
ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

 ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਲੈ”। ਿਕਉਂ,
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ

ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ “ਸ਼ੁਭ ਦੁਪਿਹਰ” ਸਾਿਰ , “ਸ਼ਾਮ”; ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ

ਦੀ ਬਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ।
ਹੁਣ, ਇਹ, ਿਫਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਿਨ

ਖੋਲਹ੍ਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਭਾਿਗਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ; ਮੈਂ ਇਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓ, ਤ ਜੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਿਦਖ , ਤ ਮੈ ਥੇ ਲੱਿਭਓ ਿਜੱਥੇ ਸਭ ਗਾ
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ”। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ, ਅਤੇ ਗੋਸਿਪਲ ਸਭਾਵ -ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਜੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ।, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , “ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਗੀਤ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਚਨ ਵੱਲ
ਜਾਣਾ। ਵਚਨ ਸਮ ਿਦਓ”। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਰੂਰੀ—ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਹੈ: ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਜਾਣਾ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ (ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਜੋ ਟਰੇਲਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਠੀਕ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਅਤੇ
ਮੈਂ ਦੁਪਿਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਿਮਲਣਾ ਸੀ, ਸਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ: ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, “ਮੈਂ
ਥੇ ਹੋਵ ਗਾ”। ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਿਕ, ਮੈਂ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਕਆ।
ਹੁਣ, ਕਲ ਰਾਤ…ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ

ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਮਰਜੀ
ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਲ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ।
2 ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਜੇ ਇਹ…ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਖੁਦਿਕਸਮਤੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੰਨਭਾਗ ਅੱਜ ਰਾਤ
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ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਉਹ ਹੈ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ।
3 ਅਤੇ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਸ , ਸੱਤ
ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ । ਅਤੇ ਅਫਸੁਸ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ
ਲਾਓਦੀਕੀਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੁਣ ਵਚਨ ਤੇ ਦੇਵੇ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਬੋਲਦੇ ਹ ।
4 ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ
ਝੁਕਾਈਏ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਵਚਨ ਖੋਲਹ੍ਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
5 ਿਕਰਪਾਲੂ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹ ਜੋ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
6 ਤੇ ਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ
ਦਾ ਸਾਕਦਾਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜਹਨੇ ਿਕ ਸਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਧੋਇਆ
ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਵਚਨ ਲੈ
ਕੇ ਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਲਹ੍ ਦੇਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ
ਦੀ ਪਕੜ ਕਰੇ ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਿਦਲ , ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਿਜਵੇਂ ਸਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਕਾਸ਼
ਿਕ ਇਹ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖ ਜੋ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹ ਤੇ
ਿਫਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ।
7 ਹੁਣ ਸਾ ਸਾਿਰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ
ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਆਮੀਨ।
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8 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸ । ਇੱਥੇ ਿਜਹਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ…ਜੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ
ਜ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ।

9 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਬੋਲਦੇ
ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ …ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿਕ
ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਦਾ
ਹ । ਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ
ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ
ਪਾਉਂਦਾ ਹ । ਤੇ ਇਹੋ—ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹ ।

10 ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ…ਮੈਂ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਰਾਤਆਖਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ
ਤ ਿਕਸੇ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਜ ਿਕਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ
ਹ । ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਉਹਨ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ।

11 ਕਈ ਵਾਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚ, ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦਾ ਅਪਣਾ
ਅੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੱਕੀਦੇ ਤੇ ਿਟਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਾਡਾ
ਅੱਕੀਦਾ ਹੈ”। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ
ਅੱਕੀਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।

12 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ
ਸਾਡਾ ਅੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰ੍ੇਮ। ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਬਾਈਬਲ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਸਰ ਹੈ; ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਮੂਲਪਾਠ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਹੈ; ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਗਰਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈ ਅਗੁਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
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ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਦ
ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖਦਾ ਹ ।
13 ਅਤੇ ਤਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਲੀ, ਖੁਰਦਰੇ, ਵੱਡਣ ਵਾਲੇ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਨ
ਦਾ ਘਰ ਹੈ। “ਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਿਕਥੋਂ?) “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰੋਂ”। ਠੀਕ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾ ਨ ਪੜਹ੍ਨਾ ਹੈ। ਇਹ
ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕਸ ਲਈ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ
ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਅਸ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਲੈਣਾ ਹੈ।
14 ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍
ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੇਰੀ ਿਵਆਿਖਆ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਇੰਨ ਨਜਦੀਕੀ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ
ਉਡਾ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਜਦ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਿਲਖਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਕੇ ਰਹੋ, ਆਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੀਆਖਦੀ ਹਨ।
15 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ …ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤ ਹਫਿਤ ਬੱਧੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ, ਿਟਿਕਆ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਗੌਹ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਵਾਿਪਸ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਬੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
16 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਹਰੇਕ ਿਲਖਤ ਠੀਕ ਇਕੱਠੀ
ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਿਛਆਠ ਿਕਤਾਬ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਲਖੀ ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਿਵੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਿਲਖਤ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਇਦ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ।
17 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਬਦਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਜ

ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਔਹ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
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18 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਰਣਾ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ। ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ ਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਲਆ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹਵੰਦ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ।
19 ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ
ਵੀ ਸਭਾ ਲਾਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਦ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ…
20 ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ…ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ
ਿਗਰਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਿਗਰਜਾ ਗੰਦਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਤੇ
ਿਗਰਜੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਿਗਰਜਾ
ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਜ ਿਫਰ…ਉਹਨ
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਚੀਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ

ਪੈਣਗੀ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ …ਮੈਂ ਸਬਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤ
ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਤਦ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
21 ਅਤੇ, ਤਦ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਏਲਾਣ ਕਰ ਗਾ ਜੇ ਹੋ
ਸਿਕਆ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ ਬੋਲ ਗੇ।
22 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੈ; ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ । ਅਤੇ ਕਲ ਰਾਤ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਮੋਹਰ । ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ…ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ ਚ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਸਧ ਤਕ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤ
ਇਹਦੀ ਉਨਹ੍ੀਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਜਦ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ
ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
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23 ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਕਰੇਗਾ? ਿਕੱਥੇ? ਕੌਣ ਇਹ ਲ਼ਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ? ਕੀ? ਕੀ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ—ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?”
24 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, “ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, “ਿਕਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਲੈਣਗੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?” ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਦ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ
ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ ਇਹ ਦੋ ਿਵਸ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ,
ਿਜਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ । ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ।
25 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਗਲ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਲਖਤ ਹੈ, ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ
ਲਈ ਸੀ…ਤ ਿਕ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ…ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ
ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ
ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14ਵ
ਅਿਧਆਏ, 9ਵੀਂ ਆਇਤ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
26 ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਟੈਨਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੇਖਦਾ
ਹ । ਅਤੇ ਕਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੈਮਨਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੂਸਿਵਲ ਿਵੱਚ
ਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ…
27 ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਉਹੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ…ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ
ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕੰਝ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਸਾਡੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਦਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ ਅਥਵਾ ਸਾਡਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਜ ਤ ਸਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ ਜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ।
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28 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਤੇ ਇਹ ਨ ਦੱਸ
ਤ ਖੁਦਾ ਮੈ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਵੇਗਾ; ਆਤਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ, ਆਖਣਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ
ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ”।
29 ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੋਲੁਸ ਵ ਗ ਖਲੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , “ਮੈਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨਸਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਝਿਕਆ”। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦ ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹ ; ਜੇ
ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵ ਤ ਖੁਦਾ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ …
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਮੈ ਰੱਬੀ ਢੰਗ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ
ਿਜਹੜਾ ਮੈ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
30 ਹੁਣ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ
ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੋ।
31 ਿਤੰਨ ਬਵ ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਈ । ਪਿਹਲੀ ਬਵਾ ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਬਵਾ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦੇ
ਅੰਤ ਤੇ ਹ ।
32 ਹੁਣ ਆਓਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਲਖਤ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹ । ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤਕ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
33 ਪਰ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਇਸ ਲਈਏ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ।
ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅੰਤ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਤਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ ਸੰਸਾਰ
ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤ
ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਘੱਿਲਆ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
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[“ਆਮੀਨ”] ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ 1954 “ਅਤੇ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ”, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਦਨ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ” (ਕਾਹਦੇ ਲਈ?)
“ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ”। ਇੰਨ ਬੁਰਾ
ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ । ਅਤੇ ਤਦ ਸੱਤਵ , ਨਮੂਨੇ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ, ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
34 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ. “ਇੱਕ
ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,” ਦੂਜਾ
ਪਤਰਸ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਛੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਕਲੀਸੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁਣ ਛੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤਕ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਵ ਗੂ,
ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ, ਦੁਖ, ਤਕਲੀਫ ਜ ਮੌਤ। ਉਸ
ਮਹਾਨ, ਹੁਣ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਓਹ, ਮੈ ਉਹ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ:

ਧਰਤੀ ਉਸ ਸੁਹਾਣੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਕਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। (ਮੈਂ ਉਸ
ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ)

ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁਖ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ
ਦੁਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਸ਼ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ,” ਹਜਾਰ ਸਾਲ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਾ ਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਨ
ਘੇਰਾ, ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
35 ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਡੰਗਰ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ
ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸ , ਉਦੋਂ ਦਾ
ਜ ਦਾ ਸ । ਅਸੀਂ ਪਤਝੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਸ
ਤੇ ਿਫਰ ਿਸਆਲ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਸ । ਅਤੇ ਜਦ
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ਅਸੀਂ ਸਾਿਰ ਡੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਭਨ ਥਾਵ ਤੋਂ ਿਜੰਨੇ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹ , ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਸੀ…ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਦੇ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ…

36 ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ
ਚੀਜ ਹੈ ਉਹਨ ਡੰਗਰ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੈ ਗ ਦੇ ਲਈ
ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਗੋਤਕਨਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਲੋਹੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ ਵੱਛੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ
ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਿਦਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ
ਮਾਸ ਭੁਜ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਤਾਰਕੋਲ ਪਾ ਿਦਓ। ਤੇ ਉਹ
ਛੱਡ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਉਹ ਸਚ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ।
37 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਥੇ ਬੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ
ਜੀ, ਜਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਿਚਲਾ ਇਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਸਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਾ
ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਪਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਦੇ ਹੋ।

ਪਰ, ਉਹ, ਉਸ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵਾਿਪਸ
ਗੰਵਾਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਿਦਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
38 ਹੁਣ, ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੋ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਿਣ
ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਿਣ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ
ਿਕੰਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਹੈ। ਕਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਿਕੰਨ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
39 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, 14ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਆਇਤ। ਇੱਥੇ
ਇਹ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਪੜਹ੍ੋ, ਮੈਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹਨ। “ਅਤੇ ਦੂਤ…”

ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਆਇਆ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ
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ਮੂਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਜ …ਹੱਥ ਤੇ,
ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਮੈਵੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ੍ੋਧ ਦੇ

ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਖਾਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ…ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ
ਪਾਵੇਗਾ:

40 ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਧੂੰਆ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਠਦਾ ਰਿਹੰਦਾ

ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਤ
ਿਦਨ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

41 ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹ
ਜੀ। ਅਗਲੀਆਇਤ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਇਹ ਸੰਤ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨ ਦਾ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

42 ਹੁਣ 15ਵ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪੰਦਰਵੇ
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ। ਤਦ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ
ਨੌਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਸ । ਹੁਣ 15ਵ ਅਿਧਆਏਉਹਦੀ ਦੂਜੀਆਇਤ

ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਂਡੇਲ ਿਦੱਤਾ।
ਤੇ ਿਜੰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤ ਉਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਡਾਢੀ
ਸੱਟ ਲੱਗੀ।
16ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ।
ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ

ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ।
43 ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਠਿਹਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹੜੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ
ਹਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੋਲ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀਹਵ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ
ਚੌਥੀ ਆਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ।
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ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਉਹਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦੇ ਜੀਵ ਵੇਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ
ਿਜਨਹ੍ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਜ ਉਸਦੀ ਮੂਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਲੁਆਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਜੀ ਥੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰ ਵਰਹ੍ੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

44 ਉਹ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੁਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ। “ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇਗਾ”। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ।

45 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਉਹਦਾ 13ਵ ਅਿਧਆਏ ਕੱਢੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣੋ।

46 ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
ਿਪਛਲੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕੰਝ,
ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, “ਉਹਦੀ
ਅਵਾਜ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ; ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਨ ਦੇ ਨਾਈਂ
ਿਚੱਟੇ; ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੱਖ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾੱਟ ਵ ਗੂ ਸਨ”।

47 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪੜਹ੍ੋ, ਸਮਝੋ ਿਕ ਉਹਨ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਤਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਮਲਾਓ ਤ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਿਕ ਇਹਨ ਸੰਕੇਤ
ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ।

48 “ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਹਨ”, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀਂ
ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਿਕ…“ਉਹ
ਲਾਟ ਤਲਵਾਰ ਵ ਗ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲੀ ਦੋ ਧਾਿਰ
ਤਲਵਾਰ”। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ। “ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ
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ਬੰਦ ਚੀਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ”,
ਇਬਰਾਨੀ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਏ।

49 ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਥੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਿਖਆ;
ਮਸੀਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ! ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਿਚੱਟੇ “ਵਸਤਰ”
ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ ਸੀ।
“ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ” ਤੇ ਪੈਰ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਤਰ
ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ “ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਤੀ”
ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। “ਿਚੱਟਾ ਰੰਗ” ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ; ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੇਟੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ
ਧਰਿਮਕਤਾ; ਉਹ ਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਣੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਟੀ
ਦੀ ਤਣੀ ।

50 ਤਦ ਉਹ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, “ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਨਾਈਂ ਸਨ
ਭਈ ਜਾਣੀਂਦਾ ਉਹ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ”। ਿਪੱਤਲ ਤ ਰੱਬੀ
ਿਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਸੌਂਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਘੱਿਲਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਰੱਬੀ ਿਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਤ ਕਲੀਸੀਆ ਤ ਰੱਬੀ ਿਨ
ਦੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਥ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੀ ਸੁੰਦਰ
ਤਸਵੀਰ ਹੈ, “ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮ ਦਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ!”

51 ਤਦ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਵੇਖਦਾ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਅਫਸੂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

52 ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਿਗਆ। ਪਿਹਲੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ, ਤਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੋਨ ਦਾ ਹੀ।
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53 ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਅਗ ਹ ਵਧੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਰੋਸ਼ਨ
ਹੋਏ। ਅਤੇ ਤਦ ਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲਹ੍ਾ। ਿਫਲਿਦਲ਼ਫੀਏ ਤੇ ਲਾਓਦੀਕੀਏ
ਦੀ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ।
54 ਤਦ ਲਾਉਦੀਕੀਏ ਦੇ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਿਸਲਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਗਲ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
55 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੱਟੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸੱਤ ਕਲੀਸੀਆਈ ਕਾਲ ਜਾਣ ਿਫਰ “ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ”
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਹਨ।
ਿਜਦ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ
ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
56 ਪਰ ਗੈਰਕੌਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਜਾਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗਈ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
57 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਕੌਮ ਤ ਸੀਿਮਤ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਸਮ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹੁਣਗੇ”।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ”।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।
58 ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ
ਿਪਛ ਹ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ , ਿਕੰਝ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਚਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਦ ਸਨ। ਤਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਹੀ

ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਬੁੱਝ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤਦ ਿਫਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ
ਤੇ ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਦਰਵਾਜਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਇਹਦੇ

ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਆਓ ਇੱਕ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਲਈਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਨਾ ਿਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ”।
59 ਕੀ ਮੈਂ ਚੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵਾਜ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਅਵਾਜ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹ , ਤ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਜਰੂਰ
ਸੁਣ ਲੈਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ।
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60 “ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ”, ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਿਕ ਨਾ ਤ
ਿਦਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ”। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ
ਬਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝੇ, ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਿਦਨ। “ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ”। ਿਕੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ!
61 ਜਦ ਇਸ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਸਵੇਰ ਚੜਹ੍ੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਣਗੀ , ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣਗੀ , ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੋਣਗੇ,
ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਕਿਲਿਸਆਵ ਹੋਣਗੀ , ਵਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ। ਇਹ
ਨਾ ਤ ਉਿਜਆਲਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤ
ਇਹ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ
ਕਿਹਣਗੇ, “ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ ਨੇਇਹ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ”। ਸਮਝੇ, ਇਹ ਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਿਦਨ ਹੈ। “ਪਰ, ਤਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ”।
62 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨ ਹੀ ਹਨੇਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ”। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਰਾਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ”,
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ!
63 ਜਦ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ…ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਪੂਰਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ।
ਜਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿਹਲ , ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਪਈ। ਅਫਸੁਸ ਿਵੱਚ,
ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਲ ਦੀ ਗਈ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਿਦੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਲਿਖਆ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
64 ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ
ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ
ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਹ ।
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[ਭਾਈ ਬਰਨਹਮ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਤ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਵਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਿਜਆਲਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਊਿਜਆਲਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ
ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ
ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
65 ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਪੜਾਵ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਹ੍ੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ
ਸੂਰਜ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰਕੋਮ ਦੇ ਤੇ
ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ, ਇਹਨ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ,
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ ਉਹ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜਾਮ ਸਨ। ਅਤੇ
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ।
66 ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ”। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ
ਹਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਿਚੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
67 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਾਲੀਮ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਤ ਕੁਝ “ਕੰਮ” ਸਨ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਨਕੁਲਾਈ
ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ”।
68 ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਕੁਲਾਈ ਕੌਣ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਘੋਖਦਾ ਹ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਿਕ
ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ,
ਿਨੱਕ, ਿਨਕੋਲਸ। ਿਜਹ ਿਕ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਕੀਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ,
ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਥੋਂ ਿਨਕੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਹਲ ,
ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਨ ਜੋ ਅਫਸੁਸ ਿਵੱਚ “ਕੰਮ” ਸਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
“ਤਾਲੀਮ” ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
69 ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ
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ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ”। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕੰਝ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਕੋ।
70 ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਸੰਨ 600 ਜ …306 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਿਜਹ
ਿਕ ਉਹ ਕ ਸਟੇਨਟਾਈਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਹਰਿਗਜ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਿਲਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ , ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਿਲਆ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ
ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੀਬ
ਲਗਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੱਿਸਆ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਧ
ਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਤ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਲਈ। ਜ ਉਹ ਲੜਹ੍ਾਈ ਿਜੱਤ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ”। ਅੱਜ ਦੇ
ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਿਸਲਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਲੱਗਾ ਿਦੱਤੀ।
71 ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ…ਉਹਦੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ; ਕ ਸਟੇਨਟਾਈਂਨ,
ਕ ਸਟੇਨਿਟਉਸ, ਕ ਸਟੇਨਸਟੀਨੋਂਪਲ ਿਜਹਨ ਨੇ ਰੋਮ ਦਾ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ
ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਥੇ ਤਦ ਓਟੋਮੈਨ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਗਈ।
72 ਅਤੇ ਤਦ, ਉਹ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਭਗ।
ਤਦ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਦ
ਬਣ ਿਗਆ।
73 ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਗਰਜਾ ਬਣਾ ਲਓ…ਜਦ ਥੇ ਉਹ ਵੈਸਿਲਅਨ
ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਿਗਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਜੋਹਨ
ਵੈਸਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਲੂਥਰਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੀ। ਪਰ
ਜਰਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਦ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹਨ।
74 ਜਦ ਿਪਛ ਹ ਪਰ੍ਭੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ । ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਦ ਦਾ
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ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਡਵਾਇਟ ਮੂੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੂੜੀ ਬਾਈਬਲ ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ
ਮੂੜੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ
ਖਲੌਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ!”
75 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਜੇ ਭਲਾ ਵੈਸਲੀ ਕੇਲਿਵਨ ਨੋਕਸ ਫ਼ੀਨੇ
ਜ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਵੇਖਣ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ!” ਔਹ, ਮੇਿਰਆ! ਸਮਝੇ, ਪਿਹਲਾ ਦੌਰ, ਜਦ ਆਦਮੀ ਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੈ।
76 ਿਸਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਵਦਵਾਨ ਡੋਵੇਂ ਵੇਖੋ ਿਕਉਂ ਭਲਾ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸਾ ਜਦ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਜਦ ਡੋਵੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਦ ਕੀ ਆਇਆ…ਬਲੇਕ, ਜੋਹਨ ਲੇਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ। ਤਦ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ
ਿਲਪਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਮੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਪਛ ਹ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ।
77 ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਿਭਆ, ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਦਾਉਦ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਕੀਤੀ”।
78 ਸੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹ ”। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। “ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਮੈਂ ਚਿਲਆ ਜਾਵ ਗਾ ਤ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ
ਲਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਥ ਲੈਣ ਦੇਵੇਂਗਾ”। ਬਸ ਇੰਨ ਹੀ ਹੈ।
79 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੀ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਰੁਕੇ, ਤ ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਉਹਨ ਨੇ
ਹਰ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਸੀ; ਹਰ ਰਾਤ ਉਹਨ ਨੇ ਨਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ
ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੂਥਰ ਦੇ
ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ; ਇਹ ਲੂਥਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੈਸਲੀ ਦੇ
ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਲੀਨੇਸ
ਵਾਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ; ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗ ਹ
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ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿਦਨ ਹੋਵੇ, ਤ ਉਹ ਤ ਉਦ
ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਇੱਥੇ ਹੈ।
80 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹ ਤੇ ਥੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਆ
ਗਈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਵਾਦ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ। ਤਦ, ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਬਦਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ, ਜਦੋਂ
ਤੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਹਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਤੇ ਗੈਰਕੌਮ ਯੁਨਾਨ ਕੋਲੋਂ
ਿਜੱਿਤਆ, ਮਹਾਨ ਿਸਕੰਦਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਛਾਏ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਲੋਕ, ਗੈਰਕੌਮ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਲਵ ਗੇ। ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛਾਏ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
81 ਅਤੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ ਿਗਰਜੇ ਦੀ
ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਕਰੀਬਨ
606 ਲੋਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਹਲੇ ਿਪੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ,
ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਿਪੱਤਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਸਭਾ ਲਾਇ ਿਕ ਉਹਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ।
82 ਤੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਿਦਓ। ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਮੱਤਰੋ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਮੱਤਰ
ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਲਆਵ ਗੇ, ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਠਿਹਰੋ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।[ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਤ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕੱਥੇ…ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੁਲਹਾੜਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ”। ਤੇ ਿਚੱਪਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ ਥੇ ਹੀ ਡ ਲੈਣ ਿਦਓ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੀਜ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।
83 ਪਰ ਵੇਖੋ ਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਭਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
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ਸੀ। ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ “ਮਦਰ ਚਰਚ” ਹੈ ਅਥਵਾ
ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਪੌਹ ਫੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

84 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ
ਤ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰਸੂਲ ਨੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਤੰਨ
ਜ ਚਾਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ
ਯੋਸੇਫੂਸ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਿਸਰ ਕੱਢ ਇਿਤਹਾਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਪੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਮੈਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਹਜਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੱਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

85 ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ
ਇਿਤਹਾਸ ਜ ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌਪ ਸੀ। ਉਹ
ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ ਬੁਖਾਰ
ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ”। ਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਿਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਕਦੇ ਿਵਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ।

86 ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਗਰਜੇ ਇਕੱਿਠ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਭਰ ਦਾ ਿਗਰਜਾ ਆਿਖਆ। ਤੇ ਥੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਹਰੇਕ
ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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87 ਉਹਨ ਨੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਈ , ਕੁਝ ਤ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜ ਲਈ । ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰਗੇਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮਰੀਅਮ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ
ਤ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਥ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ, ਤ ਤੁਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲ
ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਜ ਪਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਹਦਾ ਿਜਕਰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

88 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਕੇਬੀਜ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲਈ
ਗਈ । ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ…ਇਹ ਤ
ਪਿਹਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ ਿਫਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ
ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਕਤੜਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ।

89 ਹੁਣ ਤਦ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਠਿਹਰੋ, ਸਮਝੇ?

90 ਹੁਣ ਤਦ ਉਹਨ ਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾ ਹਰੇਕ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜੋੜਨਾ ਸੀ।
ਕਲੀਸੀਆਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਮੁਰਤੀਪੂਜਕ ਰੋਮ ਅੰਦਰ
ਿਲਆ ਕੇ ਪੌਪ ਵਾਲਾ ਰੋਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ
ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਉਹਨ ਨੇ ਮਿਸਹਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਉਂ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਨਾਚੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਵੀਨਸ ਦੇਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਯੂਪੀਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
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ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਤ ਿਕ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਨਸਫਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।
91 ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੇ ਿਬਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਜ ਬਿਹਸਬਾਜੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ।
92 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇਨਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ।
ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ”।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਕੀ? ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ”।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ”।

93 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ…ਇੱਕ ਵੀ ਿਲਖਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ”। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸਚਾ ਠਿਹਰੇ’”।
94 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ
ਸਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਖਿਤਆਰ ਵਾਲੇ
ਹੋਣਗੇ”।
95 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸੱਧ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
96 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ਫਾਟ ਤੇ ਿਮਕਾਹ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਿਮਕਾਹ ਥੇ ਿਗਆ ਤੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ।
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ।

ਯਹੋਸ਼ਫਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ?”
ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਮਕਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ

ਕਰਦਾ ਹ ”।
ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਕੀਆਖਦਾ ਹੈ”।
ਿਮਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਭੇਡ ਵ ਗ

ਿਖਲਿਰਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ”।
ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ। ਸਮਝੇ?
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97 ਸੋ ਥੇ ਠੀਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਿਸੱਖੇ ਹੋ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪਿੜ
ਵਾਲਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ
ਤੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ।
98 ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕੰਨੇ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹਦੇ
ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ।

99 ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ, ਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ
ਧਰਮ ਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮਤ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਸਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
100 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਕਥੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਕਥੋਂ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਪਾਦਰੀ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਤੁਹਾ
ਿਕਥੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
101 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ”। ਉਹਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕਲੀਸੀਆ ਹੀ ਅਵਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੈ”।
102 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ”। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਤ ਖੜਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
103 ਹੁਣ, ਿਨਕੋਿਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਿਫਰ ਓਿਸਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚੋਂ; ਿਫਰ ਲੇਟਅਪ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਕਰ੍ ਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਸੀ। ਮਾਰਿਟਨ
ਲੂਥਰ ਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਲਆ…

ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ”।
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104 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਪਤਾਸਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਤ ਇਹ ਹੈ”।
105 ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਹੈ। “ਹੋਲੀ ਈਊ ਕੈਿਰਸਟ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ ਦੇ ਹੋ
ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ”। ਅਤੇ ਇਹ
ਗਲਤ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੈ।
106 ਨਹੀਂ, “ਜਦ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਊਕੈਿਰਸਟ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾਸੇ
ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ”। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤ , “ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਿਛੜਿਕਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ”,
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
107 “ ਥੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜਆਈ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ”। ਇਹ ਤ ਿਲਖਤ
ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ
ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ
ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਹਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾ ਰੋਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
108 ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਿਜਹਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖ ਿਦਓ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਥ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਸ ਝੇ? ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੱਸਕ ਇਦ ਦੇ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ…ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੱਭਦੇ ਹ ਤ ਸਾ ਕਈ
ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿਲਖਤ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੱਸਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੈ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
109 ਤਦ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਤਦ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ
ਆਇਆ।
110 ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ । ਉਹ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ
ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹਰਿਗਜ
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ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਦ ਹੈ, ਆਣ
ਕੇ ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

111 ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ “ਜਾਓ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਸਖਾਓ”। ਉਹਨੇ ਥੇ ਿਪਛ ਹਆਿਖਆ, “ਉਹਨ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦਓ”, ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ”। ਅਤੇ ਚੇਿਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੇਕ
“ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਉਹਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਹਰਆ ਗਈ…

112 ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ “ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਤਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਵ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਮੈ ਇਹ ਿਵਖਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ
ਕਦੇ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਪਟ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਆਖ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਹ । ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ “ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ।

113 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਥ ਤੇ ਿਸਧ ਤ ਲੈਂਦੇ ਹ ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, ਿਕ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।” ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਿਲਖਤ ਦੀ ਵੱਲ
ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤਦ…

114 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਉਹਨ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ।
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115 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਿਪਛ ਹ
ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦ ਆਹਾਬ ਜੋਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹਾਬ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵ ਗੂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ
ਿਸਲਗਰਮ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਇੱਜਬਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਿਕੰਨ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
116 ਜਦ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ ਨੇ ਰੋਮਨਵਾਦਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਤ ਿਫਰ
ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ ਲੈ ਆਏ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਢੰਗ ਨਾਲ।
117 ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੀ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥ ਤੇ; ਇੱਕ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਰੋਟੀ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੀ ਥ ਤੇ; ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ। ਉਹਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਿਲਖਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਇੱਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ।
118 ਅਤੇ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ ਨੇ ਠੀਕ
ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਖਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਿਛੜਕਾਓ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੂਣ
ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਛੜਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਕੈਥੋਿਲਕ
ਿਗਰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
119 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ…”
120 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹ । ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਦਾ ਹ ”। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਲਈ
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ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵ ਗ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਤ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋਵ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵ । ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
“ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵ ਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੈ ਮਾਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਤ ਵੀ। ਮੈਂ
ਤ ਉਹੋ ਹੀ ਿਸਖਾਵ ਗਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ”।
121 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ । ਸਮੱਖੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਮ ਦਾ ਪੌਪ ਹੋਵੇ ਜ ਮੁੱਖ
ਪਾਦਰੀ ਜ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੇ? ਹ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ
ਗਲਤ ਹ ਤ ਆਣ ਕੇ ਮੈ ਿਵਖਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹ ਤ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਿਲਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚਾਰ ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]
122 ਹੁਣ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਹੁਣ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
123 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 13ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਅਗ ਹ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਲੇਲਾ ਿਸਨਾਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਤੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ…” ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਇਤ ਪੜਹ੍
ਿਰਹਾ ਹ , ਗਲਤ ਅਿਧਆਏ, 14 ਅਿਧਆਏ 13ਵ ਅਿਧਆਏ ਹੈ।

…ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਿਡੱਠਾ ਿਜਹਦੇ
ਦੱਸ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਿਦ ਿਸੰਘ ਤੇ ਦੱਸ
ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦ ਿਸਰ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਉਂ ਸਨ।

124 ਕੁਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? “ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ, ਹਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ”।
ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ “ਸੱਤ ਿਸਰ, ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਸਨ”। ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਜਦੋਂ “ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ”। ਹੁਣ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 17ਵ
ਅਿਧਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਇਸ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ, 17:15 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ—
ਿਕ ਪਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਲੋਕ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ।” ਸੋ ਇਹ
ਦਿਰੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ”। “ਿਸ਼ਕਾਰ
ਦਾ ਦਿਰੰਦਾ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਉਠ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤ ਤੇ ਆ
ਖਲੋਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਰੰਦਾ ਵੇਿਖਆ…”
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ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ…ਉਹ…ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ.
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਿਰੱਛ ਿਦ ਪੈਰ ਿਜਹੇ ਸਨ…ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ

ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ…ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇਖਿਤਆਰ ਉਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

125 “ਅਜਗਰ!”. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਤੇ ਗੌਹ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਸਨ।

126 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ 7ਵ ਅਿਧਆਏ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਨੀਏਲ 7 ਅਿਧਆਏ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੰਤੂ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਗੈਰਕੋਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ।
127 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਯੁਹੰਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਗੈਰਕੋਮਾ ਦੀ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੰਤੁ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ।
ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੂਤ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਰੋਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਗੈਰਕੋਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਰੰਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਹੀ
ਲੱਭ ਗੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਉਹ ਸਭ ਅਜਗਰ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਜਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਜਗਰ
“ਰੋਮ” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹ ਜੀ।
128 ਆਓ ਇਹ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੇ
ਇੱਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12ਵ ਅਿਧਆਏ ਿਦਉ,
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਠਿਹਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
12ਵ ਅਿਧਆਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ।

ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੱਿਸਆ; ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ…
129 ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? “ਕਲੀਸੀਆ”। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾੜੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਲੀਸੀਆ।

…ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਜਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ,…

130 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ…“ਸੁਰਜ ਉਹਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ”। ਸੂਰਜ “ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਸੀ। ਅਤੇ



28 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਚੰਦਰਮਾ “ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਸੀ। ਇੱਕਔਰਤ “ਰੁੜਵਾਦੀ ਕਲੀਸੀਆ”
ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰਾ ਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਤ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜੋ
ਿਕ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਤੇ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। (ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?) ਚੰਦਰਮੇ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਗੁਜਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਝ ਇੱਥੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

…ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਤਾਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਸੀ। (ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਸਮਝੇ)
ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੇ ਦੁਖ ਅਤੇ ਪੀੜ ਲੱਗਣ

ਕਰਕੇ…ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। (ਇਹ ਤ ਉਹ ਰੁੜਵਾਦੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਸੀ, ਗੌਹ ਕਰੋ)
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਿਸਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ

ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ… (ਸਮਝੇ?
ਉਹਨ ਸੱਤ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੱਤ ਿਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ।)…ਅਤੇ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਸਨ…ਅਤੇ ਉਹ ਿਦ ਿਸਰ ਤੇ ਸੱਤ
ਮੁਕਟ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੰਛ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ

ਵਲੇਟ ਕੇ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇ ਮਾਿਰਆ: ਅਤੇ
ਉਹ ਅਜਗਰ ਉਸ ਇਸਤਰ੍ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਜਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾ
ਖਲੋਤਾ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਣੇ ਤ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਭੱਛ [ਖਾ]
ਲਵੇ। (ਿਧਆਨ ਿਦਓ!)
ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਰ ਬਾਲ ਜਣੀ ਿਜਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ

ਨਾਲ ਸਭਨ ਕੋਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
131 ਉਹ ਰੁੜਵਾਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ, ਕਾ ਨ,
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ; ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਚਮਕ
ਰਹੀ ਸੀ। ਿਬਵਸਥਾ ਜ ਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਸੂਰਜਆ ਿਗਆ।
132 “ਉਹ ਜਣਨ ਿਦ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਨਰ ਬਾਲਕ ਜਣੀ,” ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, “ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ
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ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਜਦ ਹੀ…” ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ। “ਅਤੇ ਿਜਦ ਹੀ
ਅਜਗਰ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸਤਰ੍ੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਜਣਨ ਦੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ
ਜਣੇ ਤ ਉਹ ਭੱਛ ਲਵੇ”।
133 ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਜੰਿਮਆ ਤ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਂਡੀ ਿਪੱਟਵਾਈ
ਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ

ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਤੇ ਥੇ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਡਾ ਹੀ ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਕੀਤਾ।
134 ਥੇ ਸੀ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਰੋਮ ਿਵੱਚ! ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ
ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ, ਲਾਲ ਅਜਗਰ,” ਤੇ ਰੂਸ ਨਹੀਂ।
135 ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , “ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ”।
136 ਿਕਉਂ, ਰੂਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਤ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲੀਕ ਮੱਤ ਨੇ ਹੀ
ਸਾਮਵਾਦ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਿਕ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹਨ ਥੋਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨ ਸੰਤਾ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਭ ਧੰਨ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਠੇ ਬੰਨਹ੍ ਲਏ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਉਹਨ
ਦਾ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਉਗਲ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਬਣਾ ਿਲਆ।
137 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਿਦਓ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸਾਿਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਸਾਮਵਾਦ ਿਸੱਧਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਰੋਮੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ…ਅਤੇ,
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਖਦਾ ਹ । ਰੂਸੀ
ਹਕੂਮਤ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵੇਿਟਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਿਨਰਦਈ ਿਹਰਦੈ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ
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ਿਵੱਚ “ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ” ਸੰਦ ਸਨ ਤ ਿਕ ਉਹ
ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ।

138 ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਚਤੁਰ
ਚੀਜ ਹਨ! ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਇੰਨ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਚਲਾਵੇ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕੋਮ ਵ ਗੂ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਨਾ ਕਰੋ,” ਿਕਹਾ, “ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਂ,
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ…”ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕੋਮਾ
ਦੇ ਵ ਗ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰੋ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ‘ਿਪਤਾ’ ਨਾ ਕਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੁਰਗ

ਿਵੱਚ ਹੈ”।
139 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਦ ਵੀ
ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ “ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ” ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਕਾਈਂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ
ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਾਬਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਵੇਖੋ।
140 ਇਹ ਸਭ ਜੰਤੂ ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਿਕ “ਲਾਲ ਅਜਗਰ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ 13 ਅਿਧਆਏ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਲਈਏ।
141 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰੋਮ “ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ” ਸੀ। ਸੱਤ ਿਸਰ
ਵਾਲਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹਦੇ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਸਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ
ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਜਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ
ਿਕਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੈਰੋਦੇਸ, ਰੋਮ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਸਮ ਹੋਇਆ ਤ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ
ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ।
142 ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ, ਗੈਰਕੋਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਪਛ ਹ ਉਤਪਤ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਬਾਬੁਲ ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
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ਿਨਮਰੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ
ਿਲਆਉਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੰਨ ਚਤੁਰ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਇਹਨੇ ਮਸੀਹਤ ਦੇ
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ!
143 ਦੂਸਰੇ ਿਥਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ?
ਆਓ ਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਗ ਹ ਵੱਧੀਏ। ਦੂਸਰਾ
ਿਥਸਲੁਨੀਕੀ ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਏਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤ ਇਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਿਲਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚਆਵੇ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।
144 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਹ , ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀ। ਿਕੰਨੀ—ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਦਨ…
145 ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਪਿਹਲ
ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ”। ਹੁਣ ਗੋਹ ਕਰੋ, ਪੋਲੂਸ ਉਹ ਇੱਕਆਦਮੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਏਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ] ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜ ਪੂਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਿਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵ ਗ ਹੋਵੇ”। ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਿਜਹਦੀ ਪੂਜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵ ਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਧਿਰਆ ਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ
ਿਕ ਪਿਹਲ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ”। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਿਸਲਗਰਮ ਹਾਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ।
146 ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ , ਦੂਜਾ
ਿਥਸਲੁਨੀਕੀ । ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਅਿਧਆਏ
ਤੇ ਆਇਤ ਕੱਢ ਗਾ ਤ ਿਕ ਸਾ ਬਹੁਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। “ਕੋਈ ਤੁਹਾ
ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ,” ਦੂਜਾ ਿਥਸਲੁਨੀਕੀ ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ
ਤੀਜੀ ਆਇਤ।

ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਵੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਹੁਣ ਇਹ
ਲਾਉਦੀਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ)…ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ
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(ਆਦਮੀ ਇੱਕਵਚਨ।)…ਪਾਪ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ; (ਬਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥ )
ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ;

ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜ ਪੁੱਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵ ਗ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਐਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ। (ਇਕਰਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!)

147 ਮੇਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈ ਨਾ ਦੱਸੋ! (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚਾਰ ਵਾਰ
ਪੁਲਿਪਤ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ) ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ;
ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਵੀ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਤਦ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ; ਤੇ ਉਹ
ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅਤੇ, “ਉਹ ਇਸ
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ।” ਇੱਥੇ
ਹੋਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ…

148 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ…ਮੈਂ ਨਾਮ ਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਛੱਬੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹ
ਿਮਲਟਾਉਨ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਗਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕਆਦਮੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਚਰਚ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ”। ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਿਰਆ
ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ “ਉਹ ਿਫਰ ਕੁੰਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ”। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਹ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਤ ਸਿੜ ਧ
ਹੈ! ਤੇ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕੁੰਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ? ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ, ਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
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ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ
ਹੈ। ਸਮਝੇ?
149 ਿਕੰਨੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਹੈ! “ਿਕੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਿਪਆ”। ਇਹੋ ਹੀ
ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਦ ,
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ
ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਓ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਹਨ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾ ਹੈ।
150 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਖਿਤਆਰ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਭਾਈ
ਕੋਪ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ ਤੇ ਮੈ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਦੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ, ਜੋ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਸੀ। ਤੇ ਇਨ ਚਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਫੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ
ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਏਦ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ
ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਦਾ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ, ਕਈ ਿਦਨ
ਤਕ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
151 ਠੀਕ ਥੇ ਹੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਭਾਈ ਓਬੋਰਨ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ
ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੇ ਗਏ ਤੇ
ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਥੇ ਆਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੀ
ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਏਦ ਹੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਤੁਰੇ ਜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ
ਅੰਗਰਕਸ਼ਕ ਉਹਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਪਤੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ
ਵੇਿਖਆ, ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਦਾ

ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹ ”, ਅਤੇ ਹਜਾਰ
ਹੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲ ਆਏ। ਭਾਈ ਓਸਬੋਰਨ ਨੇ ਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ,
ਉਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
152 ਔਹ, ਉਹ ਪਖੰਡੀਪਣ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਮੱਤਰੋ ਜਰਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ
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ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

153 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅਗ ਹਆਵ ਗੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਸਮਝਾ ਲਵ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਜੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਆਓ ਿਪਛ ਹ ਚੱਲੀਏ,
ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ
ਲਈ। ਜਦ…

154 ਜਦ ਿਕ ਹਰੇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰਕੋਮ ਦੀ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”,—ਸੰਪਾ) ਹਰੇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? (“ਆਮੀਨ”।) ਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਦੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ
ਸਨ; ਤੇ ਅਗਲਾ ਯੁਨਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਦਾ। ਅਤੇ
ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਚਟਾਨ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਬਨ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ
ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੂਰਿਤ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ। (ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?) ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। [“ਆਮੀਨ”] ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

155 ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਇਹਨ ਕਈ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੈਰ ਿਦ ਉਂਗਲੀ ਿਵੱਚ ਲੋਹਾ ਅਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਜਦ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹਾ ਕੁ
ਤੁਸ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਿਤਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ”। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ
ਰਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼…ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨਗੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਏਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜੀ
ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ”,
ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ”।

156 ਇਸ ਸਟੀਵਨਸਨ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ…
ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹ …ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ
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ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। [ਸਭਾ ਨਾਮ ਆਖਦੀ
ਹੈ—ਸੰਪਾ] ਹ ਜੀ। ਔਹ, ਮੇਿਰਆ!
157 ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੀ ਤਿਹ ਤਕ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹ ਸਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ…ਇਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇੱਥੇ
ਿਪਛ ਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 12 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਜਦ…ਉਹਦਾ ਨਰ ਬਾਲਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਹਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ,
ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤ ਉਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਨਸ ਗਈ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ
ਉਹਦੀ ਿਪਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਦੋ ਸੋ ਸੱਠ ਿਦਨ ਤਕ ਹੋਵੇ, ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਪਲਾਈਮਾਉਥ ਰਾਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਰੀਕ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ
ਆਣ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮ ਲਏ।
158 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 13 ਅਿਧਆਏ ਪੜ ਗੇ ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵੇਖ ਗੇ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਠਿਹਰੋ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਥ ਲੱਭ
ਸਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕ 11ਵੀ ਆਇਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਰੰਦੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਦ ਿਡੱਠਾ।
(ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਿਦ ਨਹੀਂ)…

159 “ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ”। ਤਦ, ਲੋਕ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਤ
ਉਹ ਥ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ।

…ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਿਜਹੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ ਸਨ…
160 “ਲੇਲੇ ਿਜਹੇ ਦੋ ਿਸੰਗ”, ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਸਾਡੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸਮਝੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ, “ਲੇਲੇ ਿਜਹੇ ਦੋ
ਿਸੰਗ”। ਪਰ ਤਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਿਹਲ ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਸੀ,
ਪਿਹਲ ; ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਵ ਗ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਲੇ ਵ ਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ,
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੀ
ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ਼ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ
ਲੇਲਾ ਹੀ।

…ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਅਜਗਰ ਵ ਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ

ਇਖਿਤਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। (ਲਾਲ ਅਜਗਰ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
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ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਦਿਰੰਦੇ ਮੱਥਾ ਿਟਕਾਉਂਦਾ
ਹੈ…ਿਜਹ ਦੀ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। (ਿਧਆਨ ਿਦਓ!)
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ

ਤੋੜੀ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ
ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ…(ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਗੈਸ ਬੰਬ, ਚਤੁਰ,
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਕੌਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮ
ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।)

161 ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਿਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਹ੍ਨ
ਦੇ ਲਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੀਜ ਇਕੱਿਠ ਕਰ
ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
162 ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪਰ੍ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ
ਸਪਾਟੇ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ
ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟੀ
ਛੋਟੀ ਚੀਜ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹਨ ਨਾਲ
ਏਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]
ਤੁਹਾ ਤ ਿਕਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋਵੋ ਿਕ ਸਦੀਪਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
163 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕੱਦਨਸਰ ਿਪਛ ਹ ਦੇ ਆਦ ਿਵੱਚ, ਜਦ
ਗੈਰਕੋਮ ਦਾ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਗੌਹ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਝ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਰਪਾ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੈਰਕੋਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਤੇ ਿਫਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾਆਖਦੀ ਹੈ,“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
164 ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਜਦ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕੱਦਨਸਰ…ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਥੇ
ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਚਤੁਰ ਨਬੀ। ਜਦ ਿਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲੀਮ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਰੋਮੀ ਜ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਥੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ
ਆਦਮੀ ਸਨ; ਿਤੰਨ (ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ)। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਿਜਨਹ੍
ਨੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਧਾਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤਦ
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ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਬੂਕੱਦਨਸਰ ਤੇ
ਬੈਲਸ਼ਜਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ
ਬਣ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਨਬੂਕੱਦਨਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

165 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਸੁਮੀਅਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮੂਰਤੀ ਿਕਹਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ।
ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਈਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ”, ਗੈਰਕੋਮ? ਅਤੇ ਿਜਦ
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਹਨ। “ਦੇਵਿਤ ਦੇ
ਆਤਮੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ”। ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ
ਝੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਨੀਏਲ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? “ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮ ਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ਕੁਝ,
ਇੱਕ ਸਜਾ”।

166 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕੋਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਉਪਾਸਨਾ, ਦੁਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਿਟਕਾਉਣਾ।
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
“ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰਆਦਮੀ”, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ।

167 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਫੋਕਸਸ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਮਾਰਟਰਾਇਜ, ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਏਦ ਸਲੀਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈਲ
ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ “ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ”। ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਬੌਲਦ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨ
ਚੀਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹ ; ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ
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ਉਹ ਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਥਾਣੀ ਲੰਘੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ।
168 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਹਾਨ ਚੀਜ ਦਾ ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਕੰਝ ਉਹ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੂਰ
ਚੂਰ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਭ ਡੇ ਿਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ; ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਰਖੇਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਥੇ
ਿਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤੀ,
“ਮਨੇ, ਮਨੇ, ਟੇਕੇਲ, ਉਫਰਿਸਨ ”। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ”] ਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੱਸਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਲ ਦੇ। ਉਹਨ ਦੇ ਚਤੁਰ ਆਦਮੀ,
ਿਸਲਗਰਮ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਬਰ ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੜਹ੍ ਨਾ
ਸਿਕਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
169 ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਪੜਹ੍
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਉਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ,
ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ।
170 ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀ , ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੈਰਕੋਮਾ
ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ।
171 ਅਤੇ ਏਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਧੇ ਗੈਰਕੋਮ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਦਾ
ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ। ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਜੁਬਾਨ ਜਾਣਦਾ
ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਹੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਿਜਹਨੇ ਿਕ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
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172 ਤੁਸੀਂ ਇਹ “ਕਟੜਵਾਦ” ਆਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ, ਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰੇਕ ਨਕਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਵੀ
ਉਹ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਦ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋ।
173 ਠੀਕ ਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵ ਵਾਲੇ ਚੋਗੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਬਾਈਬਲ ਹਾਜਰ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ!” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਬਰਾਹ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ”।
174 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਆਉਗੇ;
ਜੇ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਮੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੰਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਉਗੇ; ਬਸ ਇਨ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹਨੇ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ।
175 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਉਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਥੇ ਤ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ
ਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵ ਿਜਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ
ਨੇ ਤ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
176 ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾਉਗੇ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਾਗ ਕੀ ਹੈ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤ ਉਸ ਇਸ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤੇ
ਗੌਹ ਕਰੋ, ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੌਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ
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ਿਵੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕੱਥੇ ਥੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਨਾ ਤ
ਇਸ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ। ਸੱਚ
ਿਵੱਚ। ਸੋ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਧ ਪੂਰਵਕ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
177 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਢਠ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਹ ਿਮੰਟ
ਹਨ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 17 ਅਿਧਆਏ ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਸਲੀ ਿਠਕਾਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹ । ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪੜਹ੍ੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ
ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
178 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦੋ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਤ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ।
179 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ। ਹੁਣ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਪਿਹਲੀ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਲੀ ਇਊਕੈਿਰਸਟ ਦੀ ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੀ ਥ ਉਸ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ।
180 ਪਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਜ ਿਫਰ ਪਰ੍ਣ ਕਰਨ ਜ ਨੇਮ ਬੰਨਣ
ਅਪਨਾ ਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ।

ਵਚਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕ ਇਸ ਬਪਤੀਸਮੇ
ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
181 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਵੀ
ਿਲਖਤ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ”।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ”।



ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ 41

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕਉਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ?”
182 ਔਹ ਤਦ ਤੁਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਤ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਦੱਸ ਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
183 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਤਦ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ।
ਕਲੀਸੀਆ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਚੀਜ । ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਇਹ ਸਿੜ ਧ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਹਨੇ ਅਰਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾਸਿਤਕ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਰਸਮ ਿਰਵਾਜ ਵਾਲੇ
ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
184 ਇਹ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤਦ ਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਝ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ
ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।
185 ਜਦ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਰੋਮ ਪੌਪ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਤ
ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਮੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦ ਕੋਈ ਨਵ ਰਾਜਾ ਰਾਜਪਾਠ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਨਵ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸਮਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਪੌਪ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤ ਇਹ ਹਰਿਗਜ ਵੀ
ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੌਪ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੌਪ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤ ਦੂਸਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਨਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਤਦ ਵੀ ਹੈ ਸੀ…
ਉਹ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਲਖਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
186 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ, 17ਵ ਅਿਧਆਏ।

ਉਹਨ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ (ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਟੋਰੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਲਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਉਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀਂ
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ਦੀ ਸਜਾ ਿਵਖਾਵ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ
ਹੈ।

187 ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਤ
ਕੁਨਵਾਰੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਤਵੰਤੀ ਸੀ। ਿਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ
ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
188 ਪਰ ਇੱਥੇ ਤ ਉਹ ਜੋ ਕੰਜਰੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, “w-h-o-r-e,” ਇਹਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ…ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਹਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ…ਜ ਇਸਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੀਏ।
189 ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ ; ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਲਾ ਿਦ ਗਾ, ਸੋ ਸ਼ ਤ
ਬੈਠੇ ਰਹੋ। [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
190 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਆਓ ਇਹਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ
ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣ ਤੋਂ
ਿਘਰ੍ਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ
ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ
ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
191 “ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਿਕ ਲੋਕ ਦੀ
ਭੀੜ ਅਤੇ ਮਹਾਇਣ ਹੈ”। ਅਤੇ…ਪੰਦਰਵੀਂ ਆਇਤ ਲੱਗਭਗ ਪੜਹ੍ੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੇਖੋਂਗੇ। ਜ ਿਫਰ ਸਤਾਰਵੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਲਵ ਗੇ। “ਉਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਹੰਦੀ ਹੈ;
ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀਂ ਹੈ”। ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਿਦਨ
ਹੁੰਦੇ ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਿਬਤ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਹਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤੇ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ”।

ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਇਤ।
…ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ।
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192 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ; ਚੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ। ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕੰਝ ਉਹ
ਮੋਤੀ , ਸੋਨੇ, ਿਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਹਦੇ
ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ?”

193 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੀ
“ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ” ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਿਲਤਗੀ, ਉਹਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਰਾਿਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਹ, ਬਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ “ਪਰਗੇਟਰੀ ਅਥਵਾ
ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ” ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ । ਇਹ
ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਹ੍
ਿਰਹਾ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹ ਮੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਹੁਣ…” ਆਓ
ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ…ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ।

ਤ ਉਹ ਮੈ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ…ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ…
(“ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ,” ਧਨਵਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨਵਾਨ
ਕਲੀਸੀਆ।)

194 ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, “ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਦ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕੱਦਨਸਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਪੈਰ ਿਦ ਉਂਗਲੀ ਹਰੇਕ ਵੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਉਸ
ਰੋਮੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਰ ਅਥਵਾ ਨਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਦਖਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਿਜਦ ਿਕ ਰੋਮ ਦੇ ਪੌਪ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਜਨਹੋਵਰ ਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾ ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ
ਹਨ ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੇ ਤ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ
ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ
ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ
ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
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…ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ
(ਧਨਵਾਨ) ਿਜਹੜਾ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਵ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ…

195 ਝੂਠਾ ਬਪਤੀਸਮਾ; ਝੂਠੀ ਆਰਿਥਕਤਾ; ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੈ ਜ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਗਰਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ। “ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ” ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਓ,
ਤਪੱਿਸਆ ਕਰੋ। ਅਨਜਾਨਪੁਣਾ! ਬਕਵਾਸ! ਮੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿਕ
ਿਕੰਝ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਿਦਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

…ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸਨ…
196 ਿਫਰ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਬਨੀ ਥਾਈਂ
ਹੈ, ਲਾਲ ਅਜਗਰ, ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ “ਸੱਤ ਿਸਰ ਸਨ; ਦੱਸ
ਿਸੰਗ ਸਨ”।
197 “ਅਤੇ ਔਰਤ” ਉਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਰੰਦਾ
ਤ ਇੱਕ “ਸ਼ਕਤੀ” ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤ ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ
ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਹ੍ਆ

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਿਘਨਾਉਣੀ ਵਸਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਤਾਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:

198 ਥੇ ਉਹ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਅਗ ਹ
ਪੜੋ ਤ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਬਾਬੁਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਿਘਨਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮ ।

199 ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਂਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੰਜਰੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤ “ਮ ” ਸੀ।
(ਿਕਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ?) ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ । ਇਹ ਤ ਇਸਤਰੀ ਹੀ
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ਹੋਣਗੀ । ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸਭਾ]
ਉਹ ਤ ਕਿਲਿਸਆਵ ਹੋਣਗੀ । ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ”।] ਤਦ
ਉਹ ਤ ਉਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਦੀ ਮ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ”।]
ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਿਵੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਿਕਥੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ? ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਿਵੱਚੋਂ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਤਾਲੀਮ ਿਲਆ
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ।

200 ਹੁਣ, ਜੈਫਰਸੰਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੱਚੀ,
ਕੁਨਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ
ਤ ਿਸੱਧੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਦ ਹੀ ਲੂਥਰਨ ਕਲੀਸੀਆ, ਮੇਥੋਿਡਸਟ,
ਬੇਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤ ਿਸੱਧੇ ਚਲੇ। ਜਦ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਹਨ ਥੇ
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਸਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਨਾਚ
ਰੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।)
ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੰਜਰੀਂ ਆਪਣੀ ਮ ਵ ਗ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

201 ਹੁਣ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਰੰਗ ਿਕੱਥੇ ਿਪਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ” ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਰੋਮ ਸੀ। ਜ ਿਫਰ ਪੌਪ ਵਾਲੇ ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਸੀ ਇਹ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ। ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਵ ਗਾ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਉਹਦਾ ਿਕਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ! ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ
ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੇਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ
ਲੂਥਰਨ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
“ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ” ਵੱਲ। ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲੇ, ਪਰ ਜਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ…

202ਇਹ ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਕੀਿੜ ਵ ਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ
ਿਵੱਚ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਿਦਓ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਜ ਇਦ ਦੀ
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ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਓ ਤੇ
ਿਫਰ ਗੌਹ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ
ਭਜਣਗੇ।
203 ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ, ਜ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਤੀਸਮੇ ਦਾ, ਇਹਨ ਬਹੁਟ ਸਾਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮੀ ਿਜਹੇ, ਭਗਤੀਹੀਣ
ਕਿਲਿਸਆਵ ; ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨ ਤੇ ਗੌਹ ਕਰੋ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਿਕਸੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ…” ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
204 ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ;
ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੀਰੇ ਮੋਟੀ ਹਨ। ਮੈਂ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਉਦ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਮੱਤਰੋ, ਿਜਹਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਿਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੇਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਬਰ੍ਾਨਹਮ

ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਜਹਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਿਚੱਲਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਤ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇਂਦੇ ਹੋ! ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ

ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਮ

ਲਵੇ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਨ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਇਹ ਤ ਿਸੱਧਾ ਮੋਢੇ ਤੇ
ਹੈ, ਭਾਈ। ਜ ਤ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ”।

ਓਹ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤ ਰਸੂਲ
ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਆਿਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ”।
205 ਕਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਿਲੱਤਾ ਸੀ, “ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਸਤਾਰੇ
ਸਨ,” ਹਰੇਕ ਿਸਤਾਰਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਥੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ
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ਿਜਦ ਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਥੇ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਥੇ; “ਜੋ ਿਕ ਸੱਤ ਆਤਮੇ
ਹਨ” ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ
ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁਗ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ”।
206ਔਹ, ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮੇਥੋਡੀਸਟ ਜ ਬੇਪਿਟਸਟ ਦੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਬਹੁਟ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਫਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਆਮੀਨ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਈ
ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਟਣਾ ਚਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ…
207 ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈ ਆਰੀਂਡ ਦਾ ਤੇਲ
ਿਪਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸ , ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫਲੀ ਖਾਿਣ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ। ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋਵੇ, ਮੈ ਬਹੁਟ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈ ਅਿਰੰਡਲ ਦਾ ਤੇਲ ਿਪਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ
ਮੈਂ ਇਦ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਮਜਾਕ ਦੇ ਲਈ

ਨਹੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, “ਮਾਤਾ
ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਟ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ”।

ਉਹਆਖਦੀ ਸੀ, “ਜੇ ਇਹ ਤੈ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ”।
208 ਏਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਤੁਹਾ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ
ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਲ ਪਚਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
209 ਲੂਥਰਨ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨ ਨੇ ਤ …ਇਹ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਹੀ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ। “ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਹ !”
210 ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਥਰ ਪਰ ਇਹ
ਤ ਇਹ ਹੈ”। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੂਥਰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਿਸਤਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ
ਤ ਵੈਸਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
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211 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੂਥਰਨ ਵਾਪਸ ਅਲਮਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ
ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ…ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤ ਨਹੀਂ…ਮੇਰਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਲੂਥਰਨ ਿਗਰਜਾ। ਲੂਥਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਉਹ
ਸਭ ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਿਗਰਜੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੈਸਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਆਪਣੇ
ਯੁਗ ਦੇ ਥਾਣੀ ਕੀਤੀ।
212 ਤਦ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼…ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
213 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਨੇਜਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਲੀਨੇਸ, ਆਖਦੇ ਸਨ, “ਔਹ,
ਇਹ ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ”। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਕੱਥੇ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਨਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।
214 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਇੰਨੇ ਿਸਲਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ
ਲਾਊਦੀਕੀਏ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਗਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
215 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹਨ? ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨਜੀ।
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ
ਮੁਢਲਾ ਸਬੂਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰਜੂਬਾਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ
ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੈਰ
ਜੁਬਾਨ ਬੁਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
216 ਅਤੇ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਵਾ ਟੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਮਜਾਕ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ
ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਪਲਗਿਰਮ ਹੋਲੀਨੇਸ, ਹੋਲੀਨੇਸ ਅਤੇ ਨੇਜਰੀਨਜ
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ਤੁਸੀਂ ਸਭਨ ਨੇ ਿਪਛ ਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਏ, ਹੋਏ ਮੈ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਫ!”
217 ਔਹ ਖੁਦਾ! ਰਿਹਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਹ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਿਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ
ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤ ਤੁਸ ਮੈ
ਵੀ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ?” ਯਕੀਨਨ। ਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਤੁਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਜਦ ਉਹਆਵੇਗਾ।
218 ਇਹ ਹੱਥ ਇਸ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ ਇਸ ਪੈਰ
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।
219 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨੌ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਹਨ; ਨਬੀ,
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ…ਆਿਦ…ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਸਣਾ, ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ। ਇਹ ਤ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ
ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ।

220ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, “ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ”। ਉਏ! ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹ । ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹ
ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਰਜੇ ਨੇ
ਇਦ ਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]
221 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਪਿਟਸਟ ਬਾਹਰ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਇਆ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀਨੇਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਹ ਜੀ। ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਗਰਜਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ।
ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਬਸ ਚਲੇ।
222 ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰਤ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮ
। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਪਛ ਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਥੇ ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵ ਗ ਹੀ ਵਤੀਰਾ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜਰੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ।
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223 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਹਾਲੇਲੁਯਾਹ! ਹਾਲੇਲੁਯਾਹ! ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
224 ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ
ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹੋ
ਹੀ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ਰੀਸ਼ਿਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਿਗ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵ ਗਾ?” “ਉਹਦੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ ਨਾ ਛੁਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵ ਗਾ,” ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
225 “ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਅੱਖਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ”। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ
ਹੁੰਦਾ; ਮੇਰਾ ਸਮ ਤ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ। “ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ
ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਿਗਰਜਾ ਉਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜਾ”। ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਲੈ ਲਈ । ਉਹਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ। “ਸਾਡੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ੇ
ਹੀ ਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਆਓ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈਏ”। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਤ ਵੱਡੀ “ਕੰਜਰੀਂ” ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ “ਕੰਜਰੀਂ” ਹੈ।
226 ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤ ਆਜਾਦ ਹੈ। “ਉਹ ਿਜਹ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਿਵੱਚ ਆਜਾਦ ਹੈ”। ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰਆ ਜਾਓ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ।

ਕੌਮ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਿਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਪਿਹਲ ਦੱਸੇ ਹਨ;
ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਘਰੇ ਹੋਏ,

“ਹੇ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਿਣ ਦੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆ”।
ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਿਨਕਟ ਹੈ।
ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ,
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ
ਦੀਿਵ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ,
ਹੈ ਗੁਲ ਝਾੜੇ ਹੋਏ,

ਉਤ ਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ! ਆਮੀਨ।
227 ਿਕੰਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਨ! ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹੈ “ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ। ਇਹ ਤ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਿਕ ਤੈ
ਰਾਜ ਦੇਵੇ,” ਇਕੱਠੇ ਸੁਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹ ।
228 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੇਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਰੀਅਨ ਿਜਹਨ ਨੇ
ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਤੇ ਹੱਿਸਆ ਸੀ…
229 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਠੱਪੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ। ਤੇ ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਸੰਘ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ
ਵੱਖਰੀ ਿਜਹੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਨਟੀਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ। ਸੋ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਓਗੇ।
230 ਤੁਸੀਂ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸੱਚ ਹੀ ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ
ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਿਵੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਉਸਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆ
ਜ ਦਾ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ”।

“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਇਹ ਇਦ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ?”
231 “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ
ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਿਵਖਾਓ”। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਬਟਾ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ”। “ਉਹਨ ਦੇ!” “ਹਰੇਕ ਕੌਮ!”
232 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਉਏ! ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹ । ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
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ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਜੀ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਗੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!
233 ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਧਰਮ
ਦਾ ਿਤਆਗ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ…ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ…
ਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵ ਗ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹ । ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?” ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਜਹਦੇ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਭਰ ਹੋ। ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
234 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ”, ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ,
“ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ ਹੱਥ ਤੇ,” ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਿਗਆਨ ਜ ਕੰਮ । ਇਹਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਇਉਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਕਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
235 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ? “ਜੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਝ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਗੌਹ ਕਰੋ, ਉਹ
ਿਕੱਧਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੌਹ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
236 ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ ਹ ।
ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤ ਇਸ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਰੱਖਦਾ ਹ ”। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਗਰਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਦ
ਹੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵ ਗ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਤ
ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ।
237 ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਅਗ ਹ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਤ ਅਗ ਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹ । ਹੁਣ
ਆਓ ਛੇਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੀਏ।
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ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਸੰਤਾ ਦੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਸੀ।

238 “ਸੰਤ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਸੀ”। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਜਦ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਹਰੇਕ ਮਰਨਹਾਰ ਜੋ
ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ।

…ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ; ਅਤੇ…(ਹੁਣ ਯੁਹੰਨਾ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ)।। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕਾ
ਬੱਕਾ ਰਿਹ ਿਗਆ।

239 ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ! ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ। ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ; ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਲਸੀਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਲਿਸਆਵ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਸੀ। ‘ਕੰਜਰੀ ਦੀ
ਮ ’। ਤੇ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ; ਿਕੰਝ ਉਹ ਤੀਵੀਂ…ਉਹ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ
ਿਸੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭਨ ਰਾਿਜ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇਹ
ਮੈਂ ਿਪਆ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸੋਹਣੀ ਸੀ!”
240 ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਹੋਈ ਹ ਅਤੇ ਮੈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸਮਝੇ?
241 ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ, ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਢਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ”।

ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ ਭਈ ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਕਾਹ ਹੋਇਆ
ਹੈਂ? ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ
ਿਜਹਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦਾ ਭੇਤ ਤੈ
ਦੱਸ ਗਾ।

242 ਹੁਣ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹ ? ਜੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ…ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਗੌਹ ਕਰੋ।

ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ।
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243 “ਦਿਰੰਦਾ”। ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ। ਇੱਥੇ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਥੇ ਿਕੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸਨ? ਿਕੰਝ ਿਡੱਗ ਪਏ? ਪਰ ਇੱਕ
ਜਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।

…ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜ ਆਉਣਾ ਹੈ,…
244 ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ! ਤੇ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨ
ਨੇ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੋਈ ਿਪਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਹ
“ਪਰਗੇਟਰੀ” ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। “ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ” ਅਤੇ “ਪਾਦਰੀ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ”। ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਚੀਜ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕਰਾਰ ਆਿਦ? ਇਹ ਤੁਹਾ
ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ? ਇਹਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਨਰਕ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ
ਉਤ ਹ ਚੜ ਆਇਆ, ਦਿਰੰਦਾ ਮੁਕਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ। ਤੇ “ਉਹ
ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜ ਆਇਆ”।

…ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ…
245 “ਨਾਸ਼” ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਨਰਕ। ਠੀਕ ਿਸੱਧਾ ਥੇ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ
ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ।

…ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਉ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਈ
ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

246 ਹੁਣ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ ਕਿਲਿਸਆਵ ਆਖਦੀ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਿਕੰਝ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ?” ਭਾਈ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ, ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
247 ਇਹ ਤ ਪੁਨਰਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓ ਜਨਮ
ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ ਜਨਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਉ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
248 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ,
ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਿਜ ਵ ਗ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੀਵਾਿਨ ਵ ਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ ? ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹ । ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਡਗਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
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ਕੇ ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹ । ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਗ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ ?”

249 ਇਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ”, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਿਸਰਫ਼
“ਉਹਨ ਛੱਡ ਕੇ” ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਿਜਉਂਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ।

250 ਿਕਉਂ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ? ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸਨਤ ਸੀ, “ਅਤੇ
ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ”। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਇਹਨ ਿਜਊਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ।

251 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਕੀ ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੁਰੰਥੀ
ਉਹਦੇ 12ਵੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਰਦਾਨ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹਨ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਵਰਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ?
[“ਆਮੀਨ”] ਠੀਕ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੈਰਜੂਬਾਨ
ਬੋਲਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਾਿਖਆ
ਦਾ ਤੁਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਹ…ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਆ ਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਵੀ; ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਹੱਥ ਤ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਕੀ
ਆਿਖਆ ਸੀ?

252 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਬੁਧਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ”। ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ । ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣੋ,
ਠੀਕ ਹੈ। “ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈ”। ਜੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਦਾਨ ਸਭ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਏ, ਿਕਉਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ? ਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੀ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? “ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈ”।
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…ਇਹ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸੱਤ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨ ਤੇ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।

253 ਿਕੰਨੇ ਿਟੱਲੇ ਹਨ? ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਕਲੀਸੀਆ ਸੱਤ ਿਟੱਿਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਟਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ
ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀਂ ਿਜਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ
ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤ ਿਕ ਉਹਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ
ਿਸਖਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਉਹਦੇ ਵ ਗ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਕੰਜਰੀ ਸਨ। ਉਹਨ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਿਸਖਾਈ
ਿਕ “ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ” ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਰੋਮ
ਿਵੱਚ “ਸੱਤ ਿਟੱਿਲ ” ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਭਨੀ
ਥਾਈ ਵੇਿਖਆ ਹੈ; ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ “ਕਲੀਸੀਆ ਸੱਤ
ਿਟੱਿਲ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ” ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍
ਿਰਹਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰਾਜੇ ਹਨ: ਪਰ ਪੰਜ ਤ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ…
254 ਜੇ ਇਿਤਹਾਸ ਲਈਏ, ਤੇ ਠੀਕ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਿਵਖਾਈਏ,
ਿਕੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਿਡੱਗੇ, ਰੋਮ ਿਵੱਚ, ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ।

…ਇੱਕ ਤ (ਿਨਰੋ) ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ; ਤ ਜੇ ਉਹਆਵੇਗਾ
ਤ ਉਹਦਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਰਿਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ)…

255 “ਅਤੇ ਦਿਰੰਦਾ…” ਔਹ! ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ
ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਵੀ
ਅੱਠਵ ਹੈ (ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ), ਨਾਲੇ ਉਹਨ ਸੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ…

256 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕੰਨਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ
ਆਪਣੀ ਮ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਉਹ ਘੋੜਾ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਘਸੀਟਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬਿਹ ਿਗਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਅੱਠਵ ਨਾਲੇ ਉਹਨ ਸੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ



ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ 57

ਤਦ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ”,
ਇਦ ਇਦ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
257 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਕ ਉਹ ਏਦ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍
ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ; ਪਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ
ਲਈ ਰਾਿਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨ ਇਖਿਤਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

258 ਔਹ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ…“ਅਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ”। ਉਹ
ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। “ਉਹਨ ਰਾਿਜ ਵ ਗ ਇਖਿਤਆਰ ਿਮਿਲਆ”। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ; ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ! ਔਹ, ਬੱਲੇ!
259 ਹੁਣ ਔਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ
ਛਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕੰਝ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ

ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।
ਉਹ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍

ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ
ਰਾਿਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨ ਇਖਿਤਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ

ਇਖਿਤਆਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਨ ਤੇ ਫਤਹ

ਪਵੇਗਾ…
260ਇੱਥੇ ਆਰਮੀਗਦੋਨ ਦੀ ਲੜਹ੍ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

…ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੈ… (ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਹ੍ ਿਹਲ ਨਾ ਜਾਣ।)…ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ।

261 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾ ਤ ਫਤਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਚੁਣ ਿਲਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
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ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ।

…ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਹਨ…
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ

ਉਹ ਕੰਜਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ,…ਉਹ ਮਤ ਅਤੇ ਮਹਾਇਨ ਅਤੇ ਕੌਮ
ਅਤੇ ਭਾਿਖਆ ਹਨ।

262 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ
ਉਹਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀੜ, ਅਤੇ ਭਾਿਖਆ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ।

ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਿਟੱਿਲ ਦੇ ਤੇ
ਬੈਠੀ ਹੈ। ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਧੰਨਵਾਨ ਵ ਗ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ।

ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ…
263 ਗੌਹ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚਆ ਰਹੇ ਹੋ।

…ਇਹ ਕੰਜਰੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਨੰਿਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਣਗੇ…ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ

ਭਈ ਉਸਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਅਪਨਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇਣ ਿਜੰਨ ਿਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ।

264 ਹਾਲੇਲੁਯਾਹ! “ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ”। ਿਧਆਨ ਿਦਓ!

…ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ…
ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
265 ਮੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਗਰੀ ਿਵਖਾਓ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਰਾਿਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਿਕ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਟੱਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸ
ਛੱਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਖਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ
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ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਸ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਹੜੀ ਸੁਰਗੋਂ ਤਰੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
266 ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਿਫਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾ ਇਕੱਿਠ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੌਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ 13 ਅਿਧਆਏ ਦੀ
15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਸੀ…
267 ਇਹ ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਸ ਉਤ ਹ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

…ਤ ਜੋ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਿਜੰਨੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। (ਇਹ ਤ
ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ)
ਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਛੋਿਟ , ਵੱਿਡ , ਧਨੀ , ਗਰੀਬ ਅਤੇ

ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨ
ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਦੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ

ਨਾਮ, ਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ।

268 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। 18ਵੀਂ ਆਇਤ, ਸੁਣੋ।

ਇੱਥੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ…
269 ਸਮਝੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਥੇ, ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ

ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ”।
…ਿਜਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਿਗਣ ਲਵੇ: ਉਹ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ, (ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ), ਮਨੁੱਖ ਦਾ; ਅਤੇ
ਉਹਦਾ ਅੰਕ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਠ ਹੈ।

270 ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੇਿਟਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤੇ…ਹੁਣ ਮੈ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ; ਮੇਰੇ ਕੋਲ
facts of our faith ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝੇ। ਵੇਿਟਕਨ
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ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤੇ, ਪੌਪ ਥੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਥ ” ਤੇ ਖਲੌਤਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਮੱਤਰ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਨ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਨ। ਸਮਝੇ?

271 ਉਹਨ ਨੇ ਸੰਤ ਪੇਟਿਰਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਆਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋਵੇਨ ਆਫ਼ਆਰਕ ਇੱਕ ਸੰਤ
ਸੀ; ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ
ਤ ਚੂਨਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਫੇਰੀ
ਹੋਈ ਕੰਧ ਹੋ”। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

272 ਗੌਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਤ ਮਨੁੱਖਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਪੌਪ ਦੇ ਤੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “VICARIVS FILII DEI” ਇਹ ਰੋਮੀ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਜਰਾ ਿਲਖੋ, ਕੱਲਹ੍ । V, I, C, I,
R, ਓਹ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ
ਿਖੱਚੋ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਲਈ ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; ਸੱਤ
ਸੌ ਿਛਆਠ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? “ਸੱਤ ਿਟੱਿਲ ਤੇ”।

273 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਨਕਲੀ ਿਜਹਨੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਦੀ ਥ ਤੇ ਮਤ ਿਸਧ ਤ ਿਸਖਾਏ। ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
ਆਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੱਡੀ “ਕੰਜਰੀਂ” ਹੈ, ਉਹ “ਕੰਜਰੀ ” ਹਨ। ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਝੂਠੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਝੂਠੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਕ ਦੇ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਦ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ ਲੋਕ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਪੈੜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ; (ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ)

…ਿਜਸ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ’
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਏ।
ਜਵਾਨੋਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗੋ ਆਪਿਣ ਸਾਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਤੌਬਾ ਕਰੋ,
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਕੀਨਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ;
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ
ਹਨ। (ਆਮੀਨ!)

274 ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਚਮਕ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਸੂਲ ਵ ਗ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ; ਉਹੋ ਹੀ
ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ , ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ
ਰਹੀ ਹਨ; ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਥੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਵੇਲੇ

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,
ਿਜਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ
ਲਪਟ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਤੇ ਪਈ,
ਿਜਹਨੇ ਉਹਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ;
ਓਹ, ਇਹ ਤ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਓਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ!
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ ।

ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ ;

ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ ।

ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਕੋਠਰੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਸਭੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ,

ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਆਈ;
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ਹੁਣ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
ਆਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭੋ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਨ ਲਪਟ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ;
ਓਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਓਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ ।

275 ਔਹ, ਇਸ ਤੇਜ ਮਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ!
ਲਹੂ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹ ਜੀ, ਇਹ ਲਹੂ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।

276 ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਲਓ! “ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ (ਮੌਤ) ਉਠਾਏ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੇ”।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚੇਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਰ ਗਏ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਟਪਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ,

ਯੁਹੰਨਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਵ ਗ ਮਿਰਆ;

ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ,

ਉਹਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
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ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਯੁਹੰਨਾ,
ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤ ਿਕ ਸੁਸਮਾਚਰ
ਚਮਕੇ;

ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ , ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ
ਿਮਲਾਇਆ,

ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ।

ਿਫਰ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਤੇਫਾਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,

ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਿਦਲਾਇਆ, ਉਹਨ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ;

ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ
ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ,

ਅਤੇ ਦੂਸਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਹਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ ਸਨ,

ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹ , ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚੇਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਟਪਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰ੍ਾਨ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਿਚੱਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, “ਹੋਰ ਕੱਦ ਤਕ?”
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਸਜਾ ਦੇਵੇ; (ਮਜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ। ਓਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!)
ਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਹੂ
ਬਹਾਉਣਗੇ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੜਹ੍।

ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹ , ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚੇਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਟਪਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

277 ਆਓਅਸੀਂ ਮੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ।
ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹ , ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ
ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚੇਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਟਪਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

278 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ] ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
279 ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਬਰਕਤ ਦੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ
ਝਰਨੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਜਹੜਾ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਦੀ ਨਸਾ ਿਵੱਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਿਗਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਹਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹੇ। 
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


