ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ
ਹੋਵੇਗੀ…
168 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਯੁੱਗ,
ਜ , ਸੱਤਵ ਚਰਚ ਯੁੱਗ। ਅਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਦੂਜਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਸ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ
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ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁੱਝ
ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
169 ਪਰ ਿਫਰ ਜੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ…ਜੋ, ਜਾਇਜ਼,
ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਿਤੰਨ ਸੰਦੇਸ਼,
ਆਖਰੀ ਿਤੰਨ ਕਲੀਸੀਆਈਯੁੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
170 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ;
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼
ਜੀਵਨ ਹੈ।
171 ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਿਰਆ, ਤ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ, ਨਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ… ਬਣਾਉਣ ਲਈ—ਜਨਮ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਾਿਰਆ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ, “ਤੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੌਂਪਦਾ ਹ ।” ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਆਇਆ
ਉਹ ਪਾਣੀ, ਲਹੂ, ਆਤਮਾ ਸੀ।
172 ਹੁਣ, ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 5:7 ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ
ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਪਤਾ, ਵਚਨ (ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ,)
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਨ; ਉਹ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਹਨ
ਜੋ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ…ਜ , “ਉਹ ਇੱਕ ਹਨ,” ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਥੇ
ਗਲਤ ਹ । “ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ,
ਲਹੂ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਨ।”
173 ਤੁਹਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਿਬਨ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
174 ਚੇਲੇ, ਯੂਹੰਨਾ 17:17 ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਯਕੀਨਨ। ਉਹਨ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
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175 ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਿਦਖਾਏ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਉਸਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਆਖਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੇ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
176 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਅਤੇ
ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੈੱਟ-…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਹੱਵਾਹ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਲਾੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਲਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਈਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਿਫਰ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ…
177 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਲਓ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10
ਅਿਧਆਏ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਦਾ—ਦਾ ਸਮ , ਸੱਤਵ
ਦੂਤ (ਸੱਤਵ ਦੂਤ) ਜਦੋਂ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵੱਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਗੁਪਤ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲੀ!
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਤ, “ਉਹਨ ਮੁੜ ਮੂਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ, ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।”
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
“ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮੂਲ ਵਚਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ।
178 ਪਰ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਨਾਈਸੀਆ ਿਵਖੇ ਉਸ ਵਚਨ
ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਹੱਵਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਹੱਵਾਹ

ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਿਵਖੇ ਉਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਈਸੀਆ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
179 ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ, ਹੱਵਾਹ,
ਇਬਰਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮ , ਉਸਨੇ
ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱਚ,
ਇੰਨੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ। ਚੰਗਾ।
180 ਉਹ ਉਸ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ
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ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। “ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਿਫਰ ਕੀ
ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਹੈ, ਮੈ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸੌ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ,
ਿਸਰਫ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਪਰ, ਉਹ ਇਸ ਰੱਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
181 ਉਸ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ—
ਿਕ…ਉਸਨੇ ਅਸਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਦਲਵੇਂ ਖੂਨ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਿਯਸੂ, ਵਚਨ, ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਇਨਹ੍ ਪਰੰਪਰਾਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ…” ਿਯਸੂ, ਪਰ੍ਗਟ ਵਚਨ, ਨੇ ਲਾੜੀ
ਿਕਹਾ, ਇਬਰਾਨੀ ਲਾੜੀ , “ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਫੜੀ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
182 ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ, ਉਹ,—ਉਹ ਬੇਦਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ
ਿਹਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ
ਸਾ ਬੇਦਾਰੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਲੱਖ , ਲੱਖ
ਅਤੇ ਲੱਖ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ।
183 ਇਹ—ਇਹ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਥੇ ਕੋਈ
ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾੜੀ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ
ਹ । ਇਹ ਉਹਨ ਸੱਤ ਅਣਜਾਣ ਗਰਜਣਾ ਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ। ਹ । ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
184 ਹੁਣ, ਉਹ—ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਲੀਸੀਆਵ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਭੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ,
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ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਇਹ ਉਹਨ
ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ।” ਖੈਰ, ਅੱਜ ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅੱਜ
ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਦੁਲਹਨ, ਅਖੌਤੀ, ਕਲੀਸੀਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ, ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਚਨ ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਚਨ ਨਾਲ
ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ, ਸਾ ਅੱਜ
ਕਾਹਦੀ ਜਰੂਰਤ …

185 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜਹ੍ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਹੇਰਾਲਡ ਆਫ਼ ਿਹਜ਼ ਕਿਮੰਗ,
ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਪਾਰ, “ਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!” ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬਸ…ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। “ਸਾ
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, “ਸਾ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਿਨਡਰ।
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

186 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਭਾਈ—ਭਾਈ ਮੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹਨ , ਉਹਦੇ ਘਰ
ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੰਪਾਦਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ
ਹੈ ਜੋ—ਜੋ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਮੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਛੋਟੀ…ਗਰੀਬ
ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

187 ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ,
ਹੈਰਾਲਡ ਆਫ਼ ਿਹਜ਼ ਕਿਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਸਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!”
ਦੇਖੋ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

188 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਅੱਜ, ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵ ਗ, ਰੇਡੀਓ
ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ…ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਸੀਆਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
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ਹੋਰ, ਿਕ, “ਸਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਹ ।” ਦੇਖੋ?

189 ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਕੋਲ, “ਉਸ ਜ਼ਿਹਰ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ!” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? “ਦੋ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਕ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ?” ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇਕੱਠੇ
ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ…ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ! ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਿਸੱਧੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

190 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

191 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਘੁਰਨੇ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਬੂਹੇ
ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ; ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਚਪਕਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ
ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਸਭ ਹੈ।

192 ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।
ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਬਸ ਹਰ ਥ
ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

193 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ—ਉਹਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਕਾਇਮ
ਰੱਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ।
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194 ਉਹੀ ਹੁਣ, ਆਤਿਮਕ ਹੱਵਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ…ਉਹਆਪਣੀ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ
ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਦੀ ਹੈ।

195 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ,
ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗੀ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚੋਗੇ?

196 ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ।

197 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ , ਨਬੀ
ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੋਏਲ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਲਾਕੀ
ਰਾਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੁਹੰਨਾ …ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਲਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ: ਿਯਸੂ, ਯੂਹੰਨਾ 14:12; ਅਤੇ
ਜੋਏਲ, ਜੋਏਲ 2:38; ਪੌਲੁਸ, ਦੂਜਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3; ਮਲਾਕੀ, 4ਵ ਅਿਧਆਏ;
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10, ਸੱਤ-ਿਕਸ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਤ-
ਿਕਸ਼ੋਰ। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ, ਕਲੀਸੀਆ , ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ!
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
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198 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇਿਖਆ…
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ—ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਤੁਸੀਂ, ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਚਲੇ ਗਏ। ਓਹ-ਹਹ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
199 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜ
ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਵਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਡਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਰਾਵਾ-ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ , ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ…ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ., ਅਤੇ ਵੱਡੀ ,
ਚੀ ਟੋਪੀ , ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਕਾਲਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨ ਸਾਿਰ

ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।”
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।”

200ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਏਬੀਸੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਕਲੀਸੀਆ ਅੱਗ ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ-ਰੋਲਰ ਦਾ ਝੁੰਡ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
“ਮਹਾਨ,” ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਮੂਰਖ।” ਦੁਨੀ ਇਸ
ਆਖਦੀ ਹੈ “ਮਹਾਨ,” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਮੂਰਖ।” ਦੇਖੋ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹ ।
201 ਹੁਣ, ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਹੱਵਾਹ ਵ ਗ ਹੀ, ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਿਦ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦਾ ਲੋਕ। ਉਹ
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ਕੌਣ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ?” ਚੰਗਾ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ
ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ…
202 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਵਜ ਆਇਆ,
ਯੁਹੰਨਾ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ?”
203 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।”
ਓਹ-ਹਹ। ਦੇਖੋ? ਿਕਉਂ? ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
204 ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਹਨੋਕ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੋਕ ਿਗਆ, ਤ ਨੂਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਸਮ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।” ਨੂਹ
ਹਨੋਕ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਦੇਖੋ?
205ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਤੇ, ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗਾ।”
206 ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,“ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ?” ਿਕਹਾ, “ਸਾ
ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਊਹ-ਹਹ। ਿਕਹਾ, “ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ
ਸਾਿਰ ਨੇ, ਸਾ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ, ਤ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੇਹ ਦੇ
ਇਸ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਨਹੀਂ! ਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
207 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹ ।”
208 ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਿਗਆ ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। “ਪਰ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ!”

“ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋ?”
“ਕੋਈ ਨਹੀਂ।”
“ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਹੈ?”
“ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ?
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209 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਹੁਣ,
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ—ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਕੜਹਾਰੇ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ; ਿਵਪਰ, ਅਤੇ
ਕੁਹਾੜੀ , ਅਤੇ ਰੁੱਖ , ਅਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ—ਉਸਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
210 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਉਸ ਵਰਗਾ,
ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।” ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਦੋ
ਸਿਮ ਦੇ—ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ? “ਇੱਕ ਨਬੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ।”
211 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖੋ।
212 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨਾਮ, “ਨਾਜਾਇਜ਼” ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
213 ਪਰ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਨਪੜਹ੍ , ਗਰੀਬ ,
ਮਛੇਿਰ , ਲੱਕੜਹਾਿਰ , ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਜਰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਪਤਵੰਿਤ ਥੇ ਬੈਠਣ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ? ਕੀ? ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਆਓ
ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੇਖੀਏ।
214 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਅਨਪੜਹ੍ ਮਛੇਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਖ ਸਕਦਾ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣਪੜਹ੍” ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮੱਛੀ ਪਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ…ਸਾਰੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ
ਤ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
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215 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ
ਹ ,” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਕਿੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਇਹਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਅਸਲ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
216 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼,
ਪਰ ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ—ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਬਸਤਰ
ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ…
ਿਕ—ਿਕ ਿਸਰਫ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਨਕਲੀ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਸਲੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਵੇਿਖਆ?
217 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਦਲ ਤੇ ਸਨ! “ਿਕਉਂ,” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਜੇ ਮਸੀਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਫ਼ਾ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ
ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ।” ਸਦੂਕੀ, “ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ! ਉਹ ਸਦੂਕੀ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ
ਸਨ, ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਹੁਣ।
218 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਓਹ, ਉਹਨ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
219 ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਸਲ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ…ਇਹ ਹੇਠ ਡੁੱਬ
ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! ਦੇਖੋ?
220 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।”

ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਹੈ।”
221 ਇਸ ਲਈ, ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ
ਹੁੰਦੇ।” ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਉਹ ਿਸਰਫਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਸੀ।
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222 ਹੁਣ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਮਛੇਰੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਹੇਠ ਰੱਖ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਹੇਠ ਧੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਤੁਰ ਿਪਆ,
“ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ।”
223 ਭਾਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆ ਜਾਓ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਚੱਲੀਏ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਬੀਤੀ
ਰਾਤ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਰਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ?”
224 “ਹ , ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਆਦਮੀ ਥੇ ਹੈ! ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।”
“ਖੈਰ,” ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਸ਼ਮਉਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਥੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ। ਹ , ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ , ਥੇ, ਹੇਠ ਿਗਆਸੀ। ਹ ।”
225 “ਚੰਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ!’ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਹਾ ਿਕੱਦ ਪਤਾ?’ ਉਧਰ ਦੇਿਖਆ; ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕਆਮ ਸਾਥੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ
, ਘੁੱਗੀ ਵ ਗ, ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਮੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ

ਿਦੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ ।”’ ਿਫਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ। ਚੰਗਾ, ਥੇ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।”
226 “ਓਹ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,” ਿਸ਼ਮਾਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ।” ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੋਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਗਾ।” ਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
227 ਿਯਸੂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ। ਿਗਆ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਮਉਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਨਾ
ਸੀ।” ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਛੋਟਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਬੀਜ ਥੇ ਆ ਿਗਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
228 ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ! ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।
ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
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ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ…” ਹੁਣ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੇ
ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ।”
229 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਇੱਕ
ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਥੋਂ ਲੰਿਘਆ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ,
ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਬਾਹਰਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟੀ ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਹੇਠ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਜ , ਚਰਖੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, “ਮੈ ਪਾਣੀ ਿਪਆ।”
ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਯਹੂਦੀ
ਬੈਠਾ ਸੀ।
230 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਹ ।”
231 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਲਆਓਗੇ…ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਤੁਹਾ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ।”
232 ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਦੇਖੋ? “ਤੇਰੀ ਸਤਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

“ਚੰਗਾ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਿਦੰਦਾ ਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ।”
233 “ਕੀ?” ਦੇਖੋ? “ਿਕਉਂ,” ਓਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦ ਨੇ ਭਗਤੀ
ਕੀਤੀ…”
234 “ਓਹ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜ ਇਸ ਪਹਾੜ
ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ—ਉਹ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।” ਚੰਗਾ, ਉਸਨੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
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ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ।”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
235 “ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪੰਜ ਪਤੀ ਕਰ
ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਵ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ
ਿਕਹਾ ਹੈ।”
236 ਦੇਖੋ! ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਬੀਜ ਤੇ ਪਈ। ਇਹ ਥੇ ਿਪਆ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
237 ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਤੇ ਿਪਆ, ਇਹ ਪਰ ਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਬੱਸ ਇਸ ਇਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ। ਬਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
238 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਜੀਵਨ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ, ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤੇ

ਿਪਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ।”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ
ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਦੱਿਸਆ,
ਅਤੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ
ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹ ।”

ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ!
239 ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ…ਖੈਰ, ਉਨਹ੍
ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ
ਕਰੋ। ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਇਹ
ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੋਈ। ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
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240 ਉਹ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਈ ਸੀ।
ਉਹ…ਉਹ ਮਛੇਰੇ, ਜੰਗਲੀ, ਿਕਸਾਨ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਜਰੀ , ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਹ ਕਰਕੇ
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵ
ਕਰਕੇ। ਪਰ ਵੇਸਵਾ, ਿਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਨੇ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਬੀਜ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
241 ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ
ਿਮਲੀ ਹ ”? ਓ, ਨਹੀਂ, ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ

ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਿਜਸਨੇ
ਮੈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
242 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੂਕਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ;
ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ,
ਮਲਾਕੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਬਰਾਨੀ 4 ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ “ਇਹ ਵਚਨ” ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਮਲਾਕੀ 4 ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਇਬਰਾਨੀ 4 ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਾਰ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ।”
243 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਇਸ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਕੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ । ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਹੈ।

ਊਹ-ਹਹ।
244 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ
ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ
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ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੇ ਦੂਤ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
245 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵੇਂ ਇਬਰਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮ-ਹਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
246 ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਆਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ ਗੇ, ਿਫਰ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ
ਅੱਖ ਉਸ ਥੇ ਖਿੜਹ੍ਆ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਉਹੀ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ,
ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ, ਇਬਰਾਨੀ 13:8, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਇਹ—ਇਹ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਗਆਨਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ—ਇਸ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
247 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
248 ਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ! ਓਹ! ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗੇ। ਪਰ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹ । ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਮੋਹਰ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ, ਖੋਲਹ੍ਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
249 ਆਓ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਸ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ, ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ
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ਕੀਤਾ, ਦੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਥੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼
ਇਸ ਵਚਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦਾ; ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ
ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਕੜੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਜ਼

ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ
ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ
ਅਤੇ…ਦਾਖਰਸ।

250 ਹੁਣ, ਲੇਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਕਤਾਬ ਲਈ।
ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ, ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਤੋੜਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਲਾ ਇਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ,
ਤੀਜਾ ਜਾਨਵਰ…
251 ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੀਜਾ ਜਾਨਵਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ; ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੱਛੇ, ਜ ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸੁਿਣਆ—ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ, ਇੱਕ—ਜਂਗਲੀ ਜਾਨਵਰ। ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵ ਗ, ਯੂਹੰਨਾ ਿਕਹਾ, “ਆ, ਦੇਖ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਤ ਜੋ
ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲ
ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, “ਆਓ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।”
252 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੇਲਾ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ।
253 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਪਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਦੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ
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ਉਸਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਜ ਤੱਕੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,
ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ…ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਖੋਿਲਆ, ਅਤੇ
ਪਰ ਿਗਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ…

254 ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ, ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਹੇਠ ਚੜਹ੍ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੇਠ ਵੱਲ, ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਹੁਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ
ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਕਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
255 ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਲੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਲਾਲ
ਘੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਹੇਠ ਤੇ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਘਾਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
256 ਹੁਣ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਵ ਗ, ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਹੁਣ ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
257 ਹੁਣ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਜੋ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ।
258 ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਥੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈਆਓ: ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇਿਖਆ।

ਅਤੇ ਕਦੋਂ…ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਅਤੇ—
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ; ਪਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ—ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ। (ਦੇਖੋ?)

259 ਇਹ ਸਵਾਰ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਰ
ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾ , ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਾ

ਲੱਗਾ ਿਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। ਦੇਖੋ? ਠੀਕ
ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ।
260 ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਪਿਹਲ , ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਬਣ ਿਗਆ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

261 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਕੱਥੇ ਹ , ਹੁਣ ਉਸ ਹੋਰ ਕਲੀਸੀਆ
ਦੇ ਯੁੱਗ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹ ।
ਦੇਖੋ? ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਜੇ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਜੇ ਘੋੜੇ ਵ ਗ
ਹੈ। ਦੇਖੋ?
262 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਨਕੋਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਸਧ ਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਿਸਰਫ ਪਿਹਲਾ। ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਇਹ ਿਨਕੋਲਾਈ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ। ਿਫਰ, ਇਹਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ

ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
263 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਕਲੀਸੀਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੁਲਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਈ ਹੈ: ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ । ਕੇਵਲ, ਉਹਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਰੀ ਪਿਹਲ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇਸ ਆਖਰੀ ਲੈ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ…ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ ਜੋ
ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ; ਿਫਰ ਤੀਜੇ, ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
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ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੋਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ
ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵ ਗੂ,
ਿਫਰ ਜਾਨਵਰ, ਿਫਰ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ, ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ, ਹੁਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਊਹ-ਹਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਪਰਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜੰਨਾ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਪਸੰਦ ਹੈ.
264 ਇਹ ਸਵਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੈ।
265 ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ, ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਪਕ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ।
266ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਵਚਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਵਚਨ ਹੈ।
267 ਹੁਣ, ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ, ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ,
ਪਰ ਇਸਦੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਅਿਜਹਾ
ਲਗਦਾ ਸੀ; ਬਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਉਹ
ਇੱਕ ਚਤੁਰ ਪੰਛੀ ਹੈ।
268 ਉਸਨੇ ਹੱਵਾਹ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ
ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ , ਤ ਤੁਹਾ ਕੀ ਪਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਫਲ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਇਹ—ਇਹ ਅੱਖ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ?”

“ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।”
“ਪਰ, ਓਹ, ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ…”
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“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ।”
269 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਦੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਇਹ ਿਜਨਹ੍ ਮੀਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
270 ਿਨਕੋਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ ਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਰੋਧੀ
ਆਤਮਾ ਠਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਿਨਕਾਓ, “ਿਜੱਤਣਾ” ਆਮ ਆਦਮੀ,
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ। ਓਹ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ-…
“ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ; ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਸਾਿਰ
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜਦੇ ਹ । ਸਾ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਲਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਿਕਰ੍ਸ਼ਚੀਅਨ
ਚਰਚ ਆਫ਼ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਇਹਇੱਕ ਲਾੱਜ ਹੈ। ਬੈਪਿਟਸਟ, ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹਇੱਕ ਲਾੱਜ ਹੈ।
271 ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਿਜਿਨ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ
ਿਪਤਾ ਉਸ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਹ੍ੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।” ਇਸ ਲਈ, ਇਹ, ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ…
272 ਲੇਲਾ ਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੈ; ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ , ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ , ਘਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ ।
273 ਉਹੀ ਸਵਾਰ, ਹੁਣ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ,
ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ; ਦੂਜਾ
ਪੜਾਅ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ “ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।”
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ , ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ।
ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ! ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਸ ਪੋਪ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
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ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ “ਝੂਠਾ ਨਬੀ” ਿਕਹਾ। ਿਕਉਂ? ਹ । ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ
ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ,
ਿਜਸਨੇ ਮੂਲ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੂਲ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ। ਚੰਗਾ।
ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਾਜ ਪਿਹਿਨਆ ਿਗਆ, ਹੁਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ
ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।
274 ਪਰ ਿਫਰ ਨਾਈਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕ ਸਟੈਂਟੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਤਦ ਉਹ, ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ
ਚੁੱਕੇ ਹ ।
275 ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਕ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਕਦੇ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਤੀ 4:11 ਿਵਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
276 ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ
ਇਸ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਮੈਨ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਜ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ “ਪਾਦਰੀ,” ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥ , ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਬੱਸ
ਉਹੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਜਾਏ,” ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ।
277 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਸਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਿਜਸ
ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਕੱਠੇ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
278 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਤ ਉਹ
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ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ—ਉਹ ਸਵਰਗ
ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ,
ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ!

279 ਹੁਣ ਉਸ ਕੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਪਿਹਲ , ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ
ਕੀ? ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਲਹੂ, ਲਹੂ-ਲਾਲ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਯਕੀਨਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ
ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

280 ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਅਠਾਠ ਿਮਲੀਅਨ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਦੇ ਸੰਤ ਿਹੱਪੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ…ਿਹਪੋ ਦੇ ਸੇਂਟ ਆਗਸਤੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਦਰ ਸੌ
ਅੱਸੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੱਕ। “ਅਠੱਤੀ ਿਮਲੀਅਨ।” ਸ਼ਮੁਕਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਸਗੋਂ, ਵੇਖੋ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਦਰਜ ਸੱਠ ਲੱਖ! ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ
ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਰੋਮਨ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਉਹਨ ਿਫਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਗਆ! ਉਹ—ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ-…, ਜ ,
ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਓਹ!

281 ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਜੋਂ ਪੂਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਕਲੀਸੀਆਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ; ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਸ਼ੁੱਧ



ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ 55

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਖਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ-…
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥ , ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ,
ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਚਰਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ; ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਇਸ
ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਲੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ
ਕਲੀਸੀਆਵ , ਭਾਈ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ? “ਅਜਗਰ,” ਰੋਮ, “ਉਸ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ।” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਵਰਗੇ, ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ
ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦਾ।

282 ਹੁਣ ਯੁਹੰਨਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਕੁਝ ਹੋਰ।

283 ਹੁਣ ਮੈ —ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣਾ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਦੇਖੋ,
ਸ਼ਾਸਤਰ , ਹਰ ਇੱਕ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ—
ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ
ਵੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ…ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਵਚਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਦੇਖੋ?

284 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਤਰੀ
ਸਨ…ਕੀ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ। ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ
ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ…
ਤੁਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀ।” ਹੁਣ
ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਿਤੰਨ
ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਿਦਖਾਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ…ਕਾਰਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”
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285 ਅਤੇ ਥੇ ਹੈਂਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸੁਣਨ ਲਈ ਥੇ ਸੀ।
286 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ
ਕਰੇ।” ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ ਤ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੈ
ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੈਿਵਕਤਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਵੇਂ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ‘ਡਾਕਟਰ,’ ‘ਡਾਕਟਰ,’ ‘ਡਾਕਟਰ।’ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ…” (ਓਹ,
ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ “ਚੀਚੇਕਰ,” ਜ , “ਗਰ੍ੀਨਹੋਰਨ।”) “ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਜ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
ਹ ।” ਿਕਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ
ਤੋਂ ਸ਼ ਤ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
287 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕ -ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਿਜਹੀ ਥ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਰਹ ਗਾ।”
288 ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਕਾਰਲਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਟੌਮੀ
ਿਹਕਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਉਸ ਥ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
289 ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜਾਓ, ਉਸ ਿਖੜਕੀ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ, ਥੇ ਉਸ ਤੀਜੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ
ਦੇਿਖਆ।
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290 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾ ਗਰ੍ੇਟਰ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੀ ਿਮਿਨਸਟਰ੍ੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਲਈ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
291 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹ ਥੇ ਉਸ ਥ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਭੂਰਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ; ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਥੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ
ਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…
292 “ਓਹ,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਿਬਹਤਰ ਉਦੋਂ ਥੇ ਨਾ ਜਾਵ , ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਜ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹ ਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
293 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਟੇਪ ਵੀ, ਿਮਲੀ । ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
294 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜਣ ਲੱਗਾ। ਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਿਬਲਕੁਲ, ਅਲੌਿਕਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹ । ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
295 ਉਸ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਘੋੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ ਸੀ ਜੋ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਮੱਧ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਹਨੇਰੇ
ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।” ਇਹ ਉਹਨ ਲਈਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
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ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ
ਲਈ ਗਈ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵ
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਕੈਥੋਿਲਕ

ਧਰਮ ਨੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਇੱਕ
ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਸ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਰੋਗੇ…ਖੈਰ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ—ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਨ। ਇਹ
ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲਆਪਣੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ।
296 ਿਫਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਸ਼ ਤੀ ਲਈ, ਲੱਖ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
297 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਹਨੇਰਾ ਯੁੱਗ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਮ ਸੀ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਹਰ ਪੜਹ੍ਨ
ਵਾਲਾ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਯਕੀਨਨ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ। ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ; ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ
ਹਨੇਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਇਸ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ,
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
298 “ਉਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਜ ਉਸਦੀ ਤੱਕੜੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ,” ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ। ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ।” ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਧਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ, ਿਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਧਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਿਕਸਮ
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ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੇ…
ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦੀ ਦੁਆ।
299 ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ।
ਪੈਮਾਨਾ, ਤੋਲਣਾ, “ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਪ; ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਮਾਪ।” ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਉਸ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਉਹਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੀ
ਰਾਤ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਮਿਲਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ।
300 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ
ਪੈਸਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ; ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ,
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਮ ਕੀ ਹੈ?
301 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਚੰਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ।
302 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਿਕਸਮ
ਲਈ ਧਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਜੌਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ; ਆਤਿਮਕ
ਨਹੀਂ, ਹੁਣ। ਇਹ ਜੌਂ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਇਸਲਈ, ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ
ਰੋਟੀ। ਉਹ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਧਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ
ਲੈਣਾ, ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੈਸਾ! ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਜਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌ ਿਦਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ
ਕੀ ਹੈ…ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ…ਨੌ ਿਦਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ,
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤਪੱਿਸਆ। ਿਕਸੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ
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ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਓਹ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ
ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
303 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

…ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਾਈ।

304 “ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਉਥੇ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਾ ਛੂਹੋ!”
305 ਹੁਣ, ਤੇਲ ਹੈ…ਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੋ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਆਇਤ ਦਖਾ ਦੇਵ ਗਾ। ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ। ਲੇਵੀ
ਿਵੱਚ, 8:12, ਿਜੱਥੇ ਹਾਰੂਨ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 4:12 ਿਵੱਚ, ਤੇਲ ਦਾ ਆਉਣਾ,
ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਊਂਡੇਿਲਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ
ਤੇਲ ਹੈ।” ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 14…25 , ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਜ 25:3, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਲ

ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੱਤੀ 25:4, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੁਆਰੀ
ਦੇ ਦੀਵੇ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਆਤਮਾ! ਤੇਲ ਆਤਮਾ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮਿਹਮਾ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ

ਮਾਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ,“ਆਮੀਨ।”] ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੇਲਆਤਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
306ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਓਹ, ਮੈ —ਮੈ ਹਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਦੌੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਢ-ਗੁ ਢ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ,
ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਿਦਖਾਇਆ, ਵੇਖੋ, “ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ।” ਦੇਖੋ?
307 ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੋੜ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਜੱਥੇ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਇਕੱਠੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
308 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਰਸ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਮਾ! ਮੈਂ ਇਸ
ਹੁਣੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤੇਿਜਤ, ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ! ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
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ਿਕ—ਜੋ ਿਕ ਦਾਖਰਸ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ
ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਮਾ! [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਉਹਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਜੀਬ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
309 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਸਰਫ਼ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
2 ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ? ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ
ਊਂਡੇਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੀ…ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦ…
310 ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ…“ਹੁਣ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਸਾ
ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।” ਅਤੇ ਅੱਠ
ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ, ਮੁੰਿਡਓ,”
ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਮੱਤੀ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾ
ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾ
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਸਾ ਇੱਥੇ ਅੱਠ
ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

“ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ।”
311 ਨੌਂ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਮਰਕੁਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ —
ਜ —ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ, ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ—
ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ?”
312 ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਸ਼ਮਾਊਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਬੀ
ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। “ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੁੰਿਡਓ! ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਣ ਲੈ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਿਕੰਨੇ ਿਦਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੇ ਰਹੋ!
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ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਏਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ।”
313 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਲਹ੍ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।” ਇਹ ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਹੈ ਜੋ
ਊਂਡੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦਾਖਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਜ਼ਗੀ। “ਇਹ ਤਾਜ਼ਗੀ
ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਇਹ—ਇਹ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
314 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਾਖਰਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਉਹਨ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਸਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ…ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਉਹਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ! ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ,“ਇਹ ਉਹ ਹੈ! ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸੀ!” ਅਤੇ
ਇਹ ਥੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੈ। ਥੇ— ਥੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਹਨ
ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ।
315 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,
“ਿਕਉਂ, ਹੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈ ਦੱਸਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੇਖੋ।”
316 ਓਹ, ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਉਹ
ਇੰਨੇ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਵੇਿਖਆ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
317 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਮੋਹਰ
ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ , ਮਿਹਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ! ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ: ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਰ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼…ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਤੇਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ—ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਤੇਜਨਾ, ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ! ਚੰਗਾ ਹੈ।

318 ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਤੇਿਜਤ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ—ਦੀ ਪੋਥੀ, ਜੋ ਿਕ
ਉਹਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ। ਹੁਣ, ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਹਨ,” ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

319 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹ , ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

320 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ
ਆਤਿਮਕ ਜ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ। ਉਸ ਤੋਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਾ ਡਰੋ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਟਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੈਂ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹ । ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹ ।”

321 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਮਸੀਹਾ ਇਹਨ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਓ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ! ਕੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ?” ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਤੇਿਜਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
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ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਥੇ ਸੀ…
322 “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਮਸੀਹ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਇਸ
ਦੇਿਖਆ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।”
323 ਿਫਰ ਉਤੇਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਿਚਲਾਉਂਦੀ
ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘੜਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ!”
324 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪੂਰਬੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਸ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ
ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗਲੀ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ
ਕਰੇਗੀ, ਤ ਗਲੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।
325 ਪਰ, ਭਾਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੀ! ਉਹ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ…ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਘਰ , ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਓਹ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਰ੍ਫੁੱਲਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਹ—ਉਹ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਹ । ਉਹ ਇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ
ਮੀਿਟੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਵ ਗਾ।” ਹ । ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
326 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਦਮੀ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
327 ਕਾਰਨ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।” ਕਾਰਨ,
ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈ
ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ , ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ
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ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ; ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ ਚੱਟਾਨ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ?
ਇਸ ਲਈ—ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ, ਮੇਰਾ!

328 ਿਫਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਛੂਹੋ,
ਮੇਰੀ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੇ
ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ; ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ!” ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ…

329 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਫੜਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਦੀ
ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ,
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਵੀ ‘ਹੇਲ ਮੈਰੀ’ ਕਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਧਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਅਨੰਦ ਦੀ ਦਾਖਰਸ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ, ‘ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਸ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ!
ਉਹਨ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਨਹੀ।” ਸਾਰੇ…

330 ਉਹਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਠਣਗੇ। ਓਹ,
ਮੈ ਇਹ ਿਕਨਹ੍ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਵਾਹ! ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਠਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ
ਘੋੜਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਯੁੱਗ।
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331 ਥੇ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਿਗਆ; ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ । ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ
ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।
332 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਿਪਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, ਿਬਲਕੁਲ: ਕਣਕ, ਕੁਦਰਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।
333 ਪਰ, ਪਰ੍ਤੀਕ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਆਤਮਾ, ਤੇਲ; ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।
“ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੋ!” ਜ
ਿਫਰ, “ਰੋਮ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾ ਛੂਹੀਂ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ!”
334 ਹੁਣ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਛੂਹੋ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?
ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ…ਦੇਖੋ, ਮੈ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ, ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ, ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ।

…ਮਾਪ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਲਈ—ਲਈ…ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ
ਕਣਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ; ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਰਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ…ਤੇਲ।

335 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਮੈਂ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ…

336 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਲਾ! ਆਮੀਨ! ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਲੇ ਨੇ
ਇਹ ਿਕਹਾ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਆਮੀਨ! “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇਲ
ਨਾ ਛੂਹੋ!” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਲਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ
ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਲੇਲਾ! ਨਹੀਂ…ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ
ਨੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਪ।
337 ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆ ਕੇ ਦੇਖ,” ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ।
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338 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਅਤੇ
ਲਈ-…ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੌਂ।” ਪਰ ਤਦ
ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ!” ਊਹ-ਹਹ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਹ, ਮੇਰਾ! ਇਸ ਸੁਣੋ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ, ਜ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।” ਉਹ, ਮੇਰਾ!

ਨੌ-ਤੀਹ।
339 ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਤੰਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ, ਿਕ,
ਇਹ ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।
340 ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਲੇ-ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ।
341 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਭਾਈ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸਨੇਿਲੰਗ ਦੇਿਖਆ ਸੀ; ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੈ ਿਲਆ।
342 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ ਇਸ ਐਡਵੈਂਿਟਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿੜਹ੍ਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਕੁਝ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।” ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕੀ ਿਕਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
343 ਜ , “ਲਾਲ ਘੋੜਾ,” ਸਗੋਂ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ
ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ—ਿਕ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
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ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ, ਜ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ—ਉਹ ਪੀਲੇ ਘ-…”
344 ਜ , “ਉਹ—ਉਹ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ—ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ—ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ—
ਚਮਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗਾ; ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ।”
345 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ
ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਜਨਹ੍ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਲਆ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।
346 ਪਰ, ਓਹ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਿਕਹਾ! ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਮ! ਓਏ! ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋਗੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ।
347 ਹੁਣ, ਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਜੀ ਰਹੇ ਹ ! [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ :

ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ;
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਦੇ ਭਾਰ
ਨਾਲ;

“ਹੇ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ
ਜਾਓ।”

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਛ ਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਹੋਣ,
ਪਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ! (ਉਹ ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ!)

ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਉਹ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ;
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੇ ਚੱਲ ਗੇ ਿਜੱਥੇ ਰਸੂਲ ਚਲੇ ਸਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਛ ਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ!

348 ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਹੈ;
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ,
ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰੇਗਾ;

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ
ਹਨ।

ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ! ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸ਼ਾਨਦਾਰ!
ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ,

ਸੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕਠੀ ਹੋਵੇਗੀ;
ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਦਾਗ
ਿਚੱਟੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ;

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਜ ਕਰਨਗੇ।
ਓਹ, “ਆਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ,” ਮਾਿਲਕ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ,
“ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ;”

ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਭੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ;
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ਿਜਸ ਨੇ ਭੀੜ ਖੁਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੈ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ,

ਭੁੱਿਖ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ
ਖਾਓ।”

ਓਹ, “ਆਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ,” ਮਾਿਲਕ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ,
“ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ;” (ਵਚਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ!)

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਭੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਿਜਸ ਨੇ ਭੀੜ ਖੁਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੈ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ,

ਭੁੱਿਖ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ
ਖਾਓ।”

349 ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਕੀ ਤੁਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—
ਸੰਪਾ।] “ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ।”
350 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਦੀ ਤਾਲ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਖੜੇ
ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੀਏ। “ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

351 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ—
ਸੰਪਾ।] ਬਸ ਸੱਚਾ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ,
ਭਾਈ ਿਹਿਗਨਬੋਥਮ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜ
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ।
ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ…[ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।]
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352 ਯਕੀਨਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਚਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਓ, ਉਸਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ!” [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।]
353 ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ!
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!
354 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ! [ਸਭਾ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ—
ਸੰਪਾ।] 
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