
ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ

 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਪਲ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

2 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ, ਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ ।

3 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ—ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਿਕ ਕਵੀ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ—ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

4 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ
ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਹ ਇਸ ਅਨੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ।

5 ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਿਪਤਾ, ਤ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਰਹ ਹ , ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ—ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ ਦੀ, ਿਜੱਥੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਸਨ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵ
ਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ।

6 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਉਂਿਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਸੋ ਸਾਲ ਬਾਦ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ, ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਈ ਹਨ।
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7 ਹੁਣ ਅੱਸੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਉਹ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀ
ਮੰਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਡੀ
ਮੱਦਦ ਕਰ ਜਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ

ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
8 ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਵਧੀਆ
ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ —ਮੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਗਰਜੇ — ਵਧਾਇਆ ਹੈ
ਤ ਿਕ…ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਜ ਚਾਰ ਸੌ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤ ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ
ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ ਦੀ ਹੈ।
9 ਹੁਣ, ਔਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਿਰਹ ਹ , ਅਤੇ ਇਹਨ —ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ
ਿਰਹ ਹ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਲਈ, ਵੀ ਹੈ। [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਮੈ —ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਨਾ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤ , ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ…ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈ …
10 ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਤਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਰਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਦੋ ਬਾਦ, ਪਰਸੋਂ , ਮੈਂ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਸੋਂ ਬੈਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਹੈ।
11 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹ । ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਚਾਰ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਿਫਰ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ , ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ

ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੜਹ੍ ਗਾ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੇਖ ਗਾ।” ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ
ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ
ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈੱਨ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਿਜਨੀ ਕਾਹਲੀ ਿਲਖ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਲਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

12 ਓਹ, ਇਹ ਕੁਝ ਿਸਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਪਿਹਲ , ਭਾਈ ਵੁੱਡ , ਹੇਠ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਿਸਰਫ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

13 ਮੈ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਿਮਿਲਆ। ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਇਹ—ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਲੀ ਵੈਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੈਲੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਏ…ਮੈਂ ਇਸ
ਉਹਨ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨੋਟ ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਥੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਿਕਆ।
ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਭਾਈ ਵੈਲੇ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ।

14 “ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹ ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਭਾਈ ਿਬਲ, ਮੈਂ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਸੇਂਟ ਜੌਨ
ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ। “ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਰੇਨੀਅਸ ਇੱਕ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦਾ—ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ। “ਇਰੇਨੀਅਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਵਾਿਪਸ
ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦਰ
ਆਵੇਗਾ।”
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15 ਇਹ ਇਰੇਨੀਅਸ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ…ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…” ਹੁਣ,
ਇਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ—ਪਰ੍ੀ-ਨਾਈਸੀਆ ਕੌਂਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਜੋ
ਿਕ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ—ਦਾ…ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ…ਮੇਰਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਪੂਰਵ-
ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ…ਪਰ੍ੀ-ਨਾਈਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ ਜ ਦੂਜੀ ਿਕਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਭੋਗੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਅਖੀਰ ਤੇ, ਆਖਰੀ—ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ।”
16 ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚੋਣ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ—
ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ! ਇਹ ਉਨਹ੍ ਸਭ ਤੋਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਿਸੱਿਖਆਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ: ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਰੀਨੇਅਸ, ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ,
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਹਮੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
17 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਰੀਨੇਅਸ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ—ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਦੂਤ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ
ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੌਲੁਸ
ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਰੇਨੇਅਸ, ਅਤੇ ਮਾਰਿਟਨ, ਅਤੇ
ਅੱਗੇ, ਹੇਠ , ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
18 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ
ਯਤਨ ਿਵੱਚ ਸਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹ …ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ,
ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ। ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ, ਉਹ ਬਰਕਤ
ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗਈ , ਮੇਰੇ ਲਈ!
19 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵ ਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਸਾ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹ …
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20 ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਭਾਈ ਜੂਨੀਅਰ ਜੈਕਸਨ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਮੈਂ…ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ , ਭਰਾ ਰੂਡਲ , ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚਰਚ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੂਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਟੀਕਾ, ਥੋਂ
ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕਰਦੇ ਹ ।

21 ਹੁਣ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾ ਸਾਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਮੋਹਰ ਦੇ—ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਂਦੇ
ਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਤੇ—ਤੇ—ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੜਹ੍ਾਉਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ, ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ—ਤੇ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਉਲੀਿਕਆ ਸੀ, ਿਕੰਨੇ
ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਹੇਠ ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੰਧ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਹ
ਕੇ ਦੱਿਸਆ। ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੌ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।

22 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ—ਉਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅਸਲ ਅਲੌਿਕਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਉਸ—ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਸ—ਿਸਰਫ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ!
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹ !

23 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਗਾ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ
ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਲਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।
ਅਤੇ 7 ਵੀਂ ਅਤੇ 8 ਵੀਂ ਹੈ…ਹਰੇਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੋ ਆਇਤ ਹਨ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾਥੀ ਿਕਵੇਂ ਹਨ…ਇਸ ਪੀਲੇ
ਘੋੜੇ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ…ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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24 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਮਹਾਨ, ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਚਾਿਹਆ ਤ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ! ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਇੱਥੇ
ਿਸਰਫ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ, “ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
25 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ 3ਜੀ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ ਗਾ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਰੰਦੇ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਿਨਕਿਲਆ…(4ਥੀ ਆਇਤ)…ਉਹ
ਲਾਲ ਸੀ: ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸ਼ ਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, …ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣ…
ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

26 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦਿਰੰਦੇ ਨੇ—ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਕਹਾ,
“ਬਸ ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਤੀਕ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ…ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ,” ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਇਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਵੇਖਣ; ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਮੁਹਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ।
27 ਹੁਣ, ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਝ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ, ਿਕ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ
ਜਾਣਗੀ । ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਹ, ਵੇਖੋ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਹ,
ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਸਾਦਗੀ ਤੇ! ਵੇਖੋ? ਸਧਾਰਨ, ਿਨਮਰ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ।
28 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ…ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੇਰਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ,
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ



ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ 7

ਤਰਹ੍ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ…ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ?
29 ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਮਦ ਿਜੰਨੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ, ਕੋਈ।”
ਕਿਲਿਸਆਵ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟੜ। ਅਸੀਂ…ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਪਾਗਲ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਗਲ ਹੋ।” ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਪਾਗਲ।” “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ
ਗੈਰਕ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ…ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਸ਼ , ਪੁਜਾਰੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮੰਦਰ ਿਸਖਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?” ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।
30 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ, ਸਦੀ ਤੋਂ, ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਕੀ ਤੱਕ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਰ ਸੌ ਹੈ…ਜ ਸੱਤ ਸੌ ਬਾਰ ਸਾਲ, ਉਸ
ਨਬੀ ਆਉਂਿਦ , ਵੇਿਖਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ।
31 ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਜੇ—ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ,” ਿਕਹਾ,
“ਵਚਨ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ‘ਏਿਲਯਾਹ ਪਿਹਲ ਆਵੇਗਾ’?”
32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ

ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ।” ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ।”

ਅਤੇ ਿਫਰ, “ਓਹ!” ਦੇਖੋ, ਉਹ—ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹ…
33 ਅਤੇ ਜਦੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ—ਉਸ ਦੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਖਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵ ਗਾ ਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਮੈ ਿਦਖਾਉ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਵ ਗਾ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਨਹੀਂ।” ਵੇਖੋ? ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ਣ ਨਾਲੋਂ
ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਇਹ ਸੀ?”
34 ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ, ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਵਚਨ
ਿਕਵੇਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਆਖਰਕਾਰ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ . ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”
35 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ਤੇ ਉਭਿਰਆ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ
ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
36 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ । ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ,
ਜਾਵ ਗੇ।
37 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਬੇਨਤੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ …ਹਰ ਸਮੇਂ, ਮੈ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਮੋਹਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਖਰੀ
ਮੋਹਰ ਤੱਕ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ…ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਬੀਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ
ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ? ਮੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
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ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
38 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਇਸ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭੇਦ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ! ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਸਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਭੇਦ ਅੰਤ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਵਚਨ, ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਮੁੜੀਏ ਅਤੇ
ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮੋਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ੋ। ਆਮੋਸ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮੋਸ ਦੇ 3 ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 7
ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਚੰਗਾ। ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਹ੍ ਗਾ, ਹੁਣ।

ਇੱਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ…ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਝਟਕਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਨਾ ਡਰਨ? ਕੀ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਯਕੀਨਨ ਪਰ੍ਭੂ…ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਆਪਣੇ ਭੇਤਆਪਣੇ

ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
40 ਹੁਣ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ…ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨਬੀ ਉਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
41 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟੇਪ ਦੁਨੀਆ
ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ—ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੰਬਲ ਜ ਵਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ।
ਅਤੇ ਸਾਰੀ —ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ
ਸੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਰਫ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਹਨ।
42 ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ—ਝੂਠੇ ਨੇਤਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ, ਝੂਠੇ
ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ
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ਅਿਧਆਪਕ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਕ, ਗਮਾਲੀਏਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਹ੍ —
ਇਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ…” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਠ ਖੜਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਸੀ? ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ।” ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਝੂਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ।

43 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨਹ੍ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਚਤੁਰਾਈ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ , ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ; ਉਸ
ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ…ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

44 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਮਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਤ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। “ਉਹ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ,” ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਦੇਵੇ…” ਅਤੇ ਇਹ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ
ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

45 ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੁੱਟ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ
ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਏਲੀਯਾਹ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮਸਹ ਹੋ ਕੇ, ਆਵੇਗਾ।

46 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਲਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ, “ਨਹੀਂ।” ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਯੁਹੰਨਾ
ਵ ਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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47 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
48 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜੁੱਤੇ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ ।
ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ,
ਿਕਤੇ, ਹੈ।”
49 ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਚਾਨਣ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵ ਗ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ।”
ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਹੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ।
50 ਪਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ, ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ
ਰੂਪ ਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਲਝ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ
ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਕਹਣਗੇ, ‘ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ‘ਵੇਖੋ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰੋ।”
51 “ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਵੇਖੋ? ਹ , ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ,
ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ…ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ
ਬਾਅਦ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇਗਾ।
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52 ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਝੂਠੇ ਰੂਪ ਤਰਣ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
53 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਵੇਗਾ, ਿਜਸਦੇ
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ…ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਉਸਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ…
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਖ਼ੁਦਾ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ…ਉਸਨੇ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਚੁਣ
ਿਲਆ ਸੀ।
54 ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ
ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸਨੇ ਹਵਾ — ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਿਣਆ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁੰਢ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ! ਵੇਿਖਆ?
55 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ
ਚੁਣੇ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਡੀਲ
ਡੋਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ , ਿਫਰ ਖੁਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤ ਬਸ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ;
ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।
56 ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ
ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, “ਚੰਗਾ, ਇਸ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ
ਕੋਰਹ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦਥਾਨ ਸਨ।
57 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਿਦ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਨਗਲ ਲਵੇਗੀ।”
ਸਮਝੇ? ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਇਆ…
58 ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਿਗਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਬਸ—ਮੈਂ ਸਭਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦ ਗਾ।”
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59 ਅਤੇ ਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ, ਿਫਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦਰਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਨਾ

ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ।” ਵੇਖੋ? ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਉਹ…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਸੀ।
ਿਬਲਕੁਲ।

60 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੁਣੇ

ਹੀ ਸਵੇਰ, ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਬਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ ਹਨ।
ਿਫਰਦੌਸ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ “ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…”

61 ਹੁਣ, ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਲਖਤ ਿਬਲਕ੍ੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਸਤ
ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ । ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਿਨਰਾ ਆਦਮੀ
ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਿਨੱਕੀ -ਿਨੱਕੀ ਗੱਲ
ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸਨ, ਜ ਿਜਨਹ੍ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ
ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

62 ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ,
ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਿਕੱਧਰੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵੀ ਿਵਰੋਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਿਦਖਾਓ ਜੋ—ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਵਤਾ
ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਜ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਆਇਤ ਿਲਖੇ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਿਕਤੇ
ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਮੈ ਿਦਖਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਉਲਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਲਿਝਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
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63 ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀ ਦਾ ਿਨ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ
ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਹਨ
ਉਹਨ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਂ ਸੌ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਆਵ ਦਾ ਵੱਖਰਾ
ਸੰਗਠਨ। ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ…ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਿਕੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਿਫਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਕੁਝ ਿਮਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
64 ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ …ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਧਤਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ—ਜੋ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਓਸੇ ਵ ਗ ਹੀ ਭੈੜੇ
ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ , ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
65 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਵਚਨ ਹੈ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ…ਕਲੀਸੀਆ ਅਟੱਲ ਹੈ।”
66 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਚਨ
ਅਟੱਲ ਹੈ।”
67 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਦੋਂ?”
ਿਕਹਾ, “ਮੁਢਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”

68 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਮੈਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹ , ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੈਥੋਿਲਕ। ਮੈਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਅੱਜ ਤੁਸ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਗੜਬੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦੀ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
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ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਭ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਸੱਭ
ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਿਵਖਾਓ।”

69 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਕਲੀਸੀਆ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ।”

70 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ, ‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਭਾਗ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ! ਮੈਂ
ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।”

71 ਹੁਣ, ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਜੇ ਅਮੋਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਦੂਸਰੀ ਿਲਖਤ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, ਿਕ ਜੇਕਰ…

72 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਦੀ , ਖਾਸ-
ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਬਸ, ਜਦ, ਮੈਂ…ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ
ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਸਹ੍ਾ ਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਜੋ ਉਹ…ਜੋ
ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਸ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ੍ਤੂ, ਤਦ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ
ਤ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਿਕ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ—ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

73 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੋ ਅਮੋਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” “ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰੇ।” ਅਰ, ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ
ਹੁਣ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਖੁਦਾ ਿਨ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼
ਤੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹ । ਅਸੀਂ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ , ਹੁਣ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਚਰਚ ਯੁੱਗ
ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣੀ ਸਨ।
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74 ਹੁਣ, ਜਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ — ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।
75 ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖ਼ੁਦਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ,
ਨਬੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰੇ।” ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
76 ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਆਖਰੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੇ
ਠੀਕ ਪਿਹਲ , ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ,
ਿਤੰਨ ਵਾਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10: 1-7 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖੋ। “ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤ-ਮੋਹਰਬੰਦ ਿਕਤਾਬ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਭੇਤ…
77 ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸਾਲ, ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਦ…ਇਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤ ਗੁਪਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ ,
ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ। ਸਮਝੇ?
ਹੁਣ, ਤਦ, ਤ ਸਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
78 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਕਰੋ…ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਹੁਣ, ਿਕ, “ਉਹ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ, “ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਮੱਤੀ 11: 25-26 ਹੈ। ਅਤੇ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
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ਚੁਸਤ, ਪੜਹ੍ੇ -ਿਲਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੀ
ਸੀ ਿਜਹਦੀ ਦੁਨੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਪਿਹਲਾ ਪਾਪ
ਹੋਇਆ ਤ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਹ,
ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾ ਿਕਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

79 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਗੱਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜਹੜੀ ਹੋਈ ਹਨ!
ਉਹਨ ਗੱਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਾ ਦੱਸੀ ਹਨ! ਇਸ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਟੇਪ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ …ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਸ ਟੇਪ ਕਰੋ। ਪਰ,
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਉਨਹ੍ ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਇਸ ਪੁਲਿਪਟ
ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਿਬਲਕੁਲ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਵੇਂ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।

80 ਜਦ ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ! ਤੁਹਾ ਬਜੁਰਗ ਯਾਦ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸ , ਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ
ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਦੱਸਦਾ ਆਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ
ਇਸਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
1933 ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਨਦੀ ਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ

ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ!

81 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈ , ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਿਬਲੀ, ਕੀ
ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਗੋਤੇ ਦੇਣ ਚੱਲ ਹੈਂ?” ਛੋਟਾ ਿਜਮ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ, ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ; ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ—ਉਸਨੇ
ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
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82 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
83 ਅਤੇ ਉਸ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਿਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਡੱਕਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।”
84 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਵੇਖੋ?
85 ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ,
ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, “ਇਹ ਤ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ,” ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤੇ
ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ।
86 ਿਫਰ, ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ, ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ! ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ,
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੇ—ਦੇ ਵ ਗ ਜ ਿਕਸੇ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਪੰਨੇ ਵਰਗਾ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਤਰ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
87 ਜਦ, ਿਬਜਨੈਸਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਹਾ, “ਉਸਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ?”
88 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ।”
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੀ
ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਚ
ਿਰਹਾ ਸੀ…
89 ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰੋਬਰਸਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਹਸਟਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ



ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ 19

ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੇ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੀ…ਉਸ ਬਿਹਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਦੂਸਰੀ
ਰਾਤ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਹੀ…ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਇਰ ਿਰਕਾਰਡਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੌਬਰਸਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ , ਵੇਖਦਾ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
ਰੋਬਰਸਨ ਿਬਮਾਰ ਸੀ।

90 ਭਾ ਰਾਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਜਖਮੀ ਹੋ
ਗਈ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ—ਫੌਜ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ 88 ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਕ

ਮਾਿਰਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਲੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮਰਨ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ
ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੋਈ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

91 ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਹਸਟਨ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ—ਉਸ ਤਾਰ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਟੇਪ ਤੇ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਖੈਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਉਮੀਦ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰ ਦੀ ਟੇਪ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਵ ਿਹਸਟਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਥੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

92 ਉਹ ਸੀ, ਓਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ
ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ,
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ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਲਈ।
93 ਅਤੇ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ, ਜ ਰਾਤ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ । ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਤ । ਅਤੇ ਉਹ
ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਠੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਉ ਅਲਬਾਨੀ ਨ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਹੋ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ
ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਸੀ।”
ਇਹ ਥੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਟੇਪ ਤੇ।
94 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੇ
ਸੀ…ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ
ਸਨ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ, ਿਫਰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ। ਇਸ
ਲਈ ਿਫਰ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਬਹੁਤ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਹੁਣ, ਇਹ
ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ। “ਪਰ, ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ …ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
95 ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਅੱਠ ਜ ਨੌਂ, ਦਸ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ
ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ,
ਡੀਸੀ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਿਜਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਸੀ।
96 ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ

ਤੇ ਮੋਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ, ਮੋਤ ਦਾ ਪਰ੍ਛਾਵ
ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
97 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਪਾਈਨਸ, ਜ ਦੱਖਣੀ ਪਾਈਨਸ ਤੇ, ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਥੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੋ,
ਤੁਰੰਤ,” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਰ ਇਸ
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ਗੱਲ , ਕੋਈ ਐਡਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਉਸ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
98 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ। ਇਹ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਥੇ
ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵੇਖੋ?
99 ਅਿਜਹਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਦਨ ਦਾ ਿਕਹ ੜਾ ਸਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ । ਸਾ ਤ ਬੱਸ ਉਸਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
100 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੁਟੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਤੂ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਲਈ, ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇ-…ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ
ਲਈ, ਦੂਜੀ—ਦੂਜੀ, ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਵੇਖੀਏ।
101 ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਸਮੇਂ, ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਪੁਰਖ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਚੱਟੇ
ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਿਕਹੜਾ, ਉਹ, ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਇੱਕ…ਮੂਲ ਕਲੀਸੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਪਰ, ਓ, ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨਹ੍ ਲੈਂਦੇ
ਹ , ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਅ ਸਲ ਿਵੱਚ ਰੋਮਨ ਿਗਰਜੇ ਦਾ, ਪਾਦਰੀ
ਸਮਾਜ ਹੈ।
102 ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਤ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ
ਤ ਿਕ ਸਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਿਮਲ ਸਕੇ, ਤ ਿਕ ਸਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੋਕਾ
ਿਮਲ ਸਕੇ।
103 ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਿਵਰੋਧੀ, “ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਨ
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ਸੁਪਰਮੈਨ, ਓਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਿਕਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਿਫਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਸ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਿਜਆ ਿਗਆ।
104 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 2:3 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ
ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਿਕਉਂ ਅਪਣੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਅਗ ਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ।
ਿਕਉਂ ਉਸਨੇ…
105 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਤਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਦੇਵੇਗਾ…” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਰਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਦਰੀ। “ਭਰਮਾਉਣਾ, ਪਾਦਰੀ ਦੀ
ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ; ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਖੰਡ।”
106 “ਉਹ ਢੀਠ, ਘੁਮੰਡੀ,” ਚਲਾਕ, ਬੁੱਧੀਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚੁਸਤ,
ਹੁਿਸ਼ਆਰ; “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।” (ਬੱਸ ਜਾਉ, ਕਹੋ,
“ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹ ; ਸਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”) “ਭਗਤੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨਣਗੇ, ਪਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ; ਅਿਜਿਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ।” ਸਮਝੇ?
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਘਰੋ- ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਛਛੋਰੀ ਤੀਵੀ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ…” ਉਹ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੀਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਿਕ
“ਛਛੋਰੀ ਤੀਵੀ ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾਵ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ।”
107 ਨਾਨਾ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵ ! ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਉਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, “ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵ ਗੂ ਚੰਗੇ
ਹ ।” ਨਾਚ, ਪਾਰਟੀ , ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਿਸ਼ੰਗਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ; ਅਜੇ ਵੀ, “ਅਸੀਂ ਹ —ਅਸੀਂ
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ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹ । ਅਸੀਂ ਹ —ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹ ।” ਓਹ! ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
108 ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋਈ
ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਿਨਕਮੇ ਹਨ।” ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੈ। “ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮੇ ਹਨ।”
109 “ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂਇਹ,ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋ।”
110 ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ
ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਨ,
ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ…
111 ਿਪਆਰ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤ , ਜੇ ਇਹ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਿਫਲੀਓ
ਿਪਆਰ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਗਾਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਗਾ। ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ
ਚੰਗੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਫਲੀਓ ਿਪਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਅਗਾਪਾਓ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਿਪਆਰ
ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕਤਾ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹ ।
ਵੇਖੋ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਲੱਗ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈ…ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰਗਾ।
112 ਹੁਣ, ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਜਨਹੇਸ ਅਤੇ ਜੰਬਰੇਸ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਗਈ।”
113 ਿਕਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਸੋਟੀ
ਲੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁੱਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰੌਨ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ, ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਪ
ਬਣ ਗਈ।
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114 ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਫ਼ਰੌਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ
ਚਾਲ!” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨਸ ਅਤੇ ਜੰਬਰੇਸ ਲੈਦਾ
ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹ ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਟੀ ਹੇਠ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?
115 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ
ਲਈ, ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
116 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗਾ”? ਉਹ ਬਸ ਸ਼ ਤ ਖੜਾ ਿਰਹਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ , ਠੀਕ-ਠੀਕ ਵਰਿਤਆ ਸੀ।
117 ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਸੱਪ ਨਹ੍ੰ ਖਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੂਜੇ
ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੈ
ਨਾ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
118 ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਹਜੇ-ਸਿਹਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ…
119 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਸਤ , ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੋ; ਅਤੇ
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਕੱਥੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਕੱਥੇ
ਹ , ਵੇਖੋ।
120 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ, ਅਸਲ ਚਰਚ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਨ।
ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੋਈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੋਣ
ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਨ।
121 ਜੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਦੇ ਿਵਗੜੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵਗੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਤ ਹੁਣ ਸੋ
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ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਏਨਾ ਿਵਗੜ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਪਛ ਹ
ਪਛਾੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।
122 ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਤਦ ਤੱਕ
ਵੇਖ ਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਹ—ਉਹ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਿਸੱਧ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਤਸਲੀਸ ਿਵੱਚ, ਸੈਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵ ਗ ਹੈ। ਪਰ
ਇਨਹ੍ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
ਪੜਾਵ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ…
123 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਤਿਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ
ਚੀਜ਼ ਸ ਝੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਘਰ
ਘਰ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
124 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁੜਬੁੜ ਉਤਪਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
125 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਿਪੱਛੋਂ, ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ
ਿਵੱਚ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ।
126 ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਚ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਿਜਵੇਂ, ਫੋਜ
ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹ੍ ਦੇ—ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ
ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨਹ੍
ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ।
127 ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹਤ ਅਪਣਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ

ਥੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਹਨੇਰੇ, ਡੰਗੀ ਹਾਲ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ,
ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਿਕਉਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਕਆ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ। “ਉਹ ਇਸਦਾ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।” ਿਬਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ
ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਸਤੇ ਇੱਕ ਭੇਸ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ
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ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ
ਬਣਾਵ ਗੇ।”
128 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ, ਉਨਹ੍ , ਪਿਹਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਦ, ਉਸਨੇ
ਉਹਨ ਿਕਹਾ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਿਗਲਾ ਕਰਿਦ ਿਕਹਾ
ਹੈ, “ਮੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਲਾ ਹੈ।”
129 ਨੈਕੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਿਜੱਤਣਾ” ਲੋਕ ਿਜੱਤਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ,
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥ ਿਕ ਉਹ ਸੱਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਗਣੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਿਕਸੇ
ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ…ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰ ਿਲਆ।
130 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਿਹਲ , “ਿਨਕੁਲਾਈ” ਵੇਖੋ। ਿਨਕੋਲਾਈ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ,” ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ।
131 ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਉਹ ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤ ਿਸਰਫ ਓਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਉਸਾਰੀ
ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨ।”
132 ਕੀਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਆਦਮੀ,
ਿਜਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੋਰਨ ਲੋਕ ਵ ਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ
ਿਜਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੋਰਨ ਲੋਕ ਵ ਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਤ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ…
ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
133 ਿਕਉਂਿਕ, ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ
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ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ
ਸੰਦੂਕ ਉਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ,
ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੇ
ਨਤੀਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
134 ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ…ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਾਖਾ,
ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖਣਗੇ। ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
135 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਚਰਚ , ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਵੇਖਦੇ ਹ , ਲੂਥਰਨ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰ੍ਾਈਸਟ
(ਅਖੌਤੀ), ਅਤੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਸਾ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
136 ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ
ਚੀਜ਼, ਉਥੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
137 ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਤ ਹਮੇਸ਼ ਸੱਚ
ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀ । ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ…ਬਸ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ

ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ…ਜ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਅ-…ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਧ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ। ਜੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾ
ਿਕਨਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ, ਜ ਛੱਟਣਾ, ਜ ਵੱਖ ਹੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਸਮਝੇ?
138 ਵੇਖੋ ਇਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਿਡੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ, ਜੇ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ
ਓਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸੇ ਢੰਗ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ । ਖੁਦਾ
ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
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139 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਢੰਗ ਉਹ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੋ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਿਸੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਅਨੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰ ਜੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਤ ਿਫਰ
ਉਹ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ. ਆਮੀਨ! ਉਸ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੋਣ ਲਈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਿਕ
“ਉਹ ਹੋਰ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤ —ਉਹ ਹੀ
ਤ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
140 ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਿਗਆਨ ਤ ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਅਦਨ
ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਗਆਨ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ।
141 ਹੁਣ, ਪਿਹਲ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸਦਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸਦਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
142 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ , ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਪਿਹਲ ਜਦ
ਉਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ੍ਤੂ ਬਾਦ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਇੱਕ…ਮੁਕਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ…ਮੋਹਰ ਖੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹਨ।
143 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੱਲੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ
ਸੋਚੋ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਿਕ—
ਿਕ, ਜ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ ਿਕ—ਿਕ ਜੋ ਰੋਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੋਮ ਦੀ ਿਭਆਨਕ
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ਸਜਾ ਦੁਆਰਾ, ਹੱਿਤਆਵ ਕੀਤੀ । ਿਸਰਫ਼, ਔਹ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਵਚਨ
ਦੀ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸੱਕੀਏ!
144 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਮ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਰੋਮ ਦੀ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜਾ
ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਲੀ ਚਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ।
145 ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ , ਇਸ ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ
ਚੀਜ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ। “ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।”
“ ਥੇ,” ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ, ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ।
“ਉਹ,” ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ (ਮੰਨੇ ਜ ਦੇ) ਲੋਕ, ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
“ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ,” ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸਜਾ ਿਜਹਦੀ ਿਕ ਰੋਮ ਕਾਢ
ਕੱਢ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। “ਉਹ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ।” ਿਕਸ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ? ਉਸ
ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। “ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਉਹ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤਾ।” ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
146 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਿਬਜਨੈਸਮੈਨ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝਾ ਸਕ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵਖਾ ਸਕ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ
ਖੜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ
ਿਘ ਣਾਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਪਰ ਇਸ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਿਬਜ਼ਨੈਸ ਮੈਨਜ਼ ਜਰਨਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਰਹੇ
ਹਨ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੀ “ਿਪਤਾ” ਨਹੀਂ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਿਜਨੀ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਟੇਪ ਿਕੱਥੇ ਜ ਦੀ ਹੈ।), ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ।
ਪਿਹਲ , ਮਸੀਹ ਯਾਦ ਕਰੋ।
147 ਪਿਹਲ , ਿਜਵੇਂ ਿਨਕ-…ਿਨਕੋਲਾਈ, ਅਤੇ ਿਨਕੋਲਾਈ ਯੁੱਗ ਨੇ ਕੀ
ਮੰਿਗਆ? ਇਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ ਚੀਕ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਲੜਖੜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ । ਉਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਫਾਲਤੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ
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ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਚੇ ਅਹੁਿਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ…ਸੁਣੋ! ਇਸ ਗੁਆ ਨਾ
ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ-
ਜਦੋਂ ਚੇ ਅਹੁਿਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤ ਉਹ
ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ।

148 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ ਉਸ ਵੱਡਾ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਏਨਾ ਨੀਵ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਨੀਵ ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਗ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਨੀਵੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਨੱਖ ਯੱਕਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ
ਿਪਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੱਕੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਉਸ ਤੁੱਛ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਸਦਾਇਆ ਿਜਸਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ,
“ਯਾਦੂਗਰ, ਸੈਤਾਨ, ਬਾਲਜਬੂਲ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ
ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਮੋਤ ਨਾਲ ਮਿਰਆ। ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਿਸਰ ਢਕਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਦ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

149 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਸਵਰਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਿਕਵੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਿਨਮਰਤਾ ਿਵੱਚ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ—ਦੇ
ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਿਯਸੂ।” ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਿਯਸੂ।”
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ, ਿਕ, ਹਰ ਗੋਡਾ ਝੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਉਸ , ਪਰ੍ਭੂ
ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ; ਇੱਥੇ ਜ ਨਰਕ ਿਵੱਚ। ਨਰਕ ਇਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ? ਪਰ ਪਿਹਲ
ਇਹ ਿਨਮਰਤਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖੋ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ

ਿਚ ਉਠਾਉਣ ਿਦਓ। “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਚਾ ਕਰੇਗਾ।” ਸਮਝੇ?

150 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਨਕੁ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ, ਸਮਝ
ਚਾਿਹਆ। ਇਸ ਇਸਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਿਪਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਅਦਨ ਿਵੱਚ
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ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ?

151 ਹੁਣ, ਆਓ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਅਤੇ ਆਓ, ਕਹੀਏ…ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਮਸਟਰ ਬੌਟਰਫ। ਕੀ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੈ? ਸਰ੍.…ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਵੇਖੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਿਮਸਟਰ ਬੌਟਰਫ
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਪਰ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੇਅਰ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਰ
ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕੀ? ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ; ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ।

152 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ? ਿਕਉਂ? ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ
ਸਨ, “ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ।

153 ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਇਹ
ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਇਹ ਹੈ…ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਧ ਲੱਖ
ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਥੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਤੇ
ਰੱਖ ਗਾ।” ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਨਹ੍ ਪੀਹਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ
ਿਮਲੀ; ਦਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ
ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਈ ਜੌਨ ਡੋ ਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚਰਚ
ਦਾ ਿਵੱਤ ਹੈ।” ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈਮਨਰੀ ਪਾਸ ਖਚਰਾ ਆਦਮੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
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ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਘੁੰਮਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ, ਉਹ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
154 ਹੁਣ, ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ,
ਕੀ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਹ…ਸਾਡੀ —
ਸਾਡੀ ਔਰਤ , ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਿਕਵੇਂ
ਵੀ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣ?” ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੂਸਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ।
155 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਡੀਕਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਨਹ੍ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤ
ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
156 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਸਨੇ, ਿਕ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇ ਅਹੁਿਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ,
ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ਕੁਝ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਹੋ ਗਈ।
157 ਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੀਵੀਂ, ਆਦਮ
ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ, ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਆਦਮ ਹੱਵਾਹ ਪਤਨੀ ਵ ਗ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ

ਥੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੁਲਹਨ ਰੂਪੀ
ਰੁੱਖ, ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੱਵਾਹ ਥੇ ਦਲੀਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਿਡੱਗੀ
ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ, ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ…”
158 ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੋ। ਵੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
159 ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧੁਿਨਕ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੇ,
“ਔਹ, ਉਹ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਨਹ੍ ਵੱਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਂਥੇ ਨਾ ਜਾਓ…ਸਮਝੇ?”
160 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਿਣਕ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਦੁਲਹਨ ਵੇਖੋ, ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ

ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ, ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਖੁਦਾ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ
ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ, ਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਿਡੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਭਾਵਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੀਵੀਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ।
161 ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਰਾਪ ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬਦੀ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
162 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਠਾਨਵੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਹ, ਿਬਲਕੁੱਲ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਭੁ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਝੇ? ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ।
163 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ—ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਚਨ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
164 ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ?”
ਜ , “ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?” ਪਰ
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ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?” ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ…

165 ਇਸ ਤ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ, ਸੱਤ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਅੰਦਾਜਾ, ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਪਰ ਉਹ ਸਮ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਜਦ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਇਸ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

166 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸਭਾਿਵਕ ਮੋਤ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਕਰਨ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਰਕ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ?

167 ਹੁਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਤਿਮਕ ਤੀਵੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਿਜਹੜੀ
ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ,
ਨੀਸੀਆ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁੱਲ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ। ਲੀ, ਤੁਸੀਂ
ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇ—ਤੇ
ਨਾਈਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਿਵਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਕ ਸਟੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ
ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ , ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਮਨ ਿਸਧ ਤ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
“ਕੰਜਰੀ ਦੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਉਹੀ ਹਨ! ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ।

168 ਪਰ ਥੇ ਹਮੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜੋ ਿਕ ਲਾੜੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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169 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ? ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ।
170 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਉਥੇ, ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹ । ਮੈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,” ਉਸ ਲਾਓਦੀਕੀਏ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ। “ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹ ਅਤੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵੀ। ਅਤੇ, ਓਹ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਪਿਵੱਤਰ
ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹ । ਅਸੀਂਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹ ,” ਸਾਰੀ ਉਮਰ।
171 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਦੁਖੀ,
ਦੁਖੀ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।” ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ! ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
172 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ

ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਵਚਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਤ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ
ਪਤਨ ਹੋ ਿਗਆ; ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਡੱਗ ਗਈ।
173 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਜਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ, ਜਦ
ਉਸਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕੀਿਦ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸਰਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹਰ
ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਦੇ ਸੀ, ਜ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
174 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਤ ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।
175 ਨੀਸੀਆ ਦੀ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ
ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
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ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇਸ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਧਰਮ—ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਖਾਉਣਾ

ਪਏਗਾ, ਜ ਉਹ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ, ਮੈ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਥੇ
ਿਰਹਾ ਹ , ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹ ।

176 ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਉਸਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ।”
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ। ਵੇਖੋ? ਪਰ…ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

177 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋਏਲ 2:25 ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, “ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ…”

178 ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਸਲਾ ਖਾ ਗਈ;
ਅਤੇ ਜੋ ਸਲਾ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ — ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ; ਜੋ
ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ…” ਬਸ ਥੱਲੇ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜਾ, ਉਸ
ਚਰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਦੇਖ! ਰੋਮੀ ਨੇ ਕੀ ਛੱਿਡਆ, ਲੂਥਰਨਜ਼
ਨੇ ਖਾਧਾ; ਲੂਥਰਨ ਨੇ ਕੀ ਛੱਿਡਆ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨੇ ਖਾਧਾ; ਅਤੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟਸ
ਕੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਖਾ ਗਏ; ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਆ ਜ ਦੀ।

179 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਕੀਿੜ ਥੇ, ਿਟੱਡੀ ਅਤੇ
ਸੁੰਡੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ
ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਕੀੜਾ ਹੈ।

180 ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਮੋਹਰ ਹਨ! ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ। ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੀੜੇ; ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼
ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਛੱਿਡਆ, ਦੂਜਾ ਖਾ ਿਗਆ; ਅਤੇ
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ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਛੱਿਡਆ, ਦੂਸਰਾ ਖਾ ਿਗਆ; ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ
ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਬਣਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ।
181 ਪਰ ਜੋਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨੇ ਸਾਲ
ਿਟੱਡੀ ਖਾਧਾ ਹੈ।”
182 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਿਜਸਨੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ? ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਕ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।
183 “ਪਰ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨੀਂ…” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 10:1-7, ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਭੇਤ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਮਲਾਕੀ 4, ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ “ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਏਲੀਯਾਹ ਭੇਜੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵ ਗ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ — ਬੱਿਚ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ,” ਮੂਲ, ਰਸੂਲ,
ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਹ , ਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ।
184 ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ੀਏਕਤਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ; ਿਸਰਫ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਕੀਿੜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਕੀੜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਿਨਕੋਲੈਟੇਨ,
“ਆਤਿਮਕ ਦੁਸ਼ਮਣ।” ਪੋਪ, “ਝੂਠਾ ਨਬੀ।” “ਜਾਨਵਰ,” ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ, ਰੂਪ
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ…
185 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਵਾਰ ਿਸੱਧਾ
ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।
186 ਪਿਹਲ , ਹੁਣ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ
ਇੱਕ, “ਮਸੀਹਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ” ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ। “ਛੋਟੇ
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ਬੱਚੇ, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਿਚ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ “ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ,” ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਅਗਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ,
ਇਹ “ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ” ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ, ਉਹ “ਤਾਜ”
ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਥੇ ਆ ਿਗਆ।

187 ਹੁਣ, ਪਿਹਲ , ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ (ਕੀ?) “ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਆਤਮਾ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਕਇਨ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੜੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੜੀ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ,
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜਨਾਹਕਾਰੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਥ ਰੋਮਨ ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ? ਇਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

188 ਹੁਣ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਲ
ਕਰੇਗਾ (ਕੀ?) ਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। “ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।” ਅਤੇ
ਇਸ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਸਰਫ “ਬੱਿਚ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਪਤਾਵ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ
ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

189 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ
ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਿਪਤਾ ਮੈ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ



ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ 39

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਿਹਲ । ਜੋ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਵੇਖੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਿਕਉਂ, ਇਹ ਿਸਰਫ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ?

ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਪਿਹਲ , ਿਫਰ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ” ਬਣ ਿਗਆ।
190 ਹੁਣ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ,
ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ

ਿਲਆ ਿਜਸਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਸਖਾਈ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ “ਝੂਠਾ ਨਬੀ” ਬਣ ਿਗਆ, ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ । ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰੋ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ।
191 ਹੁਣ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ “ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ” ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ਗੇ, ਵੇਖੋ। ਚੰਗਾ।
192 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ, “ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ।” ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ,
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, “ਝੂਠਾ ਨਬੀ” ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਉਹ “ਜਂਗਲੀ ਜਾਨਵਰ” ਬਣ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਜਦੋਂ…ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਿਵੱਚ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਿਫਰ, ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
193 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਸਾਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ? ਿਕਉਂ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ। ਯਕੀਨਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ। ਉਹ
ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕੀਤਾ।
194 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਮੈਨੁਅਲ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ; ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ।
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195 ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਸਲੀਬਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ
ਸਨ। ਗੋਲਗੱਥਾ ਤੇ ਿਤੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ।

196 ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਕਹਾ, ਜ ਿਯਸੂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ…”
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਹੋ, ਤ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਗੇ?”

197 ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ੍ੋਗੇ?”
“ਮੈ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਦੋ! ਮੈ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦਓ!” ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵੇਖੋ?
“ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ।” “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤ ਇਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ।” ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ।

198 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

199 ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਰ ਪਾਇਆ…ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਅੱਖ
ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਮਾਿਰਆ। ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਦੱਸ! ਜੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈਂ, ਤ ਹੁਣ ਸਾ ਦੱਸ ਿਕ

ਤੈ ਿਕਸਨੇ ਮਾਿਰਆ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। “ਹੁਣ
ਸਾ ਦੱਸ ਿਕ ਤੈ ਿਕਸਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ।” ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠ
ਿਗਆ। ਵੇਖੋ? ਉਹ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ? ਆਓ ਉਨਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਉਨਹ੍
ਦਾ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਛੂਿਹਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

200 ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਛੂਿਹਆ। ਉਸਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਨੇ ਮੈ ਛੂਿਹਆ?” ਉ-ਹਹ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰਹ੍ ਛੁਹਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਛੂਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
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201 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹ
ਧਾਿਰਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ, “ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ” ਹੈ, ਮੂਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਹਨੇਰੇ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ “ਝੂਠਾ ਨਬੀ” ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ

ਥੇ “ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਿਪਆਲੇ” ਨਾਲ ਵੇਖੋ? ਹੁਣ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਯੁੱਗ ਹੈ।
202 ਪਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ
ਦਿਰੰਦਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਅਜਗਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਸਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਉਨਹ੍ ਸਖਤ ਭੁਲੇਿਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਹੋਣ ਲਈ।” “ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ।”
203 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਤਰ੍ਏਕ ਿਵੱਚ। ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ; ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੀਤਾ।
204 ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ…
205 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ
ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ।
206 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਠੇ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ;
ਇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆੜੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ
ਇਹ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਬੀਅਰ ਪੀਚਸ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ?
207 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਿਲਿਖਆ।
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208 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਹੈ। ਹ । ਚੰਗਾ।
“ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ
ਹ ।” ਵੇਖੋ? ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਥੇ ਿਡੱਗਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ?

209 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਿਵਿਸ਼ ਿਵੱਚ
ਅਵਤਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਸ
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕਹੋ…ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ; ਅੰਦਰ ਆਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ!” ਹੂੰ!
ਹੂੰ! ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਿਫਰ ਉਹ
ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ; ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ
ਇੱਕ…ਵੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

210 ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾਕ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਕੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ —ਵੰਸ਼, ਹਾਬਲ ਤੋਂ ਕਇਨ ਤੱਕ; ਅਤੇ,
ਉਹਨ ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ , ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਚੁਸਤ
ਪਾਸੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਿਨਮਰ ਸਨ। ਉ-ਹਹ।

211 ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ? ਉਸ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ
ਆਦਮੀ ਿਮਲੇ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ
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ਹੈ—ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ—ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੁਿਨਆਵੀ ਬੁੱਧੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹੋਣ
ਲਈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ! ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ!”
ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖਾਓ।”
212 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਗਾੜਨਾ ਹੈ,
ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਲ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਓਹ! ਿਫਰ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ

ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਵਿਸ਼ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ
ਹੋਣ ਿਦਓ…
213 ਕੀ ਤੁਸੀਂ—ਕੀ ਤੁਸੀਂ—ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਝੱਲੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓ। ਆਓ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਦਖਾਵ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ…ਤੁਹਾ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
214 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਵੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੇ ਹੈ—ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਹੇਠ ਸੁੱਟ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਇਨਹ੍ਾ ਲੰਬੇ ਸਮ ,” ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।
ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
215 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜੁਬਲੀ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਕੋਲ ਿਬਲਕੁਲ—ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
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216 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਸੱਚ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ (ਿਕਥੇ?) ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੋਲ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ
ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਦਾ। ਨਹੀਂ।
217 “ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ,
ਸੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
218 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਸਹੀ ਿਸੱਧ ਕਰਕੇ
ਉਸਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12।
ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਰਕੁਸ 16। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
219 ਹੁਣ ਆਓ ਇਸ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਲਈਏ। ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ] ਕੀ ਉਸਦਾ
ਿਸਰਫ ਮਤਲਬ ਸੀ…ਕੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੁਝ
ਸਾ ਦੱਸਣਗੇ? [“ਨਹੀਂ।”]
220 ਵੇਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਪੜਹ੍ੋ। “ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ…” ਿਕੱਥੇ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।”—ਸੰਪਾ।] “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।”
“ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ…ਇਸ ਇੰਜੀਲ …” ਕੀ? [“ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ।”] “ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ।”
ਇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। “ਇਹ
ਿਚਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੁੱਠ ਭਰ
ਚੀਜ ਲਈ।
221 ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਜੋ ਮੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਿਸਰਫ ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ…” ਓਹ!
ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ
ਉਿਠਆ, ਵੇਖੋ। ਉਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਿਮਲ ਿਗਆ।
222 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਲਈ, ਇਹ
ਿਚੰਨਹ੍ ਿਪੱਛਾ ਕਰਣਗੇ।”
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223 ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ । ਉਹ
ਤੁਹਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਕਹੋਗੇ, “ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
224 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੁਿਹਰਦ ਰਹੋ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੈ—ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਤਿਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਆਓ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ ਹੈ. ਇਹ ਸਮ ਹੈ।
225 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਨ ਿਦਓ, ਉਸਦੀ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ। ਵੇਖੋ? ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ। ਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵੀ ਨਾ ਿਦਓ…ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨਾ ਲੈਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਇਸ ਮਰੋੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਵਗਾੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਮਰ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਓ, ਆਓ…
226 ਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਰੁਕਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਗੇ—ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
227 ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ, ਜੀ ਠੇ ਲੇਲੇ ਨੇ
ਇਸ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਵੱਛੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ ਿਕ
ਮੋਹਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ।” ਵੇਖੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਲੇਲੇ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ…
228 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਸੀ,
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜਾ…ਪਿਹਲ ਸ਼ੇਰ ਸੀ; ਅਗਲਾ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੀ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਛੇ, ਜ ਬਲਦ, ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।
229 ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ,” ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ
ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਦੇਖਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ,
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਉਸ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਾ। “ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰੀ ਮੁਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ।
ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
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230 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ (ਕੀ?) ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਾ
ਅੱਗੇ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ , ਮੇਰੀ ਸਮਝ , ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ
ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਹੁਣ ਸਾ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਗਈ
ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪੰਦਰ , ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਲਈ। ਆਓ ਹੁਣੇ ਪੜਹ੍ੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ…” ਚੌਥੀ
ਆਇਤ।

…ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਿਨਕਿਲਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ, (ਪਿਹਲਾ ਿਚੱਟਾ
ਹੈ): ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ ਤੀ
ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ,…ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣ: ਅਤੇ
ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

231 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਅਸਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਰ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ
ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਫਵਾਹ , ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੁੱਧ , ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ
ਅਫਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ, ਪਰ,” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਸਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਪੁੱਛੇ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ।

232 ਇੱਥੇ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ…ਐਡਵੈਂਿਟਸਟ ਭਰਾ, ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ, ਸੱਤਵ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਥੇ,…“ਉਸ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,”
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੀ । ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ?

233 ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ—ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ…” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਤ ਿਵੱਚ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਗ ਤੇ ਆਵ ਗੇ।
ਦੇਖੋ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ , ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ—
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ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
234 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਹ ਸਮ ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ।”
235 “ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ , ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ? ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?” ਵੇਖੋ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ।

ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠ ਆਇਆ, “ਦੁਨੀ ਦਾ ਅੰਤ?”
236 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕੁਲ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਸਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਕ, ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਬੀਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ।” ਕਾਫ਼ਰ, ਿਬਨ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਵੇਖੋ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ,” ਉਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਉਹ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਜਸਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ।”
237 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਬਸ—ਬਸ ਇੱਥੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ
ਕੁਝ ਵੇਖੋ । ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ, ਪੱਚੀ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ
ਲਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਿਵੱਚ ਹੈ।
238 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਯਹੂਦੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਓ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ! ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
239 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਬਦਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ। “ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। “ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
240 ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। “ਪਰ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਦੀ
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ਕੁਮਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ।” ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਪੱਚੀ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ
ਸਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧੀ
ਰਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਥੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਡੇਿਵਡ ਦਾ ਛੇ-ਿਬੰਦੂ
ਤਾਰਾ, ਉਡ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ।
241 ਕੀ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਕੋਲ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਨ? ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹ ।
242 ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਕਦੋਂ ਿਖੜ ਗਈ ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਦੇ ਹਨ; ਮੈਥੋਿਡਸਟਸ, ਬੈਪਿਟਸਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਰਸਮੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਿਹਲ , ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਐਚ-ਏ-ਐਮ
ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹ । ਏ-ਬੀ-ਈ…
243 ਏ-ਬੀ-ਆਰ-ਏ-ਐਚ-ਏ-ਐਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਤ
ਅੱਖਰ ਹਨ, ਏ-ਬੀ-ਆਰ-ਏ-ਐਚ-ਏ-ਐਮ।
244 ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ-ਆਰ-ਏ-ਐਚ-ਏ-ਐਮ, ਛੇ
ਹਨ, ਸੱਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਆਭਾਿਵਕ ਚਰਚ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
245 ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਸੀਆ, ਲੂਤ ਸੀ, ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਥੀ

ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
246 ਪਰ ਥੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ, “ਏਲੋਿਹਮ, ਪਰ੍ਭੂ।” ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਤੰਨ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ।”
247 ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਦੋ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ।”
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਿਤਰ੍ਏਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ? ਵੇਖੋ?
248 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ ਿਗਣੋ।
249 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ, ਜੋ ਸਦੂਮ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ
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ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵ ਗ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਸਖਾਇਆ,
ਪਰ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ
ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੋੜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਮ।” ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਅਬਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਤੇਰੀ
ਪਤਨੀ, ਐਸ-ਏ-ਆਰ-ਏ-ਐਚ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ,
ਇਸ ਐਸ-ਏ-ਆਰ-ਆਰ-ਏ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ।”
250 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ…” ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨੱਜੀ
ਸਰਵਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈ ਿਮਲਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ,
ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਛੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਏਲੋਿਹਮ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ!
251 ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

“ਅਬਰਾਹਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
“ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ।”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

252 ਅਤੇ ਔਰਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਹੱਸੀ; ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ,
“ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ।” ਖੈਰ, ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੌ
ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
253 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਉਂ ਹੱਸ ਪਈ?” ਵਾਹ! ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਤੰਬੂ
ਵੱਲ ਮੁੜੀ, “ਉਹ ਿਕਉਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਿਹੰਦੀ, ‘ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹਨ?’” ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਦਖਾਈ।
254 ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ,
ਦੁਹਰਾਏਗਾ।
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255 ਅਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ; ਜਗਹ੍ਾ ਸੜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਗਏ; ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਸੀਆ, ਪਾਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਅਜੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ
ਲਾੜੀ…
256 ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਿਕਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ ।
ਵੇਖੋ? ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

“ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਿਕਹਾ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ’?”
257 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਪ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਨੰਦਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ, ਨਬੀ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ…” ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ‘ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ।’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’
ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਇਆ।” ਿਕਹਾ,
“ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਨੰਦਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ?” ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਨ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ।

ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵੇਖੋ?
258 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਬਲਕੁਲ
ਨੇੜੇ ਸੁਣੋ।
259 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਫਵਾਹ
ਹੋਣਗੀ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਕੂਮਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰੱਖਤ ਆਪਣੀ ਕੂਮਲੀ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਥੋਿਡਸਟਸ, ਬੈਪਿਟਸਟਸ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨਜ਼, ਅਤੇ ਸਾਰੇ,
ਆਪਣੀ ਕੂਮਲੀ ਲੱਗਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਹੈ।
260 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲਈ ਲਾੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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261 ਆਓ ਹੁਣ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੀ ਵੇਿਖਆ, ਿਫਰ, ਇਹਨ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ। “ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਾ; ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਰ ਅੱਗੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ।” ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ—ਿਕ
ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ…ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਰਹ੍ੀ
ਛੋਟੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ—ਨਾਲ—ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ
ਿਵੱਚ, ਕੌਮ ਿਵੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਯੁੱਧ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ,
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਵੇਖੋ।

262 ਇਨਹ੍ ਘੋਿੜ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹੀ ਸਵਾਰ;
ਘੋਿੜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ,
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਿਸਸਟਮ ਮਾਸੂਮ ਿਚੱਟੇ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਲਾਲ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਤਕ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਉਸ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

263 ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਸਧ ਤ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਿਵਚਕਾਰ,
ਿਨਕੋਲਾਈਵਾਦ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:6 ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ
ਹੈ, ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।
“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ।” ਉਹ ਅਜੇ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ…” ਓਹ, ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ। “ਇਹ ਿਸਰਫ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵ ਗੇ।” ਵੇਖੋ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ; ਇਹ ਿਚੱਟਾ ਹੈ, ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ?

264 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਵੰਤੇ, ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਪਿਹਰਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਪੜਹ੍ੇ
ਿਲਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਖ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ—
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ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਮੂਹ, ਿਕਉਂ, ਜੇ ਉਹ
ਠੋਕਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾ —ਸਾ —ਸਾ
ਸਾਡੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਮੈਸਨ
ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵ ਗੇ, ਜ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ—ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ
ਚੀਜ਼ ਸਿਥਰ ਹੋਣਗੀ , ਜ , ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ,” ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਫਰ…ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰ,
ਨਹੀਂ ਤ , ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਸੰਡੀਕੇਟ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ।” ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਸਧ ਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਿਨਰਦੋਸ਼। “ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ —ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ…ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵ ਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੀਏ।” ਵੇਖੋ? ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।

265 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਭਆਨਕ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ (ਓਹ, ਆਦਮੀ!)
ਦੇਹਧਾਰੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵੱਚ; ਇਹ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋ ਗਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ, ਮਸੀਹ ਵ ਗ ਇੱਕ ਉਪਾਸਨਾ ਬਣ
ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪਰ…ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਿਵਕਾਿਰਵਸ ਿਫਲੀ ਡੀਈਆਈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਮਨ ਅੰਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਦੇ ਹੇਠ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਖੱਚੋ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਥ ।” ਉਹ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਵਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਿਵਕਾਰ ਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥ ।”

266 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਜਸ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਿਗਣਨ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਸੀ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ VICARIVS FILII
DEI ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸੰਿਖਆਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ; ਦਾ
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“ਵੀ” ਪੰਜ ਲਈ, ਅਤੇ “ਆਈ” ਇਕ ਲਈ…ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਸੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਹਨ।
267 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵ ਗ ਪੂਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਸਧ ਤ ਰੂਪ ਧਾਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਕਾਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥ ।”
ਵੇਖੋ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ ਿਭਆਨਕ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 2:3 ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।
268 ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ। ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੱਤੀ
4:8, “ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਦਖਾਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੀ
ਜ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦ ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਂ, ਤ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਤੈ ਦੇ ਦੇਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
269 ਇਹੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਿਵੱਤਰ-ਰੋਲਰ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਹੋ!”
270 ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ! “ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਹੋਣਗੇ।” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਵੇਖੋ?
271 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,” ਪਿਵੱਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, “‘ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਹੀ।” ਵੇਖੋ?
272 ਹੁਣ—ਹੁਣ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਉਹ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ
ਮਹਾਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹਨ। ਵੇਖੋ?
273 ਜਦੋਂ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਿਫਰ
ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਫਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਹਰ ਵੇਖੋ।
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ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ…ਜੋ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। “ਓ,
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ, ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ, ਇਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵੇਖੋ? ਉਹ, ਦੇਖੋ, ਿਵਰੋਧੀ, “ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।” ਿਫਰ ਇਹ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ…
274 ਹੁਣ, ਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਹ—ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ; ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਾਨ
ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ…
275 ਿਫਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਜਦੋਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ
ਉਸਦੇ ਭੇਤਭਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ—ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਜ, ਝੂਠਾ
ਨਬੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਹੁਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਉਹ, ਪਿਹਲ ਹੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
276 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ…ਜਦੋਂ,
ਇਹ ਕੌਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13 ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਲੇਲੇ ਵ ਗ ਪਾਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ
ਹਨ, ਆਮ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿਰੰਦੇ
ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
277 ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰਹ੍ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਇਹ
ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰ ਧਾਰੀ , ਤੇਰ ਤਾਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ “ਤੇਰ , ਤੇਰ , ਤੇਰ , ਤੇਰ ,” ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਭ
ਕੁਝ ਹੈ “ਔਰਤ, ਔਰਤ, ਔਰਤ,” ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
278 ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, (ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹ ), ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ
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ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਸੱਤ ਚੀਜ਼
ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਹੁਣੇ ਉਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਇਸ ਵੋਟ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਹ । ਹੂੰ! ਚੰਗਾ।
279 ਕਿਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮ ਲਵ ਗਾ, ਜੇ ਮੈ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ

ਿਲਜਾਣਾ ਹੈ।
280 ਦੇਖੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ…ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ, ਇਹ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ

ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਮੱਤੀ 4ਥਾ ਅਿਧਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 8ਵੀਂ
ਆਇਤ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹਨ,
ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
281 ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨਹ੍ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਓਹ, ਓਹ, ਓਹ, ਮੇਰੇ! ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ.
282 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਿਸਧ ਤ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
283 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਹੁਣ। ਉਹ ਰੋਮ ਿਗਆ; ਨਾਈਸੀਆ, ਰੋਮ।
284 ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਿਬਸ਼ਪ ਚੁਿਣਆ। ਅਤੇ
ਿਫਰ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ।
ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ
ਉਤਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ
ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਥੀ! ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਇਸਦੇ
ਨਾਲ, ਵੇਖੋ, ਉਸਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
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285 ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼,
ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਪਰ, ਅੱਜ, ਲੂਿਯਸਿਵਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਮੂਹ ਤੋਂ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਿਠਆ ਅਤੇ…ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ
ਨੇ ਇਸ ਸੁਿਣਆ? ਸਹੀ। ਵੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕ, “ਸਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਔਹ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਲੈ ਲਓ…ਅਤੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ
ਲੂਿਯਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੋਹਰ
ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ, “ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ!” ਦੋਵ ਇਕੱਠੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

286 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੋਵੇਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਬਲਕੁਲ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ—ਉਹ…ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਮੌਤ ਦੇ
ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।

287 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਲੀ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਸੀਆ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਜ
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਕਮਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ।

288 ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਿਹੱਪੋ ਦੇ ਸੇਂਟ ਆਗਸਤੀਨ
ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕੰਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ? ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੱਦ
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ,
ਿਜਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਿਹੱਪੋ ਚਲਾ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਕਾਸ਼, ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ।”
289 ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , “ਸਮੇਂ ਦੇ—
ਦੇ ਸੇਂਟ ਆਗਸਤੀਨ ਦੇ ਿਹਪੋ ਤੋਂ, 1586 ਤੱਕ,” ਰੋਮਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਵਿਗਆਨ
ਤੇ, “ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਅਠਾਹਠ ਿਮਲੀਅਨ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੌਤ ਦੇ
ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।” ਕੀ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਾਲ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਸਵਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ; ਉਹੀ ਸਵਾਰ। ਥੇ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਹ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ, “ਅਠੱਤਰ ਕਰੋੜ,” ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਦਇਆ ਕਰ!
ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖ ਜਨ ਸ਼ੇਰ ਖੁਆਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ।
290 ਤੁਹਾ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਿਮਿਲਆ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਸਮ । ਸਾਰੀ ਰਾਤ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਮੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ । ਚਲੋ—ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਕਰੀਏ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਆਓ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 17ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ
ਵੱਲ, ਮੁੜ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਚੰਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਹੁਣ ਅਸਲ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਨਹ੍
ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮ ਦੇਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਭ ਸਕੋ।
291 ਕੀ ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਲੀ? ਸ਼ਮਕਰਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਿਕ ਵੈਟੀਕਨ ਿਵਖੇ, ਰੋਮ
ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧਾ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।
292 ਹੁਣ, ਇਹ ਸੇਂਟ ਪੈਟਿਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਹ ਸੰਤ ਪੈਟਿਰਕ ਉਨਹ੍ ਦਾ—ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸੰਤ ਸੰਤ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੂੰ!
ਸੰਤ ਪੈਟਿਰਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਜੰਨਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੀ ਮੈਂ ਹ ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
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ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਹ । ਵੇਖੋ? ਉਹ—ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਪੋਪ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਸੇਂਟ ਪੈਟਿਰਕ
ਵੀ…ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੇ
ਸਕੂਲ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੈਟਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਇਹ? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਕੈਟ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ
ਭੈਣ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਵੇਖੋ? ਚੰਗਾ।
293 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 17 ਵ ਅਿਧਆਏ। ਹੁਣ ਹਰ
ਕੋਈ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਿਸਖਾਵੇ।

…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਿਜਸ ਕੋਲ—ਕੋਲ
ਸੱਤ ਕਟੋਰੀ ਸਨ,…

294 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਸੱਤ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹ , ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ
ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ; ਿਬਪਤਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚਰਚ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰਬੰਦ
ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ। ਦੋ ਆਤਮਾਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਹਨ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵੇਖੋ?

…ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਆਖਰੀ ਕਟੋਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ ਿਕਹਾ… ਐਥੇ ਆਓ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਦਖਾਵ ਗਾ…ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਿਨ ਜੋ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ:

295 ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਿਕ,“ਪਾਣੀ।”
296 “ਵੇਸ਼ਵਾ,” ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ?
ਕਲੀਸੀਆ। ਿਕਉਂ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ।
297 ਹੁਣ, “ਪਾਣੀ,” ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਦੀ 15 ਵੀਂ
ਆਇਤ ਉਥੇ ਪੜਹ੍ੋ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ
ਵੇਸਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,…ਭੀੜ,…ਕੌਮ , ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ।
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298 ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ, “ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।”

ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਤਿਮਕ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਿਸਧ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਿਨਕੋਲਾਈ
ਦੇ ਿਸਧ ਤ), ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

299 ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਝੁੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ
ਤੇ! ਤੁਸੀਂ…

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ:
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਿਖਆ…

300 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ? ਸਹੀ ਆਪਣੀ
ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ। ਮੈ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਹੁਣ, ਵੇਖੋ; ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ।

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ: ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਿੜ ਵਾਲੇ
ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ।

301 ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਰ੍ਤੀਕ, ਉਹ “ਸੱਤ ਿਸਰ।” ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ…ਿਜਨਹ੍
ਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ
ਹੈ।” ਰੋਮ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ, “ਸੱਤ ਿਸਰ।” “ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ,” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਸ ਰਾਜ
ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ।

ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਲਾਲ ਰੰਗ,…ਸੋਨੇ ਅਤੇ
ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਹੋਈ…ਮੋਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ—ਉਸਦੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

302 ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ, “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਵੇਖੋ, “ਿਸੱਿਖਆ,” ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ, ਉਸ ਇੱਕ ਲਾੜੀ
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ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ; ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਿਜਵੇਂ
ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਕਲੀਸੀਆ ਥੇ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਵੇਖੋ?

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਭੇਤ, ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ,…

303 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, “ਬਾਬੁਲ” ਰੋਮ ਹੈ।
…ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਘਣਾਉਿਣ ਦੀ ਮ ।

304 ਅਤੇ 6 ਵੀਂ ਆਇਤ ਸੁਣੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਸੰਤ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ

ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੇਿਖਆ: ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ।

305 ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ
ਨਾਲ! “ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ?” ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੱਸਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ
ਤੈ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਗਾ, ਅਤੇ…ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਿਜਸਨੇ ਉਸ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ,…

306 ਹੁਣ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ।
ਜਂਗਲੀ ਜਾਨਵਰ…ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ

ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ (ਿਜਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹੀਂ,
ਪੋਪ), ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ: ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਨ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, (ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੇਖੋ), ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ,…

307 ਿਕਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਿਗਆ?
ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖਣ ਤੋਂ।”
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…ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸੀ,…ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

308 ਦੇਖੋ, “ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ,” ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ
ਲਵੇਗਾ। “ਉਹ ਸੀ; ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ; ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ; ਉਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ—ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਿਦਮਾਗ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ।
309 ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨੌ ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬੁੱਧ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ।

ਸੱਤ ਿਸਰ ਸੱਤ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ।
310 ਓਹ, ਤੁਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਨਹ੍ਾ, ਬੋਲ਼ਾ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

…ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਰਾਜੇ ਹਨ: ਪੰਜ ਿਡੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ
(ਨੀਰੋ) ਹੈ, ਅਤੇ…ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

311 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਇੱਕ ਘੋੜੇ
ਦੀ ਿਸੰਗਲਟਰ੍ੀ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਨਠਾਇਆ। ਅਤੇ
ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਿਗਆ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਅੱਠਵ ਹੈ,…

312 ਪੈਗਨ ਰੋਮ, ਪੈਪਲ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਰਾਜ ਅਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੋਵ ਿਵੱਚ, ਇਕੱਠੇ। ਹੇ ਭਾਈ! ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ?

…ਹੈ…ਸੱਤਵ , ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ…(ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਸਸਟਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ.)…ਿਵਨਾਸ਼
ਲਈ।
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…ਦਸ ਿਸੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍
ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ; ਪਰ ਜਾਨਵਰ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰਾਿਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।

313 ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। “ਇਨਹ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੈ।” ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਵੇਖੋ?

ਇਨਹ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਨਹ੍ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ:

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ: ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,…ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ

ਵੇਸ਼ਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,…ਭੀੜ,…ਕੌਮ , ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ।
…ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਗ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ…(ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।) …ਅਤੇ ਉਸ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਨੰਗਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

314 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼
ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ!
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ!” ਵੇਖੋ?

ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

…ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

315 ਮੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਰੂਸ ਸਾਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ
ਸਾਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ
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ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਿਜਵੇਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਮ ਹੈ। ਰੋਮ
ਇਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕੌਮ ਰੋਮ ਲਈ ਹੈ।
316 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ ਤੀ,” [ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਜੋ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਹੈ, ‘ਲੜੋ ਨਾ,” ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। “ਕੌਣ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ
ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਯੁੱਧ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। [ਭਾਈ
ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।] ਿਸਰਫ
ਉਸ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਰੁਕੋ।” ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।
317 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ, “ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸਦੇ
ਧਨੁਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ , ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ “ਮਹਾਨ ਤਲਵਾਰ”
ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਿਤਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ
ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ; ਉਹੀ, ਿਬਲਕੁਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ।
318 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਲੜੋ। ਵੇਖੋ?
ਿਯਸੂ, ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਵੇਖੋ? ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ,
ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
319 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ
ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ; ਸਵਾਰ, ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਹਰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੈ।
320 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਿਕੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਚੰਗਾ।
ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ
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ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਜਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ
ਸੰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। “ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ, ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ , ਸਾਰੇ ਯੁਗ
ਤੱਕ, ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੱਖ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੋ।”
321 ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਜ ਕੀ ਵਚਨ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:11।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਵੇਿਖਆ (ਆਮੀਨ), ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ; ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਸਨ…ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ

ਤੇ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਸਨ;…
322 ਹੇ, ਭਾਈ! ਵੇਖੋ, ਉਸ ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

…ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ…ਖੁਦ।

323 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ…” ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ: ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ (“ਹੈ” ਨਹੀਂ, ਪਰ “ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ”)
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ।

324 ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਅਤੇ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਸ
ਦੇ ਨ ” ਨਹੀਂ। ਉ-ਹਹ! “ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ।’” ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ।
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ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ , ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਚੱਟੇ
ਘੋਿੜ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਬਰੀਕ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਨ। (ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ?)

325 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਉਹ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ…”
ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। “ਉਹ ਜੋ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ…” ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨਹ੍ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਠਾਹਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ।
ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।” ਵੇਖੋ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ,…
326 ਇਬਰਾਨੀ , ਚੌਥੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਆਰ ਪਾਰ
ਿਵੰਨਹ੍ਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ, ਵਚਨ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? “ਇਹ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਸਹੀ।

…ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ…
ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ, ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਮਾਰ ਦੇਵੇ:
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ: ਅਤੇ ਉਹ
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਿਭਆਨਕਤਾ ਦੀ ਮੈਅ
ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।

327 ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ…ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨੇ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ , ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ,
ਉਹਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਿਵੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ…ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।
328 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤੀ, ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ; ਉਹੀ ਵਚਨ
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ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਉਭਰੇਗਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ।” ਆਮੀਨ।
329 ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਓਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ! ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਬੰਦੁ ਤੇ—ਤੇ
ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ! ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ।
ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਿਜਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਦੋਸਤ!

ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਝਰਨੇ ਕੋਲ ਆਓ,
ਜੋ ਇਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ;
ਿਜੱਥੇ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਗਏ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਗ ਗੁੰਮ ਗਏ।

330 ਆਓ, ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ
ਨਾ ਲਓ; ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ।
331 ਇੱਥੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ
ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ—ਸੰਪਾ।] ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕਉਂ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ।
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੋਸ 3। ਉਹ ਇਸ ਪਿਹਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀ । ਅਤੇ
ਸੱਤਵੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ, ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆ ਿਗਆ,
ਇਹ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਮੋਹਰ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ , ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਦੋਸਤੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ!
332 ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕਾਰਨ, ਮੈ ਕੋਲ…
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ-ਿਤੰਨ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮ ਹੈ।
333 ਿਬਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਸਾਡੀ
ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਜੋ ਉਹ ਲੈ
ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
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“ਭੂਚਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਿਫਰ ਇਹ
ਵੇਰਵੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ… ਥੇ ਕੁਝ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਇਆ।
334 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵ ਗ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੱਟਾਨ
ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਓਹ, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ,
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ , ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
335 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਾਵਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਕੰਧ ਕੱਢਦੇ
ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਦੇ, ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਉਹ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੋਿਦਆ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।
336 ਅਤੇ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਹ੍ਣੇ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
337 ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੰਧ
ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ; ਠੰਡੇ ਰਿਹਣ ਲਈ।
338 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਚਾਨਕ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ, ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ…ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ? ਕੋਈ
ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਲਹ੍ਣੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜ
ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ।
339 ਪਸ਼ੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਭੇਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਲੇ ਿਮਲੇ।
ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ।
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340 ਿਫਰ, ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕੰਧ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ,
ਵਾੜ ਹੇਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ।
341 ਿਫਰ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਿਦਨ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਹਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭੂਚਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ।”
342 ਿਕਉਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਕ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਉਨਹ੍

ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
343 ਹੁਣ ਮੈ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਭਾਈ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ , ਪੁਰਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀਵਾਰ ਢਿਹ ਜਾਣਗੀ , ਅਤੇ
ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀ , ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੀ । ਕਾਰਨ, ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹ । ਥੇ ਹੈ “ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਚੱਤਰ,” ਿਜੰਨਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ; ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ
ਨੇ ਇਸ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਭਾਵਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਜੋ ਜਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ!
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ! ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ! ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭੱਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਿਹਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
344 ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਨਾ ਲਓ, “ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਮ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਨ; ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ।” ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ—ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ।
345 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਲਗਦਾ ਹੈ; ਇਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੋ,
ਅਤੇ ਥੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ

ਕਰਨਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।
ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ।
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346 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਓਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੁਣੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ਜੋ
ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ…ਇਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਲੋਕ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ
ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?” ਪਰ, ਬੇਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ—ਿਕ ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

347 ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤੇ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਥੇ ਮੋਹਰ ਖੁਲਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੇ
ਉਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ; ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ , ਅਤੇ ਭੇਡ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ! ਉਨਹ੍ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਜੇ
ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ!

348 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਾ ਸਾਿਰ ਮਾਫ ਕਰ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਕੰਧ ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੇਈਏ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਕਹੋ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।” ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਜ ਚ। ਮੈ
ਪਰਖ, ਪਰ੍ਭੂ।

349 ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਉਨਹ੍ ਮੋਹਰ
ਇਧਰ -ਉਧਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਆ ਕੇ, ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਕਦੋਂ,
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ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ।
ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
350 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਪਰਖ, ਮੈ ਖੋਜੋ। ਮੈ ਖੋਜ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ। ਪਰ੍ਭੂ,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ।
ਅਤੇ ਜੇ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ, ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ; ਇਸ
ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਬਲੀਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ; ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ

। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ; ਇਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ੍ਭੂ।
351 ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਗਰਜ ਗਰਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚ

ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਬਖਸ਼ੋ।
352 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਪਰਖ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਜ ਚ
ਕਰੀਏ।
353 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹ , ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ
ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਸਲ, ਸੱਚੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗਾ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਚੇਿਲ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ
ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ?”
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀ

ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਰਫ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
354 ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
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355 ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ: ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹ , ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਝੁਕੋ, ਅਤੇ ਠੋ ਨਾ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

356 ਇਸ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਪਰ ਚੁੱਕੋ।

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

357 [ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ —ਸੰਪਾ।] ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਓਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ, ਇਕੋ
ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ,
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ
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ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੌਣ ਹੋ? ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਲੋੜ? ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
358 ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਕਮਿਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ
ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
359 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜੇ ਹਨ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈ —ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ
ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹ ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਥੇ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈ ਭਰ, ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਮੋਹਰ ਲਗਾ।” ਤੂੰ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮੋਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਠ। ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। [ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ। [ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।]
360 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਇਸ ਸਰੋਿਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਦਓ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਹਰ ਿਦਲ ਬੁਲਾ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਭੇਜ।

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
361 “ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍

ਤੇ ਆਇਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।”

[ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] 
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