
ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ

 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਵ ਗੇ। ਸਾਡੇ
ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਮੋਕੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ

ਹ , ਜੋ ਤੂੰ ਸਾ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹ , ਇਹਨ
ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਲੁਕੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਹੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ, ਤ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਿਕ ਇਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ
ਸੇਵਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ , ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਸਾ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ
ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ, ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

2 ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਖੁਸ਼
ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।” ਇੱਥੇ
ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ
ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ, ਸਾ ਇਹ ਮਹਾਨਆਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

3 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਿਪਛਲੀ
ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ। [ਸੰਗਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

4 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਿਰਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ, ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਤੇ, ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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5 ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ , ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜ ਿਫਰ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਮੋਹਰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੋਥੀ
ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ…
6 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੋਲ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ ਦਾ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ—
ਸੰਪਾ।]ਇੱਥੇਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੋਿੜਆ
ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੋੜਦੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ ਿਚਪਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ
ਸੀ, ਉਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ, ਇਹ ਤ
ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤਦ, ਅਗਲੀ ਮੋਹਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਲਪੇਟ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਪੇਟੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਿਫਰ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ, ਇਸ ਵੀ ਿਚਪਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੋ ਮੋਹਰ ।
7 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਚੀ
ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਖੋਲਹ੍ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍
ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ…
ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਹ੍ਦੀ ਹੈ।
8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਰਿਮਯਾਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੇਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਲਖ ਰਹੇ ਸਨ? ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੈ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ…ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਨੰਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਅਨੰਤ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥਾਵ
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ਤੇ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਇਤ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ

ਇਹ ਵੀ…ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਟੇਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਨ!
10 ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕ , ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਇਹ ਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਤ
ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਣ।
11 ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੇ ਭਾਈ ਅਨਗਰ੍ੇਨ ਨੇ ਹੁਣੇ
ਿਜਹੇ ਗਾਇਆ; ਉਹਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ
ਤਰ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਤ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦੇ?

ਅਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਲਈਆਇਆ।
12 ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ
ਕਰ ਗੇ, ਤ ਿਕ ਜਲਦੀ—ਜਲਦੀ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵ ਗਾ, ਪਰ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਏ, ਹੁਣ, ਿਪੱਛੇ…
13 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 1, 2, 3, ਅਤੇ 4। ਅਤੇ 5, ਅਿਧਆਏ
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਦੇ 6ਵੇ
ਅਿਧਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
14 ਹੁਣ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚੋਂ, ਕਈ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਿਦ ਗੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਪੂਰਣ ਪੋਥੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਿਮਲ
ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ—ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ; ਆਪਣੇ ਆਪ , ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੈ।
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੇਲ
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ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ
ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਣ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰਦਾ; ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
15 ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ , ਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕੇ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਦਲ ਹੈ।
16 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਬਾਬ,
ਿਜਹਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਹਨ, ਸੱਤ—ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਿਕ ਸੱਤ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ , ਸੱਤ ਤੁਰਹ੍ੀ , ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਆਤਮਾਵ ਡੱਡੂ , ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਨ।
17 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਹ੍ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨ ਸਭਨ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਵ , ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਮੈ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਕਵੇਂ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ, ਇਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਆਏ ਅਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ
ਠੀਕ ਉਹਨ ਗੱਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ
ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜੇ—ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜ ਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤਮ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜੰਨਹ੍ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਉਸ
ਗਲਤੀ ਲਈ…ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
18 ਪਰ, ਹੁਣ, ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਿਤੰਨ ਪੁਸਤਕ , ਤ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ
ਚੋਥੇ ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਅਸੀਂ
ਕਲੀਿਸ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ
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ਏਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ, ਕੱਲ: ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਹ
ਕਲੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ…ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ
ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ: ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
19 ਹੁਣ, ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ,
ਦੁਲਹਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਲਓ, ਇੱਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
20 ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਰ
ਗਲਤ ਹਨ। ਿਤੰਨ! ਿਤੰਨ, ਸੱਤ, ਦਸ, ਬਾਰ , ਅਤੇ ਚੌਵੀ, ਅਤੇ ਚਾਲੀ, ਪੰਜਾਹ,
ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ। ਬਾਈਬਲ…ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਗਿਣਤ ਸੰਿਖਆ ਦੇ—ਦੇ ਨਾਲ-…ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਸੰਿਖ ਿਵੱਚ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਉਸ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਜ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ, ਿਕਸੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦੀ
ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਆਉਂਣਾ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
21 ਭਾਈ ਵੇਲ, ਭਾਈ ਲੀ ਵੇਲੇ, ਉਹ—ਉਹ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ ਜੋ ਿਕ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤ ਗੋਲੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵ ਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਤ
ਿਸੱਧੀ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ; ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੀ ਨਾਲੀ ਿਹੱਲੇ ਨਾ,
ਜ ਟੇਡੀ ਮੇਢੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ ਿਫਰ ਕੰਪਨ ਇਸ ਿਹਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ…ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਿਵਨਣਾ
ਹੈ, ਤ ਉਸ ਿਵਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਿਫਰ
ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇਂ ਇਹ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ , ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਵੰਨਹ੍ੇਗੀ।
22 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ਼ਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
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ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹ , ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ
ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਦ ਨਹੀਂ ਹੈ…
23 ਅਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਕੋਈਆਦਮੀ ਸੁਰਗ
ਿਵੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਸਰਫ
ਲੇਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਮਨਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ,
ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਲੇਲਾ ਹੀ ਇਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
24 ਯੂਹੰਨਾ, ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, 4 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਚੀਜ ਵੇਖਣ ਲਈ “ਜੋ
ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨ।” ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ 4 ਅਿਧਆਏ
ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਰ ਮਸੀਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ, ਉਸ ਿਮਲੇ, ਅਤੇ 19 ਬਾਬ ਤੱਕ ਿਫਰ
ਿਵਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ,
ਔਹ, ਮੈ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ,
ਿਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖ ਗੇ, ਇਸ ਲਈਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
25 ਹੁਣ, 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
26 ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ, ਇਸਦਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਿਪਛੋਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ, ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਪੋਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਝ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ? ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸਨੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਲਈ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਗੁਆ ਿਲਆ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਗੁਆ ਿਲਆ; ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਦ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੇਠ ਆ
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ਿਗਆਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਤ ਿਕ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰ ਸਕੇ।
27 ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿਕ ਭੇਤ ਭਰੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲਹ੍
ਜਾਣਗੀ ।
28 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ, ਇਸ ਿਵੱਚ, ਿਕ,
ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਸੁਿਣਆ ਨੇੜੇ ਦਾ—ਦਾ ਸਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਤ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ; ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਪੋਥੀ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇਸਦੇ
ਬਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਤੇ, ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
29 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਔਹ, ਹੁਣ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਕਾ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਸੱਭ ਕੁਝ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ।
30 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਚਾਰ ਜੰਤੂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਲਿਕ, ਬਜੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ—
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਯੂਹੰਨਾ, ਨਾ ਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ
ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ,” ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ ਿਵੱਚ, “ਫਿਤਹ ਪਾ ਲਈ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ।”
31 ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ, ਮੁਿੜਆ ਤ , ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਜਰੂਰ ਹੀ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਘਾਇਲ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਿਹਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ…ਆਿਖਆ, ਿਕ, “ਉਹ ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ।”
ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਹੂ ਲੂਹਾਨ ਸੀ; ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਕੱਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਰਆ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ
ਿਵੱਚ ਿਕੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੰਿਡ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਲਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜ਼ਮਾਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੱਪਿੜਆ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ
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ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ,
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਖੋਿਲਹ੍ਆ।
32 ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰ
ਹੀ ਕੋਈ—ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਬਜੁਰਗ, ਅਤੇ ਚੱਵੀ
ਬਜੁਰਗ, ਅਤੇ ਜੰਤੂ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਿਵਚਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਤੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ!” ਅਤੇ ਥੇ
ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਦੁਆਵ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਉਲੱਟ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਹੇ ਲੇਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਯੋਗ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗੇ।” ਹੇ ਮੇਰੇ! ਅਤੇ ਇਹ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਸੀ।
33 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ
ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਥੀ, ਬਾਈਬਲ,
ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ, ਲੇਲਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਦੀ—ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ,
ਇਹ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;
ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੱਭ ਕੁਝ,
ਅਤੇ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ।
34 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤ , ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਗ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ…” ਹਰ ਿਕਸੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, “ਆਮੀਨ, ਅਸ਼ੀਸ਼ , ਅਤੇ ਆਦਰ!” ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਸਮ ਸੀ, ਅਤੇ, ਿਕਉਂਿਕ, “ਲੇਲਾ ਯੋਗ ਹੈ।”
35 ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੇਵੇਂ
ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
36 ਅਤੇ, ਔਹ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ਤੇ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਤਿਮਕ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਬਾਰ ਵਜੇ, ਜਦ
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।

37 ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਹਨ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਹਨ ਿਜਹਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਲਖ
ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਲਆ, ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਿਮੱਥ ਹੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ, ਮਹਾਨ ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚੋਂ,
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਭ ਇਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਿਲਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, “ਚੰਗਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਉਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗਾ।”
38 ਅਤੇ ਥੇ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਰ ਵਜੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਮੋਜੂਦ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ, ਇਸਲਈ…ਇਹ—ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹ ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
39 ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਿਵਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਿਬਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਵ ਗ ਲੱਗਦੀ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਵਖਾਈ ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
40 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਕ ਲੇਲਾ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਛੇਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਰ
ਦਿਰੰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਵੇਿਖਆ: ਅਤੇ ਉਹ

ਿਜਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਤਣ, ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਿਗਆ।
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41 ਹੁਣ, ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ,
ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰ ਗੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ
ਦੇ ਨਾਲ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਇਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਸ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧੀ ਜ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਤ —ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ
ਦੱਸ ਗਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਓਨਾ
ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਹੀ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਏਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਜਦ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ
ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹ …

42 ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹੋ…ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤਦ
ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝੇ?

43 ਹੁਣ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ। ਿਜਦ ਹੀ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

44 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰਬੰਦ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ
ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰਬੰਦ
ਪੋਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ
ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤ , ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਹਨ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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45 ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਫੀਤੀ ਲਾਉਣੀ
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੀਤੀ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ
ਿਵਖਾਉਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਪਰ ਇਹਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

46 ਇਹ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ
ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਦ ਠੀਕ ਜੋ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਿਪਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੋਹਰਬੰਦ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਪੋਥੀ ਭੇਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹਨ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੈ।

47 ਅਤੇ, ਮੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਮ , ਯਾਦ ਹੈ…ਜੇ—ਜੇ ਭਾਈ ਬੋਹਨਾਨ ਇੱਥੇ
ਮੋਜੂਦ ਹੋਣ, ਜ —ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਮਸਟਰ ਬੋਹਨਾਨ ਮੇਰੇ ਿਜਗਰੀ ਦੋਸਤ
ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਚਆ ਹੀ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਉਹਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ
ਉਸ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਬੋਹਨਾਨ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਿਕਸੇ ਕਲੀਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲਾਲ
ਿਮਰਚ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਢੱਡ ਹੀ ਿਬਸਤਰੇ
ਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।”

48 ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਿਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਝ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ
ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?”
ਅਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਿਜਹਾ ਸ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੈ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?” ਵੇਿਖਆ?
ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ…ਉਸ ਵੇਲੇ
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ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਸ ਇੱਕੀ, ਜ ਬਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ, ਤ ਵੀ,
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ…ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਵੱਲ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ; ਸਭ ਸੱਚਾਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜੋ ਖ ਦਾ ਸੀ।
49 ਯੂਹੰਨਾ ਪਤਮੁਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਵਚਨ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਉਸ ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਭੇਜ਼ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ, ਟਾਪੂ ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਿਤ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖੇ। ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਹੁਣ।
50 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤਦ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਭੁਲੋਗੇ, ਇਹ “ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ, “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ
ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ।
51 ਹੁਣ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਭੇਤ ਤਦ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੋਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਖੁੱਲਹ੍ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਤ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ ਲੇਲਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ,
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਵਚਕਾਏ, ਉਹ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਸਲੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹਨ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਲ ਰਾਤ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ…ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ—ਜੋ ਿਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
52 ਭਾਵੇਂ ਿਕ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾ —ਤੁਹਾ ਇਸ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
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ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਿਕਆ, ਜ ਿਜੰਨਹ੍ ਵੀ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ “ਨਾਇਕ,” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਨਾਇਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੇਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
53 ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਾਰੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ
ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
54 ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਾਗ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਨਾਇਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਤਰ ਆਇਆ, ਤ ਿਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ
ਬਣ ਸਕੇ।
55 ਹੁਣ—ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਭ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ-…ਅਤੇ
ਉਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਜੰਤੂ, ਅਤੇ
ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨ
ਐਕਟਰ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
56 ਤਦ, ਇਹਨ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਨ। ਤਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਿਦ ਗੇ।
57 ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਹੋਈ । ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਭੇਤ ਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਵਾਪਰਿਦ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਇਹਨ ਵੇਿਖਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ
ਸਵਾਰ ਹੈ।” ਪਰ, ਇਸਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਭੇਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ
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ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਤ ਤਦ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਲੇਲਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸਘਾਸਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੇ ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

58 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਪ
ਿਮਲ ਜਾਣ…ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ
ਪਾਦਰੀ ਇਹਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹਨ ਦੱਸ
ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਪਰਗਟ
ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

59 ਹੁਣ, ਲੇਲਾ, ਥੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਥੇ ਹੀ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹਣਾ
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ! ਵੇਿਖਆ? ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਥੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ
ਮਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਿਜਹਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ? ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨ
ਵੇਿਖਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਤਰੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਕੋਣ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ,
ਜਦ ਤੱਕ ਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੋਿਸ਼ਤ—
ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਥੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ
ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

60 ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੋਕਸ ਜ ਰੋਗ
ਕਾਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। “ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ।” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਵਨ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਸੰਘਾਸਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨ ਤੇ ਹਾਏ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ!
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61 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਸਨੇ ਤ ਤਦ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਲੇਲਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਹੈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਬਾਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਦੀ
ਪੋਥੀ, ਜ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਤੋਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਵਖਾਇਆ। ਵੇਖੋ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
62 ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਅਫਸੁਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਆਉਂਦਾ
ਹੈ; ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਿਜਆ।
63 ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ
ਹ । ਇੱਥੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ । ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਤ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜਦ ਭੇਤ ਖੁੱਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇੱਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?
64 ਇਹ “ਯੁੱਧ” ਦਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੂਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਭੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਪਰ੍ੰਤੂ, ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਭੇਤ ਪਾ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਇਹ ਭੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਯੁੱਧ, ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਯੁੱਧ।
65 ਤਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਹ੍ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ
ਿਜਹਨ ਇਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਵਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਨ ।
66 ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਗ ਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ ਬਣਾ ਲਈ , ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਵੈਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
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67 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ—ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਤੇ ਤਦ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚਲਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਮੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਝੁੰਡ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਇਹ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ!

68 ਜਦ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਦੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਭ
ਸੱਚਾਈ ਿਜਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਵੇਖੋ, ਜਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਗੱਲ ਆਪਣੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੁੰ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਹੈ।
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 10, 1 ਤੋਂ…1 ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 4 ਤੱਕ, ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੋਹਰ , ਉਹਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ,”
ਅਤੇ ਉਹਹ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਭੇਤ, ਸੱਤਵੇ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਅਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਇਸ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਇਹ—ਇਹ ਤ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਦੇ, ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਉਹਨ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 10:1-7, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਸੱਤਵੇਂ
ਦੂਤ ਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸੁਸਮਚਾਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

69 ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੇ, ਕਲੀਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਇਆ
ਹੈ। ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ, ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ ; ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ
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ਿਸਧ ਤ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਬਣ ਜ ਦਾ
ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।
70 ਅਤੇ ਤਦ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੂਥਰ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸੱਭ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸਨ, ਜੋ ਿਪਛ ਹ
ਹੋਈ ਸਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
71 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੈਸਲੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ,
ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਸਭਨੀਂ ਥ ਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਥ ਿਛੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਲੂਥਰ
ਨੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਲਈ “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕਈ
ਗੱਲ ਹਨ!
72 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਯੁੱਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਘੜ ਕੇ ਰਿਹ
ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਇਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ
ਹੈ। ਇਹ ਿਫਲਦਲਫੀਆ ਯੁੱਗ…ਜ , ਹੁਣ, ਇਹ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।
ਪਰ ਤਦ ਉਹ…
73 ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿਲਖਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੂਤ, ਹਮੇਸ਼ ਠੀਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਪੋਲੂਸ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਇਰੇਨੀਅਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਮਾਰਿਟਨ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਆਖਰ ਿਵੱਚਆਇਆਸੀ। ਲੂਥਰ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚਆਇਆ।
ਅਤੇ (ਕੋਣ?) ਵੈਜ਼ਲੀ ਲੂਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਖੀਰ ਿਵੱਚਆਇਆਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਆਇਆ।
74 ਅਤੇ ਪੈਂਟੀਂਕਾਸਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਸਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇੱਥੇ, ਇਹ ਿਵਖਾਵ , ਿਕ ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਤ, ਿਮਲੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਖ ਗੇ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਬਗੜੀ
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ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਗੁਪਤ ਭੇਤ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।

75 ਅਤੇ ਤਦ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗਰਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ,
ਉਹਨ ਸੱਤ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਭੇਤ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤ ਿਕ
ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੋ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ
ਹ । ਿਕੱਧਰੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਤ ਅਜੇ ਏਨਾ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ, ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ
ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਲ ਭਰ
ਿਵੱਚ, ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਡ ਕੇ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।
ਜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਇਹ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ,
ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

76 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ! ਹੁਣ,
ਵੇਖੋ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਮੋਹਰ ਤੋੜੀਆ ਜ ਦੀ ਰਹੀਆ
ਹਨ, ਜਦਿਕ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ —
ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਿਸਰਫ ਇਹਨ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਿਵੱਚ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕਣਗੇ; ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਇਹ ਸੱਭ
ਬਦਕਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਬੜੇ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

77 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
, “ਕਲੀਿਸਯਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ

ਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਵਰੁੱਧ ਿਰਹਾ
ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਕਉਂ। ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ?

78 ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਇਥੇ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ…ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ
ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, “ਓਹ, ਹ , ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਪਰ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
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ਿਵਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਏਨੇ ਬੁਰੇ
ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
79 ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਦੁਲਹਨ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੈ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਤ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਠਾ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ—ਜੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਿਨ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਅਿਜਹਾ ਕੋਈਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
80 ਹਰੇਕ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਹਰੇਕ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਿਸੱਧ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ; ਬਲਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਆ ਕੇ ਿਡੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇੰਝ
ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਿਜਹੜਾ—ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।” ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਪਾਪੀ ਿਕਵੇਂ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਰੰਗਕਾਟ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਤਦ ਤੱਕ ਿਖੰਡ
ਪੂੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਏ। ਸਮਝੇ? ਮਸੀਹ ਦਾ
ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੂ ਪਾਪ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਛੱਡ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
81 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਿਕਵੇਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ ? ਪਰ ਿਯਸੂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਿਯਸੂ ਇਸਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ , ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ!
82 ਹੁਣ, ਉਹ, ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ
ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਭੇਤ
ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁਗ ਿਵਚੋਂ ਲੰਿਘਆ
ਹੈ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲਹ੍ਣ ਤੇ ਇਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ
ਿਵਚ, ਜਦ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਮ ਿਬਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੇ।
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83 ਤਦ, ਿਨ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਦੁਲਹਨ
ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

84 ਔਹ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਥੱਸਲੂਨੀਕੀਆ ਕੱਢੀਏ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਅਿਧਐਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ—ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ! ਮੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖੀਏ। ਜੀ ਹ ,
ਦੂਸਰਾ ਥੱਸਲੂਨੀਕੀਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖੀਏ। ਜੀ ਹ , ਦੂਸਰਾ
ਥੱਸਲੂਨੀਕੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਬਾਬ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਥੱਸਲੂਨੀਕੀਆ 2:7। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ, ਿਲਿਖਆ ਸੀ।

…ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜ ਦਾ ਹੈ: ਪਰ ਉਹ…
ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਰੁਿਕਆ ਰਹੇਗਾ।

85 ਕੋਣ? “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਵੇਖੋ, ਭੇਤ, “ਕੁਧਰਮ
ਦਾ ਭੇਤ,” ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ ਇਹ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ, “ਕੁਧਰਮ ਦਾ
ਭੇਤ।” ਕੁਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਧਰਮ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੁਧਰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ। ਔਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ…ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ …ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਗ , ਥੋੜਹ੍ੀ
ਦੇਰ ਲਈ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਥੋੜਾ ਅਗ ਹ ਤੋਂ, 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ: ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਦੋਂ
ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਿਜੰਨਹ੍ ਿਚਰ ਪਿਹਲ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ
ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ (ਮ-ਨੁੱ-ਖ) ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ; (ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ)
ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ

ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਜ ਪੂਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਚ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵ ਗੂ, ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਤੁਹਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਨ?

86 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪੋਲੂਸ ਦੀ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆਵ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਨ।

87 ਤਦ ਨਹੀਂ, ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ; ਪਰ, “ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,” ਵੇਖੋ,
ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ
ਸੀ। ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕੋਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ
ਪੁਰਖ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? “ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਭੇਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਧੋਖੇਬਾਜ਼,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ):
ਿਸਰਫ ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ) ਜੋ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਸ (ਕਲੀਸੀਆ, ਮਸੀਹ, ਲਾੜੀ) ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,…

88 ਉਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ, “ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।” ਪੋਲੂਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ?

…ਿਜਸ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ,…

89 ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਵੇਖ ਗੇ, “ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਤਮਾ।”
ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।

…ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ:
ਅਤੇ ਉਸ, ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ…
90 ਉਹ, “ਉਹ,” ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

…ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ,
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ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ),
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਹ੍ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ,…

91 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਤ ਅਕੀਦੇ
ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਹਾ! ਸਮਝੇ?

…ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਖਤ ਭੁਲੇਖੇ

ਭੇਜੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ—ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ:
92 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਇਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਤ ਇੱਥੇ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਵੱਡਾ ਝੂਠ,” “ਇੱਕ ਝੂਠ” ਨਹੀਂ। “ਵੱਡਾ ਝੂਠ,” ਇਹੀ
ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਿਕ ਉਨਹ੍ …ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਸੀ।

93 ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਹੈ! ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।
94 ਉਹ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੀ
ਗਈ ਹੈ।
95 ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
96 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ
ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ।”
97 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ,” ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੇਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਿਸਰਫ ਅੱਠ ਜਾਨ ਹੀ ਜਲ
ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅੱਠ ਸੋ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੋਗੇ ਕੱਲ, ਜ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਦਨ। ਉਹਨ ਲੈ ਿਲਆ
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ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ,
ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
98 ਮੈ ਕੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹ ਹ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਭਈ ਤੁਸੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਪਓ। ਮੈ—ਮੈਂ ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ
ਰਹੋ। ਿਵਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਚੱਲੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
99 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦੇ ਹ । ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ, ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
100 ਹੁਣ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ
ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਬਾਰ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
101 ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਹ—ਉਹ ਸੱਤਵੀਂ ਘੜੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਅਵਾਜ਼ਆਈ”? ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ,
ਦੁਲਹਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੋ।”
102 ਤਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਵੀ ਆਈ , ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਮਲੀ , ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਤੇਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ, ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੇਲ ਹੋਵੇ।”
103 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸੱਚੀ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਥੇ ਖੜੀ ਸੀ,
ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ। ਉਹ-ਹ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਤ ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤ
ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
ਦੁਆ ਕਰੋ।”
104 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਸਨ, ਤ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਚਲੀ
ਗਈ। ਅਤੇ ਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਗੁਣਵਾਨ,
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਥੇ
ਰੋਣਾ, ਅਤੇ ਿਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
105 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਵੇਖੋ
ਦੂਲਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,” ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸੌ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਲੱਭਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਹਰ
ਇੱਕ ਕਲਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਪਛ ਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਿਹਣਾ
ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵ ਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਆਖਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਕ, ਉਹ ਕੀ
ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ
ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਿਲਆ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ।
106 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ,” ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, “ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੀਕਰ ਜੀ ਨਾ ਠੇ।” ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਸੀਹੀ—
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ, ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਹ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀ ਨਾ ਠੇ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!

ਕੁਝ ਕਲੀਿਸਆਵ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖਦੀ ਹਨ, “ਸਵਰਗ
ਦੀ ਰਾਣੀ।”
107 ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹਜ਼ਾਰ
ਰੀ ਹਜਾਰ ਉਹਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੇਖੋਗੇ, ਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, “ਿਸੰਘਾਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੋਥੀ
ਖੋਲਹ੍ੀ ਗਈ ।” ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਜਦ ਉਹਆਵੇਗਾ, ਤ ਉਹਆਪਣੀ
ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। “ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਿਨ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ੀ ਗਈ ।” “ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ,” ਇਹ ਦੁਲਹਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਤ ਪਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ
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ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਹਨ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ
ਿਜਹਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
108 ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ? “ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਯੁੱਗ
ਦੀ ਪੀਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਪੀਹੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏਗੀ;
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਹੈ।” ਅਤੇ ਥੇ— ਥੇ ਿਨ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਸ਼ਬਾ ਦੀ—ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਿਕ
ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਥੇ ਿਨ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ
ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
109 ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਉਹ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਨੇ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਆਇਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ,
ਲੰਘ ਗਈ।
110 ਅਤੇ, ਥੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। “ਉਹ ਿਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਖੜੀ
ਹੋਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ।”
111 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਿਤਨ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ , ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚੋਂ, ਮੁਰਿਦ ਦਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਥੀ, ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਗਏ।
112 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਊਹ?” ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ!
113 ਵੇਖੋ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਿਯਸੂ ਨੇ, ਮੱਤੀ 10
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਭੂਤ ਕੱਢਣ, ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ,
ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਿਰ ਹੋਇ ਿਜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੇ ਕੇ ਘੱਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਏ, ਤ
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਵੀ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਭੂਤ
ਕੱਿਢਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਿਪਸ
ਪਰਤੇ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
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114 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ।” ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਝੁੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਥੇ ਪੈਂਤੇਕੁਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ, ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਿਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।
115 ਸੋ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ੀ ਗਈ ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ, ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਸੀ, ਖੋਲਹ੍ੀ ਗਈ; ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਨ ਉਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਇਸ ਵਕਤ, ਦੁਲਹਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਖੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀ…ਪੋਲਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਇਹ
ਿਹਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,” ਲਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਿਕ ਜਦ ਇਕ ਦੂਸਰੇ
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜ ਿਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੁਧਰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨਗੇ?” ਵੇਿਖਆ?
ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
116 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਝੁੰਡ ਲਈ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
117 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। “ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ,” ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,
ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, “ਤਦ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸੱਭ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਦੂਜੀ ਿਕਆਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ
ਕਿਲਿਸਆ, ਦੁਲਹਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ; ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਰਾਣੀ,
ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ। ਮਸ-…ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ।
118 ਅਤੇ ਥੇ ਉਹਨ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਹੈ। ਉਦੋਂ ਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਤ ਿਫਰ ਥੇ
ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ
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ਿਵਖਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਸ
ਪਰਦੇ ਤੇ ਿਵਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀ , ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਅਤੇ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੇ।

119 ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ,
ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਛੱਡ
ਿਦਓ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ
ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਕੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ।
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਗਾ।” ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ!
ਆਮੀਨ।

120 ਇਹਨ ਨਮੂਿਨ ਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਫ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ
ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਲੰਘ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ
ਿਕ ਰੰਗ ਕਾਟ ਅਰਥਾਤ (ਬਲੀਚ) ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਦਾਗ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ? “ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਕਸ
ਚੀਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਤੋਰ
ਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋ? ਿਕਵੇਂ…ਿਨ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ? ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ
ਿਨ ਤ ਉਹਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

121 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਤ ਲਾੜੀ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਹੋ ਰਹੀ
ਹਨ, ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ
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ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ…ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਿਤਆਰ ਹ । ਸਮਝੇ? ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,…ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ; ਅਤੇ, ਤਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈ —ਮੈ ਿਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਗਆ ਸ । “ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ।”

122 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਈ , ਉਹ…“ਔਹ,” ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ।” ਜਦ ਉਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ , ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆਈ , ਤ ਦੁਲਹਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਅੰਦਰਆਉਣ ਿਦਓ! ਸਾ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦਓ!” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ।

123 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ , ਹੁਣ ਵੇਖੋ। “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ
ਿਦਨੀਂ ਹੋਇਆ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਨੂਹ
ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਨ…
ਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

124 ਹਨੋਕ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹਨੋਕ! ਨੂਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਲੰਿਘਆ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਦੁਲਹਨ…ਗਈ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਗੁਜਿਰਆ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਪਰ
ਹਨੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਪੰਜ ਸੋ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, “ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਤੁਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੋਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇ; ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ,
ਿਬਲਕੁਲ।
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125 ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਸੋ ਉਹਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਨਾ ਹੋਵ ਗੇ, ਉਸੇ
ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸੋਂ ਗਏ ਹਨ,” ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ
ਨਾਲ ਸੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਦੀ—ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਮਰ
ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ।
ਉਹ ਸੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਦੁਲਾ ਉਹਨ ਜਗਾਏ। ਹ । “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਬਚੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਸੁੱਿਤ ਹੋਇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਨਾ
ਹੋਵ ਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲ ਜੀ ਠਣਗੇ; ਤਦ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ
ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵ ਗੇ।”
126 “ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਠੇ।” ਇਹ
ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ।
127 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹਨੋਕ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਨੇ ਹਨੋਕ
ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦ ਹਨੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ,

ਤ ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
128 ਪਰ ਨੂਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੜ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘ
ਿਗਆ। ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੋਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੇ।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਨੂਹ ਕਲੇਸ਼ ਥਾਣੀਂ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ।
129 ਹਨੌਕ ਿਬਨ ਮਰੇ ਹੀ, ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਿਤ ਹੋਇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ। ਹਨੋਕ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੋਤ
ਨਾ ਹੋਈ।
130 ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕ ਗੇ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ



30 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਇਸ ਲਈਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਿਫਰ, ਇਹਦੇ
ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜ ਕਲ ਰਾਤ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਰਹ੍ੀ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤਰਹ੍ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੂਕੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਖੁੱਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ…ਉਵੇਂ ਹੀ
ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
131 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦਾ ਫੂਿਕਆ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਗ, ਜ ਿਫਰ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੜਬੜ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਦਾ ਫੂਿਕਆ ਜਾਣਾ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੱਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੜਬੜ
ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਜੰਗ ਿਬਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ,
ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।
132 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਛੁਡਾਇਆ
ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਆਖਰੀ (ਨਾਮ) ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਉਸ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸਦੇ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ

ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
133 ਤਦ ਉਹਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਗ ਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ! ਤ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

134 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਇਹ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਤ
ਇੱਕ ਨਰਮ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਨਮਰ ਹੈ। ਉਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ
ਲਓ; ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
135 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਰਹ੍ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਿਨਤਕ ਗੜਬੜ, ਲੜਾਈ ।
ਮੱਤੀ 24 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,
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“ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸੁਣੋਗੇ, ਵੇਖੋ, ਸਭ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਣੌਗੇ।” ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ…ਿਯਸੂ ਇਹ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਯੁੱਧ, ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ
ਹੇਠ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ।
136 ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰਹ੍ੀ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਵ ਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਉਹਨ ਕਲੀਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਦ ਹੋਈ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। “ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ
ਅਵਾਈ ।” ਪਰ, ਤੁਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੜਬੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
137 ਜਦ ਿਕ, ਮੋਹਰ ਧਾਰਿਮਕ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਨ।
ਸਮਝੇ? ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਨਤਕ ਤੋਰ ਤਰੀਿਕ ਿਵੱਚ
ਏਨੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਿਣ ਸਾਿਰ
ਪਤਵੰਿਤ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ ਤ ਧਾਰਿਮਕ ਗੜਬੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹ । ਹ ।
138 ਉਹ ਸਭ ਿਸਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ , “ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।” ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਚਰਚ ਆੱਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਸੀਆ, ਸਭ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਥਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਥੇ ਧਾਰਿਮਕ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ! ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍

ਹੀ! ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਵਗਲੀ ਨਾਲ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਹਰ ਆਈ।
ਅਤੇ ਜਿਵਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਲਿਵਨ ਤੱਕ ਕਈ, ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਆਈ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਦ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਅਰਾਮ ਦਾਇਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ
ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਇਆ। ਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਗੜਬੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
139 ਆਓ, ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹ । ਮੈਂ ਇਹ — ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ…
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ, (ਕੀ
ਹੋਇਆ?) ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗਰਜਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ,…

140 ਔਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਸੇ ਤੇ ਰੁਿਕਆ
ਰਹ ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੱਭ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਲਾਸੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਧਆਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨ ਟੇਪ , ਸੁਣਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।
141 ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਇੱਕ ਗਰਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ
ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੈ…ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਿਬਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਜ਼, ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਗਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ?
142 ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਆਓ ਮੱਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ…ਨਹੀਂ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ , ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕੱਢੀਏ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ, 12 ਬਾਬ,
ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੇਖੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਯੂਹੰਨਾ, 12 ਅਿਧਆਏ। ਅਤੇ
ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 12 ਅਿਧਆਏ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਂ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਤਰ ਿਦੰਿਦਆ, ਆਿਖਆ, ਘੜੀ ਆ ਗਈ
ਹੈ, ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਮਾ ਿਮਲੇ।

143 ਵੇਖੋ, ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਹੋ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਵਿਡਆਈ ਪਾਵੇ।”
144 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, “ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਦੁਲਹਨ ਪਰ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ”? ਕੀ? ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ, “ਸਮ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ, ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ “ਸਮ
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ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,” ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ—ਇਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ,
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਹ ਖਾਧਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ!

…ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਸੱਚ, ਮੁੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਸਵਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ

ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ: ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ

ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ;…ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ

ਚੱਲਣ ਿਦਓ; ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹ , ਥੇ…ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ:
ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ;…

145 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ, ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?” ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕੋਈ
ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ?
ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ-ਹੁਹ!

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹ ? ਿਪਤਾ, ਮੈ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ: ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਸ
ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹ ।
ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ। ਤਦ ਥੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ

ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਗਾ।
ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ

ਿਕਹਾ…ਗਰਜਨ ਹੋਈ:…
146 ਤਦ ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ, ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ, ਿਕ ਦੱਸੇ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ
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ਿਕ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ,
ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ, ਤਦ
ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੀ
ਨਹੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆਿਖਆ, “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।” ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ।
147 ਜਦ, “ਗਰਜ਼ ਹੋਈ।” ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵ ਗੂ ਗਰਜ਼
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ,
“ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼।” ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਗਰਜਨ ਹ, ਪਰ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਤੇ ਇਸ
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਸੀ।
148 ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਗਈ। ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ, ਜਦ
ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਿਗਆ, ਇਸਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ…ਿਜਉਂ ਹੀ ਲੇਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ। ਪਿਹਲ , ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ; ਿਫਰ, ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਗੱਲ । ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
149 ਪਿਹਲ , ਤ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਸੀ,
ਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ
ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
150 ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੋਿਲਆ ਤ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਅਤੇ
ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ
ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ—
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਮੋਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ।
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151 ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ
ਅਸਲੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ।
ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਮੀਦ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਓ।

152 ਅਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਸ ਿਸਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜੱਥੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਗਰਜ਼
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਗਰਜਣ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਸ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਜਸ ਲੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਸਘਾਸਣ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ! ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਣੋ ਰਿਹ

ਨਾ ਜਾਇਓ।

153 ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤ ਿਕ ਉਸਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।

154 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਠੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਿਜੱਿਤਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਿਠਆ
ਹ ।” ਸਮਝੇ?

155 ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈਆਵੇਗਾ।

156 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗ ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਹਨ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਮਿਹਮਾ! ਔਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
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ਜਲਦ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ,

ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ,
(ਇਸ ਵੇਖਣ ਲਈ);

ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ
ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਵੱਤਰ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ;

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੋਜ ਕਰ ਗੇ।
157 ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! “ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ”? ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹ ; ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਕੰਧ ਦੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹ , ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹ ; ਤ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥੇ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਗੇ! ਔਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਭਿਰਆ
ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ।
158 ਜਦ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਗ ਹ ਵਿਧਆ…ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਬਣਨ ਲਈ…ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਹ ਹੀ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸੇ
ਲਈ ਉਸ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!” ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਉਸ ਅੰਨਹ੍ੇ ਬਰਥੁਲਮਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!” ਅਹ-ਅਹਹ!
ਅਤੇ ਿਯਸੂ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਅਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ।
159 ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਯੁੱਧ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤ ਪਰਲੀ ਹੈ।” ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤ ਆਖੋ, ‘ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।’” ਆਮੀਨ। ਅਹ-ਹਹ!
ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਮਿਹਮ ਵਾਲੀ ਹੈ!
160 ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਿਕ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਵੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ
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ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸਘਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਿਖਆ, “ਆ,
ਵੇਖ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹੋ?

…ਇੱਕ ਮੁਹਰ, ਅਤੇ ਇਹ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਰੰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ…

161 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੰਤੂ ਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੈ ਕੇ ਅਿਧਐਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਵਿਹੜਕੇ ਵਰਗਾ ਸੀ; ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵ ਗ ਸੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਡਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵ ਗੂ ਸੀ।”
ਹੁਣ, ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਵੇਖੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ। ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ
ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਜੰਤੂ ਹਨ।
162 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਉਹਨ ਜੰਤੂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ—ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਫਰ ਵੇਖਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਕੋਣ ਮੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਕੁਸ,
ਮਰਕੁਸ—ਮਰਕੁਸ ਕੋਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਲੰਘੇ!…?…

…ਉਹਨ ਜੰਤੁ ਿਵੱਚੋਂ…ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆ…ਵੇਖ।
163 ਉਸਨੇ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਜੰਤੁ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਆ, ਵੇਖ।”
164 ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ,ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਇਸ
ਵਾਪਰਿਦ ਹੋਇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਲਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਂਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਤਦ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
165 ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਪਛ ਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ। ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ! ਜਦ ਉਹ ਮੋਹਰ
ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵ ਝੂ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
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ਜਦ ਗਰਜ਼ ਹੋਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਉਤ ਹ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਛਲ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

166 ਅਤੇ ਤਦ ਚੋਹ ਜੰਤੂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਆ ਜਾਹ, ਅਤੇ
ਵੇਖ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਕੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
“ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਿਲਖ ਦੇ।” ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ
ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ ਜੰਤੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ
ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ।” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਪੁਲਿਪਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਗਰਜ਼ ਨੇ, ਿਸਰਜਣ ਹਾਰੇ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਪਰ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਉਸਨੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ।
167 ਪਰ ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਰਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਕਹ , “ਇਹਨ ਨਾ ਿਲਖ।” ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਉਂਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦਾ ਉਸ ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਜਦ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਸੱਤ ਗਰਜ਼ , ਹੋਈ , ਤ ਉਸਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹਨ ਿਬਲਕੁੱਲ, ਨਾ ਿਲਖ।” ਉਹ ਭੇਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਪਰ, ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੇ
ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਦੇਣਗੀ , ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਲੀ
ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ?
168 ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਿਜਹਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਸਾਿਰ
ਸਿਮ ਤੇ ਯੁੱਗ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸੱਭ
ਚੀਜ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲਾੜੀ ਦੇ—ਦੇ ਮਹਾਨ ਇੱਕਠ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ, ਤਦ ਵੀ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਹਨ ਿਜਹਨ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
169 ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲਹ੍ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ,
ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ। ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨ
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ਨਾ ਿਲਖ, ਿਬਲਕੁਲ, ਯੂਹੰਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।
ਬਸ—ਬਸ ਇਸ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਸਮਝੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ
ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।”
170 ਉਹ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਆਹੀ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂੰਦ ਵ ਗ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਸਰਜਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਬੋਿਲਆ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ।
171 ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਉਹ
ਯੂਹੰਨਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ—ਦੇ ਵਚਨ , ਿਜਵੇਂ, ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਾਣ
ਜਾਵੇ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਿਸਰਫ ਉਹ ਿਵਖਾਇਆ, ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ—ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ, ਥੱਲੇ
ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਾ, ‘ਹੁਣ, ਿਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ
ਇਸ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ।’ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਯੁੱਗ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ।”
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਸਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਉਸਦੀ ਆਮਦ! ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ,
“ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਤ ਬਸ ਆ ਿਰਹਾ
ਹ ।” ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ? ਿਸਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਤ ਕੇਵਲ ਿਤਆਰ
ਰਹ ਗ। ਸੋ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…

ਅਤੇ ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਅੱਗ ਹ ਵਿਧਆ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਵੇਖ ਗਾ।”
172 ਤ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਅੱਗ ਹ ਵਿਧਆ? ਉਹ, ਹੁਣ,
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਲਈ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਲਖਣਾ ਸੀ। “ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ
ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਿਲਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਲਈਇਹ ਿਲਖ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸ।” ਠੀਕ ਹੈ।
173 ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਹੋਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਹੋਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆ, ਅਤੇ
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ਵੇਖ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਗ ਹ
ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਉਹ ਿਲਖਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
174 ਹੁਣ, ਉਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ।
ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ “ਇੱਕ ਸਮੇਂ” ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ…ਉਹ ਕਰੇਗਾ; ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ
ਤਦ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ,
ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਦੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
175 ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ, “ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਰ
ਵੇਿਖਆ,” ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆਸੀ, ਸਮਝੇ, ਇਹੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਹੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ।”
176 ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ
ਿਲਖਣ ਕੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਿਗਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ, “ਇੱਕ
ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਣ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਤਣ, ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਮੁਕਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।” ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੇ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਮਝੇ, ਇਹ ਸੱਭ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
177 ਪਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਿਵਖਾਏਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ
ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁਗ , ਇਸ ਆਖਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ…
178 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਸੱਤਵੀਂ
ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੂਤ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ
ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਿਮਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ…ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਏਲੀਯਾਹ
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ਸੀ, ਕੀ ਏਲੀਯਾਹ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ? ਜਰੂਰ, ਉਹ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੀ ਯੂਹੰਨਾ
ਜੋ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ?
179 ਏਲੀਯਾਹ ਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ…ਕੋਈ ਵੀ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਿਠਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ, “ਔਰਤ
ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਸੀ। ਅਹ-ਅਹਹ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਪੱਕੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ।
180 ਤਦ, ਉਹਨ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤ ਉਹ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ
ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਿਕਹਾ; ਜੋ ਬੱਿਚ

ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋਣ ਸੀ? ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ
ਿਫਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨਾਲ ਿਘਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ
ਹ ,’ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨ
ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”
181 ਉਹ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ…ਆਿਖਆ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਲਦੇ ਕਾਨੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ।”
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
182 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਿਜਵੇਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਇਹ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੱਿਸਆ। ਉਹ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ
ਲਈ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਕਟਵਾ, ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਸਨੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਓਹੀ ਆਤਮਾ,
ਈਜ਼ਬਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ।
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183 ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਹੋ ਆਤਮਾ, ਅੱਜ ਈਜ਼ਬਲ ਰੂਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇੱਥੇ ਸਾ ਕੇਡੀ ਵੱਡੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ!
184 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਿਫਟਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ,
ਇੰਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ
ਉਹ ਸੀ।
185 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਇਹ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
186 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਲੂਥਰ, ਵੈਜ਼ਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਭਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੀਸੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ
ਆਤਮਾ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ
ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਸਨ।
187 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ
ਿਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਿਤੰਨ, ਦੋ ਨਹੀਂ; ਿਤੰਨ। ਉਸ ਦੋ ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਉਸਨੇ…
188 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਖਰੀ
ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਤਵ ਦੂਤ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੱਤਵ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੱਤਵੀਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ, ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਨ? ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
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ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਤਦ ਤ ਮੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ,
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ—ਇਹ 10ਵ ਬਾਬ ਹੈ,
ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
189 ਸੁਧਾਰਕ ਉਸ ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੀ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ

ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ — ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੀ, ਿਫਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ , ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਸਮਝੇ?
190 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਤ ਲੂਥਰ, ਸੁਧਾਰਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ
ਆਖਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਤੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ
ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਵੀ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ।
191 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ, ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੋਨ
ਵੈਜ਼ਲੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾਈਯੁੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝ ਿਲਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ।
192 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ, ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ
ਿਕੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।
193 ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ
ਹੁੰਦੇ ਤ , ਪ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,”
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
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ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ
ਪਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਹਰਿਗਜ਼ ਵੀ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤ ਬਸ ਸੁਧਾਰਕ ਹੀ ਸਨ।
194 ਪਰ ਇਹਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਲਵੇ, ਤ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਭੇਤ
ਤ ਿਸਰਫ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਤ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ, ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
195 ਹੁਣ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੂਥਰ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ
ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, “ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ,” ਇਹੇ ਹੀ
ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਜੋਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਏ
ਜਾਣ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
196 ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਦੂਤ ਨੇ
ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ
ਤ ਉਹਨ ਸੱਭ ਭੇਤ ਲਵੇਗਾ ਿਜਹਨ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ ਸਭਨ ਲੋਕ ਇਕੱਿਠ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਫਰ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।

…ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ
ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: …ਇੱਕ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ…ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ…
ਸੂਰਜ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਵਜੋਂ:
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197 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਦੂਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ
ਸੀ:…

198 ਹੁਣ, ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨ
ਤੋੜ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ, ਇਹ, ਗੱਲ ਖੁੱਲਹ੍ ਗਈ।

…ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ…ਧਰਤੀ ਤੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਿਰਆ…ਇੱਕ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ

ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਪੁਕਾਿਰਆ, ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। (ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸੰਪੂਰਨ!)
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਿਦੱਤੀ , ਮੈਂ

ਯੂਹੰਨਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਕੀ ਿਲਖ ?) ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ: ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਵਰਗ (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈ ਕਿਹ
ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਮੁਹਰ ਕਰ ਜੋ ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ ਕਹੀ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾ ਿਲਖ। ਉਨਹ੍ ਨਾ ਿਲਖ। (ਵੇਖੋ?)
ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਸ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ…ਉਸਦੇ

ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਏ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਹ ਖਾਓ ਜੋ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ

ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਵੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ,
ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ:

199 ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਹੁਣ ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ।

ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਦਨ (ਿਦਨ ) ਿਵੱਚ,…
200ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੂਤ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਤ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੋ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਤਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ
ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ…ਦੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
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“ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ,” ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ
ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ।

…ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਾਜ
ਦੇਵੇਗਾ, ਤ ਭੇਤ (ਸੱਤ ਮੋਹਰ, ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਭੇਤ) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਭੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਨਬੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

201 ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਤ ਖੋਲਹ੍ੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਏਨਾ ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਜਾਣਗੇ। ਪਰ, ਤਦ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ…
202 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਤ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਤ ਹਨ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।” ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ…
203ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਡਰਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਦ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ ਦਸ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਇਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਇਹ ਹਾਲੇ ਤ , ਨੌਂ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖੀਏ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
204 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ, ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਉਹਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
205 ਪਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ;
ਬਲਿਕ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ! ਇਹ
ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ 4 ਿਵੱਚਆਿਖਆ, ਿਗਆਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅੱਡੇ ਕਰਕੇ ਿਵਨਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਨ ਿਦ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਪਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ (ਕੀ?) ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ । ਿਜੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਨੇ ਇਹਨ
ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਕਈ ਗੱਲ ,
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ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

206 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਤ , “ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਿਪਸ ਪੇਵ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਇਸ
ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਹ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ! ਸੁਧਾਰਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ , ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ! ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਮਲਾਕੀ 4 ਬਾਬ ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਿਦਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੈ, ਅਤੇ, “ਉਹ ਪੇਵ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਏਨਾ
ਹਲੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ …ਪਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝੂੰਢ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਸ ਪਛਾਣੇਗਾ।
207 ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ
ਸੀ, “ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼।” ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਉਹ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਮਲਾਕੀ 3 ਬਾਬ ਉਸ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਜਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ।
208 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ। ਇਹ ਤ 4 ਬਾਬ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ।
209 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ 3 ਬਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ…ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ
ਕੱਢੋ, ਉਸਦਾ—ਦਾ 11 ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 6 ਆਇਤ ਲਓ, ਉਹ—ਉਹ
ਇਹ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। 11—11 ਬਾਬ ਦੀ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 6 ਆਇਤ
ਹੈ; 4, 5, ਜ 6, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਸਕੋ,” ਜਦ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਉਹੋ
ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ‘ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ ਹ ।’” ਹੁਣ ਮਲਾਕੀ 3 ਪੜਹ੍ੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
210 ਮਲਾਕੀ 4 ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਉਂ ਹੀ ਇਹ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਾਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ਼
ਿਵੱਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਜੇ



48 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਪਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ —ਤ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਰ
ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
211 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ, ਅਰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਸ ਦੂਤ
ਨੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਕੋਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਰੂਰ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਤਰੁੱਟੀ ਫੜਨਾ
ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ
ਥੇ ਰੱਖੇਗਾ।

212 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਬਨ ਿਕੰਝ ਮੱਤੀ 28:19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ,
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਿਕੰਝ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਚੰਿਭ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ , ਅਤੇ (ਹੁਹ?) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਬਨ ? ਿਸਰਫ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਗਲਤ ਹੈ ਜ ਠੀਕ! ਸਮਝੇ? ਪਰ ਉਹ ਤ ਸੈਮਨਰੀ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ
ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਮ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ।
213 ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੀ ਹੈ, ਇਹ, ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੁੱਲਹ੍ਣਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਿਦਨ ਮੈ
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤ ।
214 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਲਾਕੀ 4, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ “ਉਹ ਪੇਵ ਦੇ ਮੂਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
215 ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ, ਜਦ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਪਛ ਹ ਜਾਵ ਗੇ,
ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਢੇ-ਿਤਨ-ਸਾਲ ਹਨ, ਜ , ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਿਤ
ਦਾ, ਆਖਰੀ ਸੱਤਰਵੇਂ ਸਾਤੇ ਦਾ ਅੱਧ, ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ,
ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਿਨ ਯਾਦ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਸਮਝ ਲੱਗੀ? “ਸੱਤਰ ਹਫਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ
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ਹਨ।” ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਨ। ਆਿਖਆ, “ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ, ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ, ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੇਮ
ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਿਫਰ, ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਢੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
216 ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਮ ਵ ਗੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਪਰਾਈ ਕੋਮ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆ; ਉਸਨੇ ਲੋਕ
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
217 ਅੱਜ ਮੈ ਪਾੱਲ ਦੀ, ਪਾਲ ਬੋਅਡ ਦੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ! ਅਜੇ
ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
218 ਜਦ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕ, “ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ
ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾੜੀ ਜਾਣ,

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸਨ।” ਵੇਿਖਆ? ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਇਹ
ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਖੁਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਿਖਆ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਹਟਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸੱਭ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੂਥਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਿਟਨ
ਲੂਥਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਆਖੀ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਪਰ
ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
219 ਖੁਦਾ, ਿਕ, “ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਿਜਹੜਾ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਤੈ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ।’” ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ
ਨਬੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਕਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ।
220ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ…ਵੇਖੋ, ਜਰਮਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇਸ਼
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ ਦੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
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ਉਹਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਐਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
221 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਅਿਖਆ, ਉਹ…ਨਬੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ
ਿਠਆ, ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ?”

222 ਖੁਦਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨਾਪਣ ਲਈ ਸੋਟੀ ਲੈ; ਅਤੇ ਨਾਪ ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਿਕਨਾ ਚਾ ਹੈ? ਸਮੰਦਰ ਿਕੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸੱਕਦਾ ਹ ।”
223 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸੱਕਦਾ।” ਉਹ ਉਸਦੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ।
224 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਗੈਰ ਕੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਿੜਆ
ਲੋਕ , ਿਲਆਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ।
225 ਹੁਣ, ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸਾਢੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ, ਇਹਨ
ਸਾਡੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਿਵਚਕਾਏ, ਮਸੀਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ, ਇਹ ਕੇਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਿਫਰ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਤੁਰੇਗੀ।
226 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ , ਜਦ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਹਨ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ
ਹ । ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ।” ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਿਰਹ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵ ਗ
ਸਾੜੇਗਾ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਮੱਤੇ (ਅਮਰੀਕਨ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ),
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ਹ ,…ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਪਰਾਲੀ ਹੋਣਗੇ: (ਇਹ ਸੜਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।) ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਜੋ
ਆਵੇਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾੜ ਿਦ ਗਾ, ਸੈਨ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ,…ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਨਾ ਤ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਹਣੀ ਛੱਡ
ਦੇਵੇਗਾ।

227 ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਨਰਕ ਿਕਵੇਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਹਨ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਸਦੀਪਕ ਨਰਕ ਦਾ ਿਜਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ…
ਜੇ ਸਦੀਪਕ ਨਰਕ ਹੈ, ਤ ਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਿਜਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ
ਵੀ ਹੈ। “ਨਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,” ਅਤੇ
ਇਸ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, “ਤ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਟੁੰਡ ਮੈਡ ਨਾ
ਛੱਡੇਗਾ।”

ਪਰ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਸੂਰਜ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ੇਗਾ; ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਓਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵੱਿਛ ਵ ਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ, ਸੈਨ
ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

228 ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਸ਼ਟ ਿਕੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ…ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ…ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ…

ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ, ਕ ਨ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ
ਦੇ ਨਾਲ।
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ

ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਭੇਜ ਗਾ:
229 ਆਮੀਨ! ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੱਚਾਈ ਿਕਵੇਂ ਅਣ ਦੇਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ
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ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ, “ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ
ਨਬੀ ਭੇਜ ਗਾ।”

ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਿਦਲ ਬੱਿਚ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਬੱਿਚ
ਦੇ ਿਦਲ ਿਪਤਾਵ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਵ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਮਾਰ । (ਓਹ!)

230ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਿਫਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।
231 ਉਸ ਮਹਾਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗ ਹ ਵਧੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਿਤਆ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਿਜਹੀ ਡਾਢੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇਗੀ, ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਬਲੀਚ ਜ —ਜ ਰੰਗ ਕਾਟ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਤੇ—
ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਏਨੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ
ਗੰਦਗੀ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਕੇ,
ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀ । ਤ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ
ਿਜਵੇਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਨਾ
ਮਹਾਨ ਸਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!
232 ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ…ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਦੁਲਹਨ
ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇ
ਥਾਣੀਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਗਵਾਹ
ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਟਾਟ ਪਿਹਨੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਦੋ ਸੋ ਸੱਠ ਿਦਨ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ।
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233 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ…ਿਵੱਚ ਅੱਠਾਈ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤੀਹ ਜ , ਇਕੱਤੀ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ,
ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹਜਾਰ…ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੋ ਸੱਠ ਲੈ ਕੇ, ਤੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ
ਸਾਢੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸਰਾਇਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹਆਉਂਦਾ ਹੈ…

234 ਜਦ, ਯੂਸਫ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਫਿਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਤ ਉਸ ਚ ਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਿਸੱਿਕ ਿਵੱਚ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ,
ਸਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ।

235 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ
ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਬਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਰੂਪੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ ਇੱਕ
ਡਾਕੂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

236 ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਯੂਸਫ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰਾਊਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਫਰਾਊਨ ਨਹੀਂ
ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਯੂਸਫ ਨਾ ਿਮਲ ਲਵੇ। ਿਯਸੂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।

237 ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਯੂਸਫ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ,
ਜਦ ਯੂਸਫ ਉਸ ਿਸਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਠਦਾ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ!
ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਯੂਸਫ, ਿਫਰਾਊਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ
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ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਠ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਸੀ, ਤ ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ ਜ ਦੀ
ਸੀ। “ਹਰ ਇੱਕਆਪਣੇ ਗੋਡੇ, ਟੇਕ ਦੇਵੇ! ਯੂਸਫਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!”

238 ਜਦ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਲੇਲਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

239 ਅਤੇ ਜਦ ਯੂਸਫ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਸ ਪਰਾਈ
ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਪੋਤੀਫਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ…ਜ ,
ਿਫਰਾਊਨ ਨੇ ਉਸ — ਗੈਰ ਕੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ
ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਗੈਰ ਕੋਮ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਯਹੂਦੀ ਸੈਤਾਨ ਸੀ।
ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਯਕੂਬ ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੱਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੋਨ ਬੱਿਚ ਬਾਰ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦਸ ਹੀ ਗੋਤ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਖੁਦ ਯਕੂਬ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।
ਅਤੇ ਯੂਸਫ, ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ
ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”

240 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਿਕਉਂ? ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ,
ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ…ਪੁਰਾਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਵੱਲ, ਗ਼ੈਰ-
ਯਹੂਦੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਥੇਂ ਬਰਕਤ ਜ ਦੀ ਰਹੀ , ਅਤੇ ਇਹ
ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਰ ਕੋਮ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ।

241 ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀਂ, ਜਦ ਸਾਰੇ…ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਿਲਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈਆਏ…

242 ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਸੁਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ! ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਹਟ ਿਗਆ ਹ , ਪਰ
ਮੈਂ ਤ ਇਸ ਬਸ ਆਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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243 ਹੁਣ, ਜਦ ਉਹ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯੂਸਫ ਨੇ
ਉਹਨ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ।
244 ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ
ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਸਮਝ ਲੱਗੀ? “ਮਾਰੂਥਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵ ਗ ਿਖੜ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਫਾ ਲੈ ਕੇ ਠ ਖੜੋਵੇਗਾ।” ਹੇ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਕਟਸ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ—ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
245 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਦਾਅ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਿਜੰਦਾ ਹੈ?” ਵੇਖੋ? ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਲੜਕੇ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਿਖਆ, “ਜੀ ਹ ।” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ?

246 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ
ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਸਨੇ
ਬੀਿਨਆਿਮਨ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ; ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
247 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ…ਉਹ…ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ।
248 ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ, ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਿਯਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਕੋਮ ਦੀ ਲਾੜੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੈਰ ਕੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ
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ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਘਰ ਮਹੱਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ, ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ
ਆਵੇਗਾ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ…?…ਉਸ ਸਮੇਂ।
249 ਉਹ ਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾ ਨਮੂਨੇ ਅਰਥਾਤ ਛਾਇਆ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਥੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ, ਰਾਊਬੇਨ, ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹ , ਵੇਖੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ
ਉਹਨ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
250ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਇਸਰਾਈਲ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਾਨਣ।
251 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਸਨੇ, ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਸ ਗਏ ਹ ।” ਅਤੇ ਜਦ ਯੂਸਫ ਨੇ,
ਉਹਨ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਰੋਕ
ਸਿਕਆ।
252 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਤਦ ਸੰਤ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
253 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਯੂਸਫ ਹ ।” ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਹਦੀ ਧੋਣ ਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
254 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਤਦ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮੁਸੀਬਤ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ
ਹ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸ
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ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਾ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
255 ਯੂਸਫ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈ
ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”
256 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ…
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹ । ਜਦ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਤੇ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਤੇਰੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਿਕੱਥੋਂ ਲੱਗੇ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”
257 ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।” ਵੇਖੋ?
ਔਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਉਹਨ ਉਹ ਹੀ
ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਯੂਸਫ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। “ਤੁਸੀਂ ਤ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ;
ਨਹੀਂ…ਤ ਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਣ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਿਕਉਂਿਕ,
ਗੈਰ ਕੋਮ ਅੰਦਰ ਨਾ ਿਲ ਦੀ ਜ ਦੀ ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਨਹ੍ੇ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਨਾ ਖੇਿਡਆ ਜ ਦਾ। ਸੋ, ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਉਹਨ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
258 ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਨੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ
ਇਹਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੇ, ਮੇਰੇ! ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ,
ਦੇ ਸੱਤ ਗਰਜਨ, ਉਹ ਲਾੜੀ ਿਦਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮਹਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ!
259 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭੱਗ
ਪੰਦਰ , ਜ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
260 ਹੁਣ, ਇਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ…ਮੈਂ ਕਾਫੀ
ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹ ; ਮੈ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ।
ਪਰ, ਮੈਂ ਇਸਆਇਤ , ਦੋ ਆਇਤ ਿਫਰ ਪੜਹ੍ ਗਾ।
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਰ
ਦਿਰੰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਓ…ਵੇਖੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਵੇਿਖਆ:…

261 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
…ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ: ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ

ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ,
(ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ)…ਉਸ : ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜੱਤਣ, ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਗਆ।

262ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇਹਨ ਇਨਹ੍ ਵੇਖੀਏ।
263 ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹ ਿਕ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹ , ਿਕ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ। ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਣ
ਤੇ ਜੋ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।
264 ਹੁਣ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਿਦਰ੍ੜ ਹ , ਿਜਨਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ
ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
265 ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਤੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹਰ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਮੈ ਿਮਲ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ…ਮੈਂ…ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ , ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ ਿਕ
ਇਹ ਿਸਖਾ ਸਕ , ਮੈਂ ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਸੀ…ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਐਡਵੈਨਿਟਸਟ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ,
ਿਕਤਾਬ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਸਿਮਥ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਿਚੱਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਜੱਤ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਸ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ…ਅਨੇਕ ਸ਼ਿਨੱਚਰ ਿਮਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ਨ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਦੋ ਜ ਿਤਨ ਿਕਤਾਬ ਹੋਰ
ਪੜਹ੍ੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੜਹ੍ੀ ਸ, ਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹ …ਅਜੇ
ਦੋ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ੀ , ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ
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ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪੁਲਿਪਟ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—
ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਚੰਗੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤ ਉਸ
ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਉਹ ਕਹ ਗਾ
ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ।”
266 ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ
ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ—ਉਹ
ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਕਮਾਣ ਹੈ, ਿਜਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਿਕਉਪਡ ਵ ਗ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਹੈ।”
267 ਹੁਣ, ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਹ , ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਚੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਿਚੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ;
ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
268 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ: ਮਸੀਹ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਇਸਲਈ,
ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਲੇਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ;
ਅਤੇ ਦੋ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
269 ਹੁਣ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਭੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਤਸਲੀਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਉਹ
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ਿਤੰਨ ਹਨ, ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਹਨ। ਜ ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਤਨ ਅਹੁਦੇ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਿਦ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ;
ਿਕਉਂਿਕ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੇਪ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਿਰਹ
ਹ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ…ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਗਾ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਭੇਜੇਗਾ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ…ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਹੁਦੇ
ਹਨ! ਸਮਝੇ?
270 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ,
ਿਜੱਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ
ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
271 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ (ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ
ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
272 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਇਹ ਲੇਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੋਥੀ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਲਾ
ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮਸੀਹ ਿਫਰ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, 19 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
273 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 19:11 ਕੱਢੋ,
ਸੋਲ -…ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ਗੇ ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ—ਜਦਿਕ
ਅਸੀਂ…ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। 19, 19:11, 11 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, 16 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਵੇਿਖਆ,…ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ;
(ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ; ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ…ਸੱਚਾ,…ਧਰਮੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਸਨ…ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਸਨ, (ਡਾਇਡੇਮ ਦੇਖੋ!); ਅਤੇ ਉਸਦਾ
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ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਪਰ…ਖੁਦ।

274 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ । [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪੁਲਿਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੁਕ ਜ ਦੇ ਹਨ—
ਸੰਪਾ।] ਹੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ…ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਿਹਰ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ…[ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਅੱਗੇ ਵਧੋ!”]
275 ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
“ਯਹੋਵਾਹ” ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ
ਿਵਏਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤ ਇਝ ਹੈ, ਯ-ਉ-ਵ-ਹ
ਅਥਵਾ ਯ-ਵ-ਹ-ਉ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ “ਯਹੋਵਾਹ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ
ਤ ਇਸ ਛੂਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ
ਇਸ “ਯਹੋਵਾਹ”ਆਿਖਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
276 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਿਜੱਤ ਿਜੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਨਾਮ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
277 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ, ਪਿਹਲ , ਅਬਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ
ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾ
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ, ਸਾ-ਰ-ਆ, ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਕੁੱਖ
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾ-ਰਾ-ਹ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ।
278 ਯਕੂਬ ਦਾ ਅਰਥ “ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ
ਕੁਝ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਿਪਤਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਿਕ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਹੱਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਪਪੂਲਰ ਦੀ ਿਛਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਧਾਰੀ
ਪਾਈ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤ …ਿਕ ਉਹਨ
ਗਰਭ ਧਾਰੀ ਹੋਈ , ਭੇਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਿਚਤਲੇ ਬਣਾਵੇ।
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼!
279 ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਿਕਆ
ਿਰਹਾ, ਤੇ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈ।
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ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਈਲ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ, ਿਜਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮਰਥੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ।”
280 ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਹਰੇਕ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ!
281 ਸ਼ਮਾਊਨ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੇ ਪਕੜ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਸ਼ਮਾਊਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਰਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
282 ਸ਼ਾਊਲ, ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਊਲ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ
ਸੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸ, ਸਾਊਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਤੂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ
ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ (ਿਕਸ ਤੋਂ?) ਸ਼ਾਊਲ
ਤੋਂ ਪੋਲੂਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।

ਤੁਸੀਂ “ਗਰਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ” ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਥੇ ਥੱਲੇ।
283 ਅਤੇ, ਿਯਸੂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ “ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,” ਿਯਸੂ
ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਤ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੋਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਫਿਤਹ ਪਾ ਲਈ,
ਅਤੇ ਉਤ ਹ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਤ ਉਸ ਇੱਕ ਨਵ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨ ਵ ਗ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨ ਕੁਝ
ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
284 ਇਹ ਗਰਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਹ-ਆਹਾ। ਸਮਝੇ?
ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ…
ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਸਦੇ ਿਬਨ ਕੋਈ
ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹਦੇ ਿਬਨ , ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ: ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਫ਼ੌਜ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਪਿਹਨੀ ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ
ਆਉਂਦੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਿਕ

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਮਾਰ ਦੇਵੇ: ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ
ਚੁੱਬੱਚੇ ਿਲਤਾੜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ੍ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।
285 ਥੇ ਮਸੀਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ…ਉਸਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ
ਗਰ੍ਿਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ।
286 ਮੈਂ ਉਹਨ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹ ਗਾ, ਪੁੰਤੂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ—ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਵੇਖੋ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹ
ਹ । ਸਮਝੇ?
287 ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮਸੀਹ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਫਰ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਦਮੀ
ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
288 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਜੋ ਸਵਾਰ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਜ ਿਤਨ ਿਖਤਾਬ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,
ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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289 ਪੁੰਤੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ! ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ।
ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। “ਆਦ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ,
ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ।” ਸਮਝੇ?
ਉਸ ਸਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ”
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਰ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਚੱਟੇ
ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
290ਇਸ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਮਾਣ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਜ਼ ਹੋਣ, ਪਰ
ਿਲਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਜਨ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕ
ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ
ਸੱਕਦਾ, ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
291 ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਸਦੇ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਖੜਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ
ਤੇ; ਮੱਖੀ ਬਣਾ ਦੇ,” ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਬਣ ਗਈ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ। ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ; ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਚਨਆਪਣੇਆਪ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਚਨ ਹੈ।
292 ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਭਿਰਆ ਸਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਣ
ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਿਰਆ ਸਵਾਰ
ਕੋਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ
ਤੱਕ, ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ?
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293 ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਤ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ
ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੌਥੀ,
ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ
ਪਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਇਹ ਭੇਤ

ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਤਦ ਉਹ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹਕੀਕਤ
ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਹ੍ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ, ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
294 “ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ।” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕੋਣ
ਹੈ? ਉਹਆਪਣੀ ਿਜੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਉਹਆਪਣੀ
ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਹ
ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ;
ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਿਕਆ
ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ (ਦੁਲਹਨ) ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।” ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ, ਇਹ ਤ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।
295 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ
ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ
ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
“ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ?
[ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਿਨਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਜੱਤਣਾ।”
ਲੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਲੀਿਸਯਾ,” ਲੈਟੀ। ਿਨਕੁਲਾਈ , “ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਜੱਤਣਾ।” “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਸੋਂਪ ਦੇਣਾ। ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਸੱਭ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਹੋਵੇ।” ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ,
ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਕੁਲਾਈ
“ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ” ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
“ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ,” ਬਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ
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“ਇੱਕ ਮਜਬੂਰਨ” ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨੀਸੀਆ ਸਭਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਬਣ ਗਈ। ਤਦ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ! ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਠੀਕ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”]
296 ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਆਈ! ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਬਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਕ, “ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਕੰਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਧੀ ਕੰਜ਼ਰੀ ਸਨ।” ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੋਦੀ ਕੀਤੀ, “ਕੰਜ਼ਰੀ ।” “ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ,
ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਪਲੀਤਗੀ, ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੇਪਨ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ।” “ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬਣਾ ਕੇ ਿਸਖਾਇਆ।”
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
297 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਜੱਤਣ ਿਨੱਕਲ ਤੁਿਰਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਮਝੇ?
“ਇੱਕ ਕਮਾਣ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਦ ਿਵੱਚ।”
ਸਮਝੇ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ
ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮੁਕਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ, ਹ , ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਿਤੰਨ। ਅਿਜਹਾ ਿਤਨ ਸੋ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ, ਨੀਸੀਆ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ
ਹੈ, ਤ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ,
ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ, “ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ” ਬਣ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਇਹ “ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ”
ਬਣ ਿਗਆ।
298 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਪੱਛੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੂੰ ਇਹਨ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ, ਹ ।” ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ; ਤ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ।
299 ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ, ਪੋਲਹ੍ਸ ਨੇ ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। “ਿਫਰ, ਉਹ ਜੋ
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ਉਸ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਥੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਤਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।”
300ਅੱਜ ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਵੇਿਖਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕਈ ਿਸੰਝ ਅਤੇ ਿਸਰ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ ਤ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
301 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦ ਿਨਕੁਲਾਈ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਲਆ, ਤ ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਲਾਈਟੇਨ ਆਤਮਾ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਿਤੰਨ ਸੋ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਉਹ
ਪੋਪ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਮੁਕਟ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਲਆ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾ
ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ, ਤਦ ਉਹ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੀ।
302 ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਿਵੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਿਜ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
303 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ, ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਠੀਕ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਜਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ, ਤਦ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਵੀ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ।
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304 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੈ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਾਣ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਿਣਆ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਥੇ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬਦੀ ਬਣਾਵੇ।
305 ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਫਰਤ
ਕਰਦਾ ਹ ! ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਤ
ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਥੇ ਇਹ ਚੀਜ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਈ
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਸੱਭ ਪਾਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖ ਨਹੀਂ
ਸਿਕਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਇਹ
ਿਨਕੁਲਾਈ ਦਾਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਿਘਰ੍ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
306ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ
ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ
ਿਸੱਧ ਹੈ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਦੇਹਧਾਰੀ! ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹਨ
ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤਾ।
307 ਿਧਆਨ ਨਾਲ, ਪੜਹ੍ੋ! ਜ , ਪੜਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਕੰਝ ਦਾਨੀਏਲ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ?
[“ਆਮੀਨ।”] ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ। ਆਓ ਦਾਨੀਏਲ ਵੱਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਚਰ ਲਈ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਪਲ ਲਈ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪੰਦਰ , ਵੀਹ ਿਮੰਟ, ਜ ਤੀਹ,
ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ। ਚੰਗਾ? [“ਆਮੀਨ।”]
308 ਆਓ ਦਾਨੀਏਲ, 11 ਬਾਬ ਕੱਢੀਏ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ 21ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੀਏ।
ਇੱਥੇ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਰਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੀਚ ਿਵਅਕਤੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ,
(ਰੋਮ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ), ਿਜਸ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ: (ਹੁਣ ਦੇਖੋ) ਪਰ ਉਹ ਸ਼ ਤੀਪੂਰਵਕ ਆਵੇਗਾ…
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ਸ਼ ਤੀਪੂਰਵਕ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ।

309 ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ! ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹ , ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇਮ—ਉਨਹ੍ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ, ਚਰਚ
ਲਈ ਿਫੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ,
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ? ਿਕਹੜਾ ਕਲੀਸੀਆ?” ਉਹ ਮਸੀਹ, ਵਚਨ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਿਜਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ?
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਿਕ, ਉਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ “ਉਹ ਔਰਤ,” ਅਖਵਾਇਆ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੱਬਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।

310 ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾਵ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਫਰ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਆਓ…ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਚੁੱਕੇ ਹ ,
ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ। ਦੂਸਰਾ ਥੱਸਲੂਨੀਕੀ 2:9-11। ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਗੇ। “ਉਹ ਸੱਚਾਈ , ਰੱਦ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨ ਇੱਕ ਧੋਖਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਝੂਠ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਹੁਣ ਇਹ
ਉਹੋ ਹੈ—ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।

311 ਹੁਣ, ਕੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤਹਾ ਇਹ, ਓਹ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਤੁਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਜ
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ਕੋਈ-ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹਨ “ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਿਬਲਕੁੱਲ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
312 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਇਹ ਹੀ ਿਦ ਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਾਵ ਗਾ
ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਲ ਗਾ
ਤ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ।” ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ
ਹੈ, ਵੀ, “ਿਜਵੇਂ ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਗੇ;
ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੋਜ ਮਸਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।”
313 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੰਸਾਰ
ਹੈ। ਇਹ ਿਚੱਟੇ-ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ—ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ — — ਿਚੱਟੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਤ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਦਸਣਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ। ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਿਵਰੋਧੀ, ਉਹ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਤ ਉਹ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ!
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
314 ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਕਾਲ ਿਵੱਚੇਂ, ਦੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਉਹ ਿਪੱਛੇ,
ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੀ?” ਉਹ ਥੇ “ਿਨਕੁਲਾਈ ”ਆਿਖਆ ਿਗਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ, ਅਗਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ “ਇੱਕ
ਿਸੱਿਖਆ” ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ , ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ “ਕਥਨ,” ਸੀ ਪਰ
ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ “ਿਸੱਿਖਆ” ਬਣ ਿਗਆ।
315 ਫੁੱਲੇਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ
ਲੋਕ, ਉਹਨ ਸੱਭ ਗੱਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਉਹ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨ ਸੱਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ
ਿਗਰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਦੀ ਨੀਸੀਆ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ,
ਜਾਵ ਗੇ।” ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚਰਚ ਲੈ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ-…ਜ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਝੂਠੇ ਰੋਮ, ਅਤੇ
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ਕੁਝ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਅਸਟਾਰਟੇ, “ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ,”
ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰੀਅਮ, ਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ

ਿਵਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਲ ਕੋਸ਼ਰ ਵੇਫਰ ਲੈ
ਿਲਆ, ਿਜਸ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਥੇ ਬਲਦੀ ਲਾਈਟ , ਕੋਸ਼ਰ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ ਸਾਦਾ ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਹੈ।
ਵੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
316 ਮੈਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਖੈਰ, ਹ , ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ , ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ। ਯਕੀਨਨ।
317 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੇ, ਮੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ! ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਇੱਛਾਵ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਹਾ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਆਿਦ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਇਹਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ।
318 ਪਰ ਮੈ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਿਦਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਮੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
319 ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਤੈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਧਾਰਿਮਕ ਹ !” ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ।
320 ਵੇਖੋ, ਕੋਣ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਉਹ ਜਾਜਕ
ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੋਣ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ,
ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਨ…

“ਚੰਗਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹਨ!”
321 ਹ , ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਆਇਆ।
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ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ
ਗਏ ਹਨ।”
322 “ਸਾਡੇ ਿਪਉ,” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ,
ਮੰਨ ਖਾਧਾ।”
323 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸੱਭ, ਮਰ ਗਏ, ਅਨੰਤਕਾਲ ਲਈ, ਖੁਦਾ
ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ।” ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ
ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੇਂ ਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ
ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” ਵੇਖੋ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ।
324 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਿਯਸੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਜਕ, ਿਜਹੜੇ
ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ
ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ
ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਹਨ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਸੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਕੀ
ਿਕਹਾ? ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨ ਨੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੱਪ
ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋ! ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ ।” ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ।”
325 ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਨ ਆੱਫ
ਆਰਕ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੈਟਿਰਕ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋਨ
ਆਫ਼ ਆਰਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਦੀ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਲਈ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
326 “ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ! ਇਹ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
327 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਦੇਖਣ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ
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ਠੀਕ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੋੜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਹੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਰੂਹ ਭੇਜੇਗਾ।
328 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 17 ਦੀ ਕੰਜਰੀ , ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ, “ਭੇਤ,
ਬਾਬੁਲ, ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ।” ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵ ਗੂ…ਵੇਖੋ, ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਘੋੜੇ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸੀ…ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ

ਇਹ ਸੀ, ਿਕ, “ਉਸਨੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।” ਪਰ ਭੇਤ ਇਹ ਸੀ,
ਿਕ, “ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਸੀ।” ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਗਨੀ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ

ਸੀ, “ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਦੀ ਪਲੀਤਗੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
329 ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਾਰਿਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਣਾ
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਝ “ਹੇਲ ਮੈਰੀ ਦਾ” ਦੁਆਰਾ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਦੇਣਾ। “ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।”

“ਠੀਕ ਹੈ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੈ।”
330 ਪਰ ਉਹ “ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ” ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਸੀ। ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
331 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਤਮ
ਹੋ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ…ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚ “ਵਾਹ ਹਯਾਤ” ਲੋਕ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਉਹਨ ਹੀ ਤੋਰ ਤਰੀਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਿਦਰ੍ੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ,
“ਇਹ ਹੈ।” ਹੂੰ! ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਹ, ਇਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੈ!
332 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਇਹਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
333 ਇਹ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ; ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ
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ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਨਮਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਿਜਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ…
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮੈ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨੀ ਹੀ ਪੱਕੀ
ਹੈ ਿਜਨਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਵੇਿਖਆ?
334 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਫਰ
ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਕੀ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ 9 ਬਾਬ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਦਾਨੀਏਲ 9। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ
9 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਅਤੇ 27 ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸੱਠ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਿਤ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹਾ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ,…

335 ਦੇਖੋ, ਸੱਤਰ ਸਾਿਤ ਿਵੱਚੋਂ, ਬਾਹਠ ਸਾਤੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਉਹ ਕੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

…ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਪਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ
(ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰਤਾ ਹੈ) ਜੋ ਆਵੇਗਾ (ਜੋਆਵੇਗਾ) ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ …ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਅੰਤ ਵੱਡੀ ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

336 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਆਪਣੀ ਸਾਢੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਸ ਨੇ ਮਦਰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਿਕਸਨੇ ਇਸ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਰੋਮ ਨੇ! ਿਬਲਕੁੱਲ। ਕੈਸਟਨਟਾਈਨ ਜ , ਨਹੀਂ, ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਿਤਤੁਸ,
ਰੋਮੀ ਹਾਕਮ, ਨੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਇਸ ਵੇਖੋ, ਸਾਥੀਓ। ਹੇਠ ਆਓ, ਇਹ ਕੰਧ।
337 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਔਰਤ
ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
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ਗਈ ਸੀ? [“ਰੋਮ।”] ਰੋਮ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਹੈ। ਇਹ
ਹੀ ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਪਸੂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ, ਵੇਖੋ, “ਬੱਚੇ ਖਾ ਲਓ।” ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ
ਬੱਚੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਉਸ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਜਗਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

338 ਹੁਣ, ਔਹ, ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ । ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਰੋਬਰਸਨ ਸਨ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ
ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਠੀਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਦਾ, ਆਰਿਥਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਿਖਆ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਿਪੱਛੇ ਹ ।

ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰ, ਜ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ , ਜੋ ਿਕ, ਵਿਸ਼ਗਟਨ ਤੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਿਥਕ ਤੋਰ ਤੇ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੈ।

339 ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਜਮਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਨੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਣ ਹੈ,
ਪਰ ਰੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੋਲਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਦਾ ਭਾਗ, ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਸ
ਸੁਣੋ, ਿਕੰਝ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਆਇਆਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਹੁਿਤ ਨਾਲ ਨੇਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੇਗਾ: (ਹੁਣ ਦੇਖੋ)ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, …ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦੇ
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ
ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ੍ੋਧ ਉਜੜੇ ਹੋਇ ਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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340 ਵੇਖੋ! ਆਹ, ਉਹ ਿਕਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ! ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾ ਸਾਡੀ
ਤਸਵੀਰ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦ ਪੋਪ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ, ਤ ਇਸਨੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ।
341 ਹੁਣ ਗੋਰ ਕਰੋ, “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।” ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਦ
ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਲਿਕ, “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,” ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ
ਸੱਤਰਵੇਂ ਸਾਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਲਏ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਢੇ-ਿਤਨ ਸਾਲ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਸਾਢੇ-ਿਤਨ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਨੀਏਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਦੁਲਹਨ ਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾੜੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ।
342 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ
ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ
ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦੀ
ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਦੀ ਧਨ ਦੋਲਤ ਹੈ।
343 ਮੈਂ ਵੈਟੀਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ । ਮੈਂ ਤੇਹਰਾ ਮੁਕਟ ਵੇਿਖਆ। ਮੇਰੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ; ਬੈਰੋਨ ਵੋਨ ਬਲੋਮਬਰਗ ਨੇ ਇਸ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਥੇ… ਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਦੁਪਿਹਰ ਿਤਨ ਵਜੇ।
344 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ
ਕਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤੂੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਤ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨਾ ਭੁਵਾਈ। ਇਹ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈ ਪੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
345 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਟੇਕ
ਕੇ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚੂੰਮੀਂ।”
346 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ‘ਭਾਈ’
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ਕਹ ਗਾ ਜੋ ਿਕ ‘ਭਾਈ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ‘ਆਦਰਯੋਗ’
ਕਹ ਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ,
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ , ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ
ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਮਾਨ ਜੀ। ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖਦੇ
ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਸੱਕਦਾ ਹ । ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

347 ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਟੀਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਘੁੰਿਮਆ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਖ
ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤ …ਅਤੇ
ਜਰਾ ਸੋਚੋ, “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਓਹ, ਿਸਰਫ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਰਬ ਵਾਰ…

348 ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਿਕਉਂ ਿਠਆ? ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਸਾਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਮਵਾਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਬਲਿਕ ਇਹ ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਸੰਤ ਦੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲਟਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

349 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਰੋਮ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਗੇ (ਿਕਉਂ?) ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪ ਤੇ ਹੈ
ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ , ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ?

350 ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਜ ਅਤੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਿਨਯਤਰਣ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੈਟੀਕਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ
ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ।
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351 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ…ਇਹ ਿਵਸਕੀ ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਰਬ ਖਰਬ
ਡਾਲਰ, ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰ
ਉਹਨ ਗੰਦੀ ਿਫਲਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਥੇ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ
ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਿਵੱਚ, ਵੱਡੇ ਖੂਹ
ਖੋਦੋ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ
ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਿਲਖਤ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ ਬੁਲਡੋਜਰ
ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਖੂਹ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ
ਥੇ ਅਗ ਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਿਵੱਚ
ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ,
ਯੋਜਨਾ, ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਮਕਾਨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਿਵੱਚ
ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਿਵੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨਗੇ?

352 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ…ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੈਸਟਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਿਕ, ਉਸਨੇ ਬੋਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ
ਉਹਨ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

353 ਪਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

354 ਅਤੇ ਤਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ
ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਦੀ
ਹੈ…ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ,
ਦਾਨੀਏਲ 8:23 ਅਤੇ 25 ਿਵੱਚ, “ਉਹ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ,”



ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ 79

ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
355 ਅਤੇ, ਸਾਢੇ-ਿਤਨ-ਸਾਲ, ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੇਮ ਤੋੜ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀ ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਉਸ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ …ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
356 ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੈ…ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹਨ। ਇਸਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
357 ਹੁਣ, ਉਹ ਧਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹੋ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੋ, ਜਦ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
358 ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੀ ਕਹਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤਕ। ਹੁਣ, ਪਰ
ਤਦ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਅਖਵਾਏਗਾ।
359 ਹੁਣ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, “ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬੈਿਠ ਨੇਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ “ਸੱਤਰ ਸਾਿਤ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਸਾਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੇਗਾ।” ਅਤੇ ਤਦ, ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਿਵਉਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਦੋਲਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ,
ਉਹ ਦੋ ਨਬੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਫਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 13 ਵਾਲਾ, ਦਿਰਦੇ ਦਾ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਜ ਮੋਹਰ, ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਣਜ਼, ਅਤੇ
ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਫਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕ, “ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾ ਤ ਕੁਝ ਵੇਚ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿਜਹਦੇ
ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ।]
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360 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਤਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਿਤਨ ਸਾਲ ਗੁਜਾਰੇਗੀ, ਉਸ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
361 ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
362 ਤਦ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:7-9 ਿਵੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਿਕਉਂਿਕ ਦਸ ਵੱਜਣ ਿਵੱਚ, ਵੀਹ ਜ ਪੈਦਰ ਿਮਟ ਬਾਕੀ, ਹਨ। ਪਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ 12:7-9 ਿਵੱਚ, “ਸੈਤਾਨ,” ਉਹ ਆਤਮਾ, “ਇਬਲੀਸ,” ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ
ਥੇ ਪਰ ਹੈ ਜੋ, “ਭਾਈ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ।

363 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ, ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਤਾਨ
ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ

ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ “ਦਿਰੰਦਾ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ
13 ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
364 “ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਸ ਮਸੀਹਤ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, “ਅਜੇ ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।”
365 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, “ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ

ਵਧੇਗੀ,” ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਕਾਰਨ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ।
366ਅਤੇ ਤਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਠਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਉਠਾ
ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ, ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, “ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ, ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਤਦ
ਉਹ “ਦਿਰੰਦਾ” ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ-ਹਉਹ! ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ
ਿਵਖਾ ਸਕ ।
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367 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ, ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਲੀਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਤਨ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਿਨਕੁਲਾਈ
, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨੀ

ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਤਨ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ
ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ।
368 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਪੋਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ।
369 ਤਦ ਿਫਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ, ਜਦ
ਉਹਨ ਿਸੱਿਖਆਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਲਆ, ਤ ਉਹ ਪਰ੍ੋਿਹਤਵਾਦ
ਅਰਥਾਤ—ਅਰਥਾਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ , ਿਸੱਿਖਆਵ ਦਾ ਨਬੀ
ਸੀ। ਪੋਪ ਝੂਠੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਸ ਝੂਠਾ ਨਬੀ
ਬਣਾਇਆ।
370 ਤੀਸਰੀ ਸਿਥਤੀ ਜ ਪੜਾਅਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ਼ਕ ਰੋਮ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਸ ਸੱਤ ਿਸਰ ਵਾਲੇ
ਪਸੂ, ਅਜਗਰ , ਜਦ ਅਕਾਸ਼ੋ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਤ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਤਾਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਚੰਗਾ।
371 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ ? ਇਹ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵਸ਼ਰੇਸ਼ਠ
ਆਦਮੀ ਹੈ।
372 ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੋ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਿਕਤੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੋਰਮਨ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਅਤੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਫਰੈਡ। ਅਸੀਂ ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੁਣਨ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ

ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆੱਫ
ਗਾਡ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਿਨਆ ਪੁਚਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ
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ਿਵਆਿਖਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ, “ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਟਾਮਨ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨਮੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ…ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ…” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ
ਕਰੇ, ਜ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ?
373 ਜਦਿਕ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਬਲਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ , ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਤੇ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਅਗਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੱਵਾਹ
ਵੇਿਚਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾ ਵੇਿਚਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਚਾਹ

ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ
ਸੁਪਰਮੈਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹ ਿਮਲਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਲਈ
ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰੇਗਾ।
374 ਿਵੱਿਦਆ ਪਰ੍ਾਪਤ! ਇਹ ਹੈ…ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਧਵਾਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ
ਿਸੱਿਖਆਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਆਪਣੇ
ਿਮਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਤਹ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਚਰਚ ਦੇ—ਦੇ…ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਸੰਘ, ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਘ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਮਸ਼ਨ ਿਗਰਿਜ ਦੀ, ਇਸ ਮਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
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ਜਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਣ ਹੈ? ਰੋਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਪ ਇਹ ਦੁਹਾਈ
ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹ । ਆਓ ਇੱਕਠੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ
ਅਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।”
375 ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗੋਸਪਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ
ਇੰਨਹ੍ੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਸੱਚ ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਤੇ “ਇੱਕ ਝੂਠਦਾ
ਅਸਰ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ।” ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
376 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਹੈ, ਿਕ, “ਉਹ ਸਭਨ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਇੱਕ, ਦੁੱਗਣਾ 1, “ਉਹ ਸੱਭ
ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਸਨ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗਤ
ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ।” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਹਮਮ! ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈਬਲ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
377 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ…” ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੀ ਹ ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
378 ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮੀਨ।
379 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ, ਉਹ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ-
ਭੱਗ ਸੱਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ
ਦਿਰੰਦਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦਈ ਸਜਾ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਤਜਾਰ ਕਰੋ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਹ੍ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਵੇਖੋ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਆ-ਹਹ।” “ ਥੇ ਰੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਪੀਸਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਗਰ, ਰੋਮ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਨਕਿਲਆ, ਔਰਤ
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ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਅਜ਼ਗਰ ਉਹਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਅੰਦਰ
ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਿਹਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।”
380 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤ ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਪੈਂਦਾ; ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਹ ਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ
ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸੱਕਦੀ।
ਉਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ
ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਅਤੇ ਆਮੀਨ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕੰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ !
381 ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਿਜੱਤ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਗੰਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਿਕ,
“ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ?” ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
382 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
“ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਿਦਓ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਲੈ ਆਵੇਗੀ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਿਦਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭੇਜ
ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗੀ।”
383 ਮੇਰੇ ਅਭਾਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਸੰਸਾਰ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਿਜੱਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ

ਨਾਲ ਿਜੱਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਿਦਓ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਚਾਹੇ ਜੀਣ ਜ ਮਰਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਿਹਣ; ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ
ਿਜੱਤਣਗੇ। ਅਹ-ਹਹ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀ ਿਜੱਤ

ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਚੀਜ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਣੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ;
ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗ ਹ ਲੈ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
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384 ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਹ , ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ, ਸਚ ਿਵਚਾਰ
ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵ ਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਐਲ ਐਲ.ਡੀ.,
ਡਬਲ ਐਲ.ਡੀ., ਿਕਓ.ਐਸ.ਡੀ., ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਈ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੇਠ ਯੈਡ
ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਆਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਜੋ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
385 ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਵਾਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
386 ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ, ਰੁਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ ਿਦ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਗਆਨ
ਦੇਵ ਗਾ।” ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੈ ਿਲਆ।
387 ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾ , ਵੀ, ਇਸ ਕੋਮ ਉਹ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ, ਸਾਿਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਤੇ ਿਵੱਚ
ਬੰਨਹ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ , ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਥੇ ਉਹ
ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ
ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਵੇਖੋ? ਿਬਲਕੁਲ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ…
388 ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚ
ਬਥੇਰ ਪਰ੍ਮੇੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਪਹੁੰਚ ਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਾ ਕਰੀਏ;
ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ, ਆਖ਼ਰੀ ਦੂਤ ਦਾ…ਉਹ ਤੀਜਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, “ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ!” ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼,
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ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਸਾਰੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
389 ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਤਕਾਰ ਸੈਤਾਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਸਮਝੇ।
ਆਓ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਮਝੇ? ਜਦ ਿਕ
ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਇਹਨ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ, ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਖੜੇ ਹੇ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਮਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਤੇ ਿਜੱਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਿਬਲਕੁੱਲ।
390 ਉਹ ਕੀ—ਕੀ—ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਖੜਾ
ਹੋਇਆ? ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਲੀਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਉਹਨ ਨੇ ਿਜਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਧਨ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਹੜੱਪ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਭੁੱਖੇ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ,
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵ ਗ ਉਹ ਵੀ ਜੀਉਣ।
391 ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ ਸ , ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੇਸ਼
ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਪੁੱਛੋ ਿਕੱਥੇ। ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ
ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰ ਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਿਕਉਂ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੜੱਪ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
392 ਮੈਂ ਖੁਦ, ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਿਕ
ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ
ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੋ ਜ ਿਤਨ ਬੱਚੇ; ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਹੇਰ
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ਜ਼ਨਾਨੀ ਲਈ ਪਚਛਾਤਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਥੇ ਪਰ ਮਰ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਸੀ…ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਹ, ਿਕੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ!
393 ਤਦ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੇਿਖਆ, ਤ ਇੱਕ ਆਇਆ…ਉਹਨ ਦੀ
ਆਰਿਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ! ਚਰਚ ਉਹਨ ਦਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਲੈ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੇਚਾਰਾ ਪੈਂਚੋ, ਸ਼ਾਇਦ—ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਚੋ ਦਾ ਅਰਥ
ਫਰੇਂਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਿਮਸਤਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੀਹ ਪੈਸੋਸ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨ ਸਾਰੇ
ਵੀਹ ਪੈਸੋਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਰਿਥਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ
ਉਹ—ਜੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਪੈਸੋਸ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਕਿਹ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸਦੀ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਵੀਹ ਪੈਸੋਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
394 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ,”
ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪੈਸੋਸ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਲਈ ਦਸ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ,
[ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੇਸੋਸ, ਜ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ
ਪਾਪ ਲਈਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਬਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰੀਸ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਅਰਿਥਕ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।
395 ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਿਥਕ ਿਨਯੋਜਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਪੈਸੈ
ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਲਵੇਗਾ।
396 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬਕੀਏ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ , ਸਤਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇਗਾ; ਤੇ ਯੁੱਧ
ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਥੇ ਰੋਣਾ, ਿਪੱਟਣਾ, ਤੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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397 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ, ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਮਤ
ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
398 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ
ਤੇ, ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਜਦ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ

ਜੱਥੇਬਦੀ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭ ਅਕੀਿਦ ਦੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਤੇ ਬਿਹਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ; ਤ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਚਨ , ਅਤੇ “ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ,” ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਲਾੜੀ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤ ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹ ਜੀ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ, ਿਕ ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ! “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹ । ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਿਬਲਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਮੈ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ,” ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੇ। “ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ਗਾ।” ਜਦ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਕਰੋਧ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਦ ਉਡੇਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੇ
ਪਰ੍ਮੇਸੁਰ।
399 ਉਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਹੁਣ ਿਨੱਕਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਰ ਆ ਵਿੜਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ…ਅਤੇ,
ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਇਸ ਇਝ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ!”
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਹੀ
ਮੂਲ ਜ ਅਸਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ ।” ਪਰ ਮੂਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ ਭੂਤ ਕੱਢਦੀ
ਸੀ, ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ,
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ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਨਾ ਤੀਰ ਦੇ ਕਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਹ !
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
400 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਲਸ਼ਕਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਵਸਤਰ
ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ।” ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
401 ਉਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਆਤਮਾ; ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਬਣ ਿਗਆ;
ਅਤੇ ਤਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਤਨ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਿਹਲ , ਉਹ ਸੈਤਾਨ
ਹੈ, ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ
ਨਬੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ; ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਦੇਹਧਾਰ
ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
402 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮੀਨ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਿਕਹੜਾ ਸਮ ਹੈ!

ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ, ਜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤ , ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ।
403 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।” ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੁਕਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”]
404 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ।
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405 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ , ਭਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਉਸ ਸੰਗਠਨ
ਿਕਉਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਬਾਹਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ੀ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਆਓ!
406 [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।] ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ : ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ, ਇੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ,ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ।
407 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਨਹ੍ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਵਚਨ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਹਰ ਬੀਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
408 ਿਪਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ । ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ
ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਕਰ੍ਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
409 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜੋ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਲਈ ਅਸਲੀ ਬਣਾ। ਉਨਹ੍ ਇਸ
ਵੇਖਣ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ। ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਿਭਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਪਤਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜੇ ਟੇਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ —ਜ —ਜ ਟੇਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਾਓ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਿਪਤਾ। ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਸੌਂਪਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ।
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410 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੀ
ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਆਮੀਨ। ਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! [ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।] ਓਹ!
411 ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹੁਣੇ
ਕਰੋ। ਉਸ ਿਸੱਧੀ, ਸਖਤ ਿਝੜਕ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ।
412 ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ
ਿਜਸ ਉਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੈ (ਲਗਭਗ) ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ,
ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਨੇੜੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਜੋ
ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, “ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈ
ਲਗਭਗ ਪਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈ ਸੱਤ ਦੂਤ ਨੇ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਪੂਰਬ ਵੱਲਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਹਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸੀ।
413 ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੌਰਮਨ, ਭਾਈ ਫਰੈਡ ਸੋਥਮੈਨ, ਜੋ ਟਕਸਨ
ਦੇ ਪਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ? ਅਤੇ—ਅਤੇ…ਸੈਿਟੰਗ, ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜ ਤੋਂ
ਬੁਰਸ਼ ਚੁੱਕਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਸੀ…ਟਕਸਨ ਵੱਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ, ਭਾਈ ਫਰੈਡ,
ਭਾਈ ਨੌਰਮਨ। ਥੇ ਉਹ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ, ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਖ
ਸਕਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਵੀ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ।
414 ਅਤੇ, ਤੁਰੰਤ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ। ਮੈਂ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਫਰੈਡ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, “ਇਹ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕਰ।”
415 ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਦੱਿਸਆ, “ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
416 ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੂਤ! ਪਿਹਲਾ ਧਮਾਕਾ, ਉਸਨੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਹ । ਜੇ ਇਹ ਹੈ
ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਵੇਖੋ?

ਮੈ ਿਪਆਰ…

ਆਓ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ।
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ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਚਲੋ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵ ਗੇ।

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦੀ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

417 ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਭਰਾਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ । ਮੇਰੀ ਭੈਣ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਲੰਬੇ ਵਾਲ
ਪਿਹਨਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜਹ੍ੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲੋਰੌਕਸ।
418 ਸਵੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ? ਖੈਰ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ…

ਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ। [ਟੇਪ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]

…ਓਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦੀ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

419 ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ! ਮੈ ਉਹ ਿਮੱਠੀ
ਭਾਵਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ, ਿਜਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ। ਓਹ, ਿਕੰਨਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਓ, ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!
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ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦੀ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

420 ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ
ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾ
ਭੁੱਲੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ। 
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