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 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਦੋਸਤੋ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ ਜੋ ਇਸ ਗਰਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਸਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਅਸੁਿਵਧਾਜਣਕ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ।
2 ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਿਢੱਲ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕੱਲ ਠੋਿਕਆ ਜਾਵੇ, ਿਕੱਲ ਜੜਹ੍ਨ ਦਾ ਸਮ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਤੰਨ ਦਰਿਜ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਸਮਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
3 ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ੍ਤੱਖ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ,
ਜ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ
ਭੇਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੁਲਖ ਿਵੱਚ ਇਹ ਟੇਪ
ਪਹੁੰਚਾਈ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਦੇ ਸਰੋਿਤ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਦੁਨੀ ਦੇ ਿਜਸ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ ਿਜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਿਸੱਿਖਆਵ ਤੇ
ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹ ਗਾ, ਭਰਾਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਮਝਾਓਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਨਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ , ਤੋਂ…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
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ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ; ਮਸੀਹ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਿਵਸਵਿਵਆਪੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਧੱਕਣ, ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ।

5 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਟੇਪ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” ਖੈਰ, ਇਹ, ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਵੀ—
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ…ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ ਿਕ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਜਾਣ ਜ ਦਾ ਹ ਿਕ ਸਹੀ ਚੀਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ
ਹ । ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਜ ਸਹੀ ਹੋ, ਥੇ ਹੀ
ਮੈਂ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹੋ।

6 ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨ
ਟੇਪ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍
ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸਦੀਵੀ ਸਮ ਿਬਤਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ—ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
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7 ਮੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਿਮਲੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਦਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ।

8 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਰਸੀਅਰ
ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਅਤੇ
ਿਬਲੀ ਪੌਲ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਜੀਨ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ, ਟੈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਏ ਹਨ।

9 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਲੀਓ,
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ; ਸੁਪਨਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ
ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਲੇ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇਖੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਕਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਰ ਚਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਤ ਿਕਉਂ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ
ਚ ਦੀ-ਿਜਹੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਜ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵ ਗ, ਮੈਂ ਖੜਾ
ਸੀ, ਲੋਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਿਚਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹ ?”

10 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਲੀਓ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।” ਲੀਓ
ਵਾਪਸ ਹੇਠ ਤਰ ਿਗਆ, ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ।

11 ਇਸ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੀਓ? ਕਈ ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵੇ।
ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੀ
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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12 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹ …ਕੱਲਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤ, ਭਾਈ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਇਮਾਰਤ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ; ਹ , ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਲਬਾਮਾ
ਤੋਂ—ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ,
ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ!

13 ਭਾਈ ਵੇਲਚ ਇਵਾਨਸ, ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਟਫਟਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ,
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਸਾਥੀ। ਇਨੇ ਸਾਰੇ! ਮੈਕਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਾਮਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਹ , ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭੈਣ ਉਂਗਰੇਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਮੈਮਿਫ਼ਸ, ਟੈਨੇਸੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ…ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੋਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਮਿਲਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ।

14 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ…ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਸ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ ਤੋਂ, ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ,
ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਹਨ, ਤ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰਮ ਇਮਾਰਤ, ਖੜਹ੍ਨ ਲਈ, ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਣ ਲਈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ
ਪਾਰ, ਿਕਤੇ, ਥੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ ਿਦਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ? ਯਕੀਨਨ, ਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ! ਉਹ ਲੋਕ
ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ
ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਿਜਹੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

15 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਚਾਰਲੀ ਕੌਕਸ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਕੈਂਟਕੀ
ਤੋਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਥ , ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ ਤੋਂ
ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ।
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16 ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ
ਤੋਂ ਹੋ, ਿਕਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ,
ਿਮਸੂਰੀ।”—ਸੰਪਾ.] ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ, ਿਮਸੂਰੀ; ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਗੌਡ
ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ। ਹ । ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਬਸ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ।

17 ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਲਗਭਗ, ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੇਰ
ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੇ ਸੱਤਵੀਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇਕ
ਬਲਾਕ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਿਵਆਿਹਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਥ ਤੋਂ ਜਮ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪੁਲਿਪਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਹੇਠ ਿਬਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਥੇ ਿਸਰੇ ਦੇ
ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਪਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ…
ਉਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਹਣ ਲਈ—ਲਈ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ।” ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ
ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ:
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਈਮਾਨਦਾਰ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ, ਉਹਨ ਦੀ ਉਸ ਸਭ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।”

19 ਸੰਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਅੱਗੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
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20 ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਿਧਐਨ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਦੋ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਤ , ਲਗਭਗ, ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਸੱਚ ਲਈ ਿਕਹੜੇ
ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਲਖਤ
ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਹੋ, “ਅੱਛਾ,
ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਪਰ
ਇੱਥੇ ਇਹ—ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂ, ਉਹ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ।

21 ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟੇਪ ਤੇ, ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਿਜਆਦਾ ਿਨੰਦਾ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ।”

22 ਮੇਰੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਭਰਾਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ
ਿਸਧ ਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈ —ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ
ਲਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਸਕੋ,
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਧ ਤਵਾਦੀ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ
ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ?

23 ਅਤੇ, “ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ,” ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ੋਗੇ, ਤ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ। “ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਦੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵ ਗਾ।” ਇਸ ਲਈ, ਸੱਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ। ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਆਤਿਮਕ ਸੀ, ਤ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਆਤਿਮਕ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਦੋਵ ਕੋਲ ਬੀਜ ਸਨ,
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ਅਤੇ ਵੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਹੋਵੋ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।

24 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਪਲਬਧ ਹ , ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜ ਦੁਆਰਾ—ਜ ਿਨੱਜੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੁਆਰਾ, ਜ ਕੁਝ
ਵੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਸਜਾ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
25 ਹੁਣ, ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਟੇਪ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੇਪ ਹਰ ਥ , ਹਰ ਥ
ਜ ਦੀ ਹਨ।
26 ਹੁਣ ਆਓਇੱਕ ਪਲ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰੋਿਤ
ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹ । ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰ”? ਪਰ੍ਭੂ ਬਰਕਤ ਦਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ
ਜੋ ਟੇਪ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ
ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

27 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ ਅਯੋਗ
ਲੋਕ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਾ।” ਹੁਣ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
28 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਟੇਪ
ਜਾਣਗੀ , ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ
ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ
ਹ , ਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮ
ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
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ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਫਰ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹ ,
ਤ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ , ਤ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ।

29 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਵਾਲ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਕਾਗਜ਼
ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਵਾਿਹਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟ, ਪਰ ਇਸ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਿਜਸਨੇ ਵਚਨ ਿਲਿਖਆ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ੇਿਰਤ
ਕੀਤਾ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਭੇਜੋਗੇ, ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਖੋਲਹ੍ੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਿਬਸਤਰੇ ਵਾਲਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਚਨ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅੱਗੇ ਿਲਆਓ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

30 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਚਨ ਦੇ ਇਹਨ ਪੰਿਨ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ।

31 ਹੁਣ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਹ । ਅਤੇ,
ਿਫਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਿਸਯਾ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
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ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਲੋਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ ।
32 ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਿਬਲੀ, ਮੇਰੀ…ਜ , ਸਗੋਂ, ਮੇਰੀ ਹ ਨੇ, ਮੈ , ਦੇਰ
ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਂਡੀ ਹਰਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਨੀਂਦ
ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ…ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਿਕ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ…ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਜਊਂਦਾ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕ ।

ਐਂਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਅਡੇ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਉਥੇ ਖੜੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਬਲੀ, ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ…” ਉਹ, ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਬਹੁਤੀ ਿਕਰਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਿਕਹਾ…

ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਐਡੀ, ਕੀ ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆਸੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ।”

ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਐਂਡੀ, ਹਨ—ਹਨ…ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ।”

ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ?”
“ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਹੈ।”

33 ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾ
ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ,
ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਚੀ ਐਡੀ, ਮੈ ਜ ਿਕਸੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ
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ਤੁਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਇਸ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ।”
34 ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੁਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡੀ?” ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹਆਪਣਾ ਿਸਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਉਸਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਐਡੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
35 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਗੁ ਢ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰਆਈ।

ਿਫਰ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਭੈਣ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਤ ਨਹੀਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹ ? ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਡਰਾਈ ਹ ।”

36 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੀਟ ਡਰਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈ —ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ…ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ, ਥੇ, ਚਾਚਾ ਐਂਡੀ ਿਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠ ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਹ ਿਹਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਹਰ

ਕੋਈ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਬਸਤਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ
ਜੋ ਉਹ ਥੋਂ ਿਨਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈਆਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ।
37 ਸੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਗੇ।
38 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਭਰਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਟੇਪ ਤੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ,
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
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ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ…ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈੈ। ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
39 ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਏ ਤੇ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਆਖਰੀ
ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੁਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਸੀ। ਿਫਰ, ਅਸੀਂ 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ
ਿਵੱਚ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹ ।
6ਵੇਂ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਈ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਵੁੱਡ , ਜੋ ਿਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਟਨੈਸ
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਿਕ
ਉਹ “ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ” ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾੜੀ ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ

ਉਸ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ।
40 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ ਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ 9ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, 24ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ
ਗਏ ਹਨ, ਭਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਾਏ,…
ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਿਲਆਵੇ, ਅਤੇ ਦਿਰਸ਼ਟ ਅਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਮਸਹ ਕਰੇ।

25ਵੀਂ ਆਇਤ, “ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਿਕ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ…” ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ੍
ਮਸਹ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ,
25ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ। “ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ…”

ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨੱਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੜਹ੍
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ਉਸਾਰਨ ਲਈ (ਇਹ “ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ” ਹੈ, ਵੇਖੋ) ਤਕ…
ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ੍ ਤੀਕਰ ਸੱਤ ਸਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਠ ਸਾਤੇ:
ਉਹ ਗਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਧ , ਪਰ ਔਿਖਆਈ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਬਾਹਠ ਸਾਿਤ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ

ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ
ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅਰ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਥ ਉਜਾੜਨਗੇ; ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੜਹ੍
ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਛੇਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਲੜਾਈ
ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਈਆ ਹੋਈ ਉਜਾੜ ਹੋਣਗੀ ।
“ਅਤੇ…” ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ

ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੈ। “ਅਤੇ,” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ

ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ : ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀ ਅਰ ਭੇਟ ਮੁਕਾ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਸ
ਉਜਾੜੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, (ਇਹੀ, ਸਭ

ਹੈ), ਅਰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਕਰ੍ੋਧ ਜੜੇ ਹੋਇ ਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

41 ਔਹ, ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਬਕ ਹੈ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।” ਹੁਣ, ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੋ। ਨਾ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਰੁਕੋ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫਇਸ ਦੇਖ ਸਕੋ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ…
42 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਇੱਥੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡ
ਿਦ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਸ , ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ
ਦੁਪਿਹਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉ ਅਤੇ
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕੋ।
43 ਹੁਣ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੀਏ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਾਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਥੇ ਸੀ…ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ
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ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅਠਾਹਠ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਮ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ । ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਦੱਿਸਆ ਹੈ…

(ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜੋਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ?) ਪੱਖਾ, ਇਹ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾ ਿਬਠਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ…
(ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ।)

44 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਦਾਨੀਏਲ, ਉਹਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਦੇ ਨਬੀ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਿਕ
ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਅੰਤ ਿਕੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹ ,
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹ , ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਨਾ
ਪਾਓ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ
ਪਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਲੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ

ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਜਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ
ਿਲਆ ਹੈ…ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਪਰੋਂ ਲੰਘ ਿਗਆ ਹ , ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉਹ
ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ,” ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੇ
ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ
ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਇਸ ਥੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਵ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹ ।

45 ਹੁਣ, ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਸਨ। ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਦੂਤ, ਿਜਬਰਾਏਲ, ਉਸ
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ਕੋਲ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ, ਇਹ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬਾਕੀ
ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦੀ ਲਈਅਜੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।”
46 ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਸਦੇ ਛੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪਰਾਸਿਚਤ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਿਲਆਉਣਾ; ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਮਸਹ ਕਰਨਾ।
47 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਿਲਆ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਉਸਦੀ
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ , ਿਲਖਤ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਜੱਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਸਕਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਸੰਦਆਇਆ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ!
48 ਹੁਣ, ਛੇ ਗੁਣਾ ਉਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਸ ਛੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼
ਤੇ, “ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਮਸਹ ਕਰੇ,” ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਡੇਰੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਖਰੀ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਮਸਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇਗਾ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹ ਗੇ।
49 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ “ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ?” ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ।
50 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਲਖਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ । ਉਨਹ੍
ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਿਜਬਰਾਏਲ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚੇ ਹਨ…ਹੁਣ,

ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੇ ਿਦਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗੇ…ਜ ਸੱਤ ਿਦਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ। ਪਰ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
51 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜੁਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ
ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਵਦਵਾਨ, ਯੋਗ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਪੜਹ੍ੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵੈਂਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਸਿਮਥ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਮੈਂ
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ਡਾ. ਲਾਰਿਕਨ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਮੈਂ ਇਨਹ੍
ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
ਹ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਪੜਹ੍ ਕੇ, ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਵ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਿਵਚਾਰ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, “ਸਮੇਂ” ਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ “ਸਮੇਂ” ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
52 ਅਤੇ ਸਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਸਮ , ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਹੈ।” ਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਹ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ
ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਕਈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਦਾਨੀਏਲ
ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮ ਬੀ.ਸੀ. 538 ਸੀ, ਮਸੀਹ ਤੋਂ 538 ਸਾਲ
ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ “ਸਮ , ਸਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ।”
ਅਤੇ, ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਿਕਉਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ
ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

53 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਫ਼ਤੇ
ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਦੇਖੋ।” ਇਹ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਸਮ ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੇਰੇ ਲੋਕ।” ਪਰ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਯਹੂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਿਪਛ ਹ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ
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ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਘੜੀ ਹਨ।
54 ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ,
ਭਾਈ ਆਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਗੋਸਪਲ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੇਨਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ-ਪਰ੍ਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਟੇਪ
ਿਲਆਇਆ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਫਲਮ, ਜੋ ਿਕ
ਉਹ…ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਖੋਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੁੜ-ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ!”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੱਤੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ
ਦੇ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀ ਕਰੂੰਬਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਵਾਪਸਆ ਰਹੇ ਹਨ!
55 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਲਵ ਗਾ,
ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਿਲਖ ਸਕੋ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ…
ਹੁਣ ਅਸੀਂ…ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹ , ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਾਪਰਦਾ…ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਹੈ; ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
19ਵੇਂ ਤੱਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤ ਥੇ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ।
56 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ,
ਬੋਰਡ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ, ਸਮੇਂ ਿਵੱਥ
ਿਵੱਚ ਵਾਿਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵੱਥ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਇਸ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਿਪੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਲਖਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕੀ ਦੀ ਿਲਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਅਤੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ, ਬੈਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅਤੇ ਬੈਕੀ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
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ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵ ਗ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ,
ਇਹ—ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

57 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਿਕ ਲੋਕ ਲਈ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ, ਇਸ…ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-
ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਚਾਰਟ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਸੱਤਰ
ਹਫ਼ਿਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਜੁਗ ਹੈ।

58 ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਭਰਾਵ ਨੇ
ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘੇ ਸ । ਅਤੇ ਸਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਚੱਟਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਸੀ, ਜ , ਉਹਨ ਕੋਲ
ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ; ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਬਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਮਨ
ਪੋਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ
ਯੁੱਗ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਿਨਕਉਲਾਈਵਾਦ, ਜ ਰੋਮਨਵਾਦ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਚੱਟਾ ਿਹੱਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਿਫਰ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨਵੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਸ
ਛੋਟੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਸ਼ੇਰ ਖੁਆਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।

59 ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਲੂਥਰ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚਾਨਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਵੈਜ਼ਲੀ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਨਕਉਲਾਈ ਦੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਾਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ…ਿਨਕੁਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਓਦੀਕੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਿਜਸ
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ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਾਨਣ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
60 ਿਕਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰਮ
ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ! ਇਹ ਤ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹਨ!”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਿਨ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।” ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਯੁੱਗ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ
ਹਨ, ਪਰ, “ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ?” ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ । ਕੀ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
61 ਹੁਣ, ਆਓ ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈਏ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ ; ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਿਮ
ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ 9 ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਿਤੰਨ
ਸਮੇਂ। ਪਿਹਲ , ਸੱਤ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਸਮ ; ਿਫਰ ਸੱਠ ਅਤੇ ਦੋ, ਜੋ ਬਾਹਠ
ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮ । ਉਹ ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮ ਿਵੱਚ
ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
62 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਸਮ ; ਦੂਜਾ
ਸਮ ; ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਜੀਲ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ, ਿਕ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
63 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਲ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ
ਵਾਪਸਆਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ ? ਸਾ ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ
ਇਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ।
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64 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ:

…ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਨੱਕਲੇਗੀ…
ਜੋ, ਮਾਰਚ ਦਾ 14ਵ ਿਦਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਲਖਣਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇਸ N-i-s-a-n,
ਨਾਈਸਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਮਾਰਚ।” ਆਿਗਆ ਮਾਰਚ
ਦੇ 14ਵੇਂ ਿਦਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 445 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਨਕਲੀ, ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ,
ਇਸ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਉਨਤਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਦਾਨੀਏਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਤ ਦਾਨੀਏਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ:

…ਕੰਧ , ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ
ਜਾਣਗੀ ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਉਨਹ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। “ਅਤੇ ਇਹ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
65 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈ ਇਹ ਿਮਿਲਆ, ਆਪਣੇ ਿਦਨ
ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ, ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਗੋਲ ਿਵਿਗਆਨ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਸਾ
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੌ,
ਪੈਂਹਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰਦੀਸ
ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਾਿਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ
ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹ , ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਿਦਨ ਹਨ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਈਸਾਈ, ਜ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼
ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਉਲਝਣ ਿਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
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66 ਹੁਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਐਂਟੀਲੁਿਵਅਨ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਿਦ,
ਿਕ ਉਹ ਤਾਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹ , ਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪਾਪ ਿਵੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਿਡੱਗ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ
ਹੜਹ੍ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਿਹੱਸਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੋਂ ਚੰਦ ਅਤੇ
ਤਾਰੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਗਲਤ ਥ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਜ —
ਜ , ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਪਛ ਹ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਇਹ ਉਹਨ ਿਸਤਾਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ—
ਇਹ ਉਹਨ ਤਾਿਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ।

67 ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਟ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ? ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਥੋੜੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਹ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਸ
ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਰਕ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ 12 ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਸ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਸ ਅੰਤਮ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ।” ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

68 ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਿਜਬਰਾਏਲ ਦਾਨੀਏਲ
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— ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਮਹਾਨ, ਡੂੰਘੀ , ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ
ਲਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ?

69 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਸ ਖਗੋਲੀ ਸਾਲ ਜ ਜੂਲੀਅਨ ਸਾਲ, ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ , ਬਾਹਰ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ, ਮੇਸਿਨਕ ਸਾਲ, ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ, ਉਹ ਤਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਲੰਘਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ, ਗਲਤ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਦਨ
ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ । ਜੋ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਸਾ ਿਸਖਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹਨ।

70 ਹੁਣ, ਆਉ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਈਏ ਿਜੱਥੇ ਸਾ ਦੋ ਨਬੀ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ
ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।” ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਖਗੋਲ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ
ਕੈਲੰਡਰ ਲਓ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਲਓ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ
ਸੱਠ ਿਦਨ ਹਨ, ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹਨ। ਸਮਝੇ?

71 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕਤੀ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਅਠਾਈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੜਬੜ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬੜ-ਖਾਬੜ, ਪਰ-ਅਤੇ-
ਹੇਠ , ਅੱਗੇ-ਅਤੇ-ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਤੀਹ ਿਦਨ; ਇੱਕਤੀ, ਿਫਰ ਤੀਹ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ
ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਿਤਆਰ
ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ। ਪਰ, ਔਹ, ਇਨਹ੍ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਊਂ-ਹੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਕਸਦ, ਇਕੋ ਮਕਸਦ, ਇਹ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
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72 ਹੁਣ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸੀ…ਦੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਤਾਲੀ ਿਦਨ ਹਨ…ਸਗੋਂ,
ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੱਤ, ਸੱਤ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਹਨ, ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੰਿਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ
ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ
ਲੱਗੇ ਸਨ, 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ—ਤੋਂ 5—538 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,

ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਤਾਲੀ ਸਾਲ। ਤ , ਸਾ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਸਾ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ, ਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸੱਤ ਉਣੰਜਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ।
ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

73 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਹੀਏ: “ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

74 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ
ਉਸਾਰੀ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਾਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ,
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

75 ਹੁਣ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਬਸ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, “ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ ।” ਅਤੇ ਸਾ
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਲੂਕਾ 21:24 ਿਵੱਚ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੀਕੁਰ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ…” ਮੈ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਿਸਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਸੰਤ ਲੂਕਾ 21:24 ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਵੀ
ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਓਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਧੂਏ ਹੋ ਕੇ…
ਉਹ ਿਕਨਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ

ਤਬਾਹੀ ਸੀ, 70 ਇਸਵੀ।
…ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧੂਏ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ:…

ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਮ ਿਵੱਚ,
ਪਰ “ਸਾਰੀ ਕੌਮ ” ਿਵੱਚ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਥੇ ਹੀ ਹਨ, “ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ।”

…ਅਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੀਕੁਰ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ।

76 ਿਫਰ, ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ
ਦਾ ਸਮ । ਪਰ, ਯਹੂਦੀ…ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜ
ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਯਹੂਦੀ ਦੇਖੋ, ਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਠੀਕ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਘੜੀ
ਅਤੇ ਸਮ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਯਹੂਦੀ ਵੇਖੀਏ, ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ।
77 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਹਨ। ਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ—ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਨ; ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ,
ਸੱਤ ਸਾਲ।
78 ਹੁਣ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂਂ…” ਹੁਣ, ਇਹ
ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆਹੈ:

…ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ (ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕ) ਸੱਤ ਸਾਤੇ
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ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੀਹ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਤੇ; (ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣਦੇ
ਹਨ)…
ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਉਣਹੱਤਰ ਚਾਰ ਸੌ ਅਠਾਈ ਸਾਲ

ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਦੁਹਰਾਵ , ਤ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
79 ਹੁਣ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ, ਸੱਤ ਹੋਣਗੇ,” (ਸੱਤ, ਇਹ
ਪਿਹਲਾ ਹੈ—ਪਿਹਲਾ, ਇੱਥੇ) “ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਸੱਠ ਅਤੇ ਦੋ,” ਬਣਦੇ
ਹਨ, ਬਾਹਠ ਅਤੇ ਸੱਤ, ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਉਣਹੱਤਰ ਚਾਰ ਸੌ
ਅਠਾਈ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ…ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ।
80 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਿਯਸੂ, ਮਸੀਹਾ, ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਖੱਚਰ ਦੀ ਿਪੱਠ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ,
ਫਿਤਹ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੇ ਿਦਨ, 2 ਅਪਰ੍ੈਲ, 30
ਇਸਵੀ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, 30
ਇਸਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੁਣ, 445 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 30 ਇਸਵੀ ਤਕ, ਿਬਲਕੁਲ
ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
81 ਪਰ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਿਕ ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ
ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਥੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੇ
ਹੀ। ਸਮਝੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ ਹੈ,
ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ। ਅਤੇ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ
ਸਾਲ ਹਨ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
82 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਤ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਿਦਨ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ?
ਹੁਣ, ਬੀ.ਸੀ. 475 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 30 ਇਸਵੀ ਤਕ, ਜੂਲੀਅਨ ਜ ਖਗੋਲ
ਸਾਲ ਹਨ, ਿਜਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਚੌਥ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹ …
83 ਹੁਣ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕਣ ਿਦਓ। ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ
ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਿਬਨ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਥ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ।
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ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉਹ ਸੱਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ—ਹੈ,
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
13 ਅਿਧਆਇ, ਜ 11ਵ ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ। ਉਹ ਨਬੀ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਦੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇਆਰਮਾਗੇਡਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਿਦਨ। ਸਮਝੇ? ਿਫਰ, ਇਹ—ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਤੀ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਅੱਠਾਈ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ।

84 ਸਾਡਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਲਕੁੱਲ ਚਾਰ
ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਹਨ। ਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੰਦਰ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੱਕ,
ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 33 ਇਸਵੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ
ਸਾਲ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ।
ਅਤੇ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ
ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਸੌ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲ ਸਨ। ਸੋ,
ਚਾਰ ਸੌ ਤੀ-…ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਂਤੀ (ਸਮ ), ਉਣੰਜਾ,
ਠੀਕ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕੋ ਨੱਕ
ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਦਨ ਤਕ, ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਦਨ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ! ਉਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

85 “ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਉਣਹੱਤਰ ਬਣਦੇ
ਹਨ ਚਾਰ ਸੌ ਤੇਹ-…ਅਤੇ—ਅਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਸਾਲ। ਿਬਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਕੋ
ਨੱਕ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ…
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86 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਐਂਟੀਲੁਿਵਅਨ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ
ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ
ਿਦੱਤੀ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਰੋਮੀ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ
ਬਣਾਉਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਿਕ, ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਹ੍
ਿਰਹਾ ਸੀ…

87 ਿਜਸ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਕੈਨੀ ਕੋਿਲਨਜ਼, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੇਨੇਥ ਕੋਿਲਨਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ? ਤੁਹਾ ਉਹ ਯਾਦ
ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਦੁਨੀ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨਾੜੀ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?” ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੇਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਮੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ
ਤੋਂ, “ਸਮ ,” ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੇਕੀ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਆਪਣੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੇਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੱਿਭਆ, ਿਬਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ
ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ,
ਸਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ।

88 ਥੇ ਇਹ, ਿਬਲਕੁਲ, ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ
ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ—ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨਕਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਚਾਰ
ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।

89 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ
ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ
ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਸਨ, ਤ ਿਫਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ
ਸੀ, ਤ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਮੈ ਤੇਿਜੱਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਮੈ —
ਮੈ —ਮੈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਮੈ , ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ, ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
90 “ਖੈਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।”
ਊਂ-ਹੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਦੂਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਦੂਿਜ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਿਦੱਤੀ,
ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਮੈ ਪਤਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
91 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਚ
ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਅਿਜਿਹ ਚੀਜ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣਯੋਗ
ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨਾਲ
ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।
92 ਹੁਣ, ਥੇ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ, ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸਾਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਕੁਦਰਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਔਰਤ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
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ਸਮਝੇ? ਤੀਹ, ਤੀਹ ਿਦਨ, ਬੱਸ ਇਸ ਵੇਖੋ—ਇਹ ਹੈ…ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇੱਕਤੀ, ਤੀਹ, ਅਠਾਈ, ਜ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਿਦਨ।

93 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਚਾਰ ਸੌ ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ, ਪਿਹਲ , ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ।

94 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਟਨੈਸ ਵਾਲੇ
ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ? ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਿਕੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ? ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਸੀ; ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸਲ, ਕਾਰਜ
ਸ਼ਕਤੀ, ਅਚਰਜ-ਕਾਰਜ। ਚਾਰ…

95 ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਥੇ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਹਨ…
ਉਹ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਿਲਖਤ
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ।
ਹੁਣ, ਜੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ,
ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਭਰਾਵੋ, ਬਸ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹ ।
ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਸੱਤ, ਸੱਤਵ ਸਾਲ।

96 ਹੁਣ, ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਏਥੋਂ ਤਕ ਸਮਝ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਹਰ ਕੋਈ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਲ ਹਨ।
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97 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ
ਕਰਨ ਤਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹ , ਦੇਖੋ, ਤੋਂ…ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਕ, ਆਖਰੀ
ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ।

98 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਤੇ
ਉਹ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ।” ਹੁਣ
ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕੰਨੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਗੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖ
ਨਾਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੱਤ, ਇੱਕ ਸ ਤਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਸੱਤ ਸਾਲ, ਸਗੋਂ, (ਸੱਤ ਿਦਨ: ਸੱਤ ਸਾਲ), ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗਾ।

99 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਸੀਹਾ। ਯਹੂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਿਫਰ ਉਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ, ਿਫਰ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਸਮ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ। ਿਕਉਂ?
ਤੀਹ, ਚਾਲੀ, ਪੰਜਾਹ, ਸੱਠ, ਸੱਤਰ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੋਮਨ ਜਰਨੈਲ
ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੀਤੁਸ ਨੇ, ਚਾਲੀ ਸਾਲ

ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਸਮ ਇਸ ਦੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਵਧਾਇਆ…

100 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਰੱਿਦਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਉਹਨ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ, “ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ ਤੇ ਹੋਵੇ,” ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਿਖੰਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਸੁਣੋ! ਔਹ, ਭਾਈ! ਇਸ ਤੋਂ



30 ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ

ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ਜ ਦੇ, ਮੰਦਰ ਢਾਹਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗ
ਗਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।

ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਸੀ।

101 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਲਈ—ਲਈ—ਲਈ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਿਪਆਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਥੇ ਹੀ
ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਲਈ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਗੇ।

102 ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ
ਲੰਘੇ ਹ , ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾ ਇਹ ਸਮਝ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਅੰਤ ਤਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਸੱਤ ਕਟੋਿਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਸੱਤ ਤੁਰਹ੍ੀ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹ ; ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨ । ਅਤੇ ਬਕੀਆ…

103 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਲੱਖ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਲਾੜੀ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ—ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਬੀਜ
ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ, ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ—ਇਹ ਇਸ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਵ ਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਿਬਲਕੁਲ
ਸਾਫ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

104 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੱਤ ਯੁੱਗ। ਹੁਣ, ਮੈ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪ ਤੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ,
ਉਹ ਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਨੇ ਿਦਨ, ਇੰਨੇ
ਘੰਟੇ, ਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ; ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ।” ਿਕਹਾ, “ਜਦ
ਤੱਕ!” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ।

105 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹਨ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਤਦ
ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਉਹੀ ਿਦਖਾਇਆ ਜੋ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵੇਖੋ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਹੂਦੀ ਵ ਗ, ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਉਣਹੱਤਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਜ , ਇਹ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ ਸਨ,
ਪਰ ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

106 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੈਰ-
ਯਹੂਦੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ,
ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਅਿਧਆਇ ਸਾ
ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜ ਦਾ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼…ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਪਰ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਿਚੱਟਾ ਸੀ; ਿਫਰ ਿਨਕੁਲਾਈਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।
ਇਹ ਨਾਇਸੀਆ, ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਾਈਸੀਨ ਕੌਂਸਲ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਿਫਰ
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ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਅਗਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੇ, ਮਸੀਹਤ ਦਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ, ਲਗਭਗ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

107 ਪਰ ਿਫਰ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਸਮਿਝਆ, ਿਨਿਸਅਨ ਫ਼ਾਦਰਸ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਸੀਅਨ
ਫ਼ਾਦਰਸ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ-
ਿਲਖਤ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਿਠਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਿਸਤਾਰੇ,
ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ
ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍। ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ, ਿਜਵੇਂ, “ਖੈਰ, ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਹੈ, ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ; ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ! ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ।

108 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ…ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਿਤਹਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ; ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ
ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ
ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ।

109 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ,
ਲਾਓਡੀਕੀਅਨ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਲੂਥਰਨ ਯੁੱਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ; ਅਸੀਂ ਵੈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਦੇ ਹ ; ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਓਡੀਕੀਅਨ ਯੁੱਗ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ। ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਤਾਰੇ, ਜੋ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ
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ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ
ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਤ ਦਾ
ਸੁਭਾਅ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਚੁਣਦੇ ਹ ਿਜਸਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ

ਿਵੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ। ਿਫਰ
ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੰਤ
ਸੀ, ਸੰਤ ਇਰੀਨੀਅਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੋਲੰਬਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਿਕਸਮ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ! ਇਹ ਬਸ…

110 ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਆਮੀਨ!
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਤਮ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਇਹੀ, ਇਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਲਈ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਦੂਤ ਸੀ। “ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਦੂਤ — । ਸਾਰਦੀਸ, ਥੁਆਤੀਰਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ,” ਇਹਨ
ਸਭਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਇਸਦੇ
ਹੇਠ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ।

111 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸ ਨੇ
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ਇਹ ਿਕਹਾ। “ਿਨਕੁਲਾਈ , ਨਾਲ ਮੈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ!” ਿਨਕਾਓ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ “ਲੇਵੀ ਹਰਾਓ।” ਲੇਵੀ ਹੈ, ਲੇਵੀ ਹੈ, “ਕਲੀਿਸਯਾ, ਦੇਹ।” ਿਨਕਾਓ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਹਰਾਉਣਾ, ਿਜੱਤਣਾ,” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰ।”

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹ । ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਅਤੇ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਹੈ।
112 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਉਣਹੱਤਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਲਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

ਹੁਣ ਸਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹ । ਆਮੀਨ! ਤੁਸੀਂ ਸੱਮਝੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਹੁਣ, ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਜੀ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ?
113 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਲਾਈਨ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ…ਜ , ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਲੈਣ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਲੰਮਾ ਸਮ ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਉਹਨ
ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਿਪਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ

ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਆਖੋ, “ਆਮੀਨ!” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ।
114 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਅੰਤਮ ਕਲੀਿਸਯਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹੇ ਵਧਾਅ ਦੇਖੋ? ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ
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ਹਨ। ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ
ਹ ? ਇਸ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੀਤੁਸ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਿਖੰਡਾਉਣ ਤੱਕ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਥ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਦਲ
ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭਜਾ

ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਔਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

115 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਤਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ
ਐਲਨਬੀ, ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਸੀਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਐਲਨਬੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਏ
ਿਬਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ—ਸਗੋਂ, ਉਹਨ ਨੇ ਐਲਨਬੀ
ਅੱਗੇ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੁਸੋਿਲਨੀ ਦੇ ਿਦਲ, ਿਹਟਲਰ ਦੇ ਿਦਲ, ਸਟਾਿਲਨ ਦੇ ਿਦਲ ਕਠੋਰ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਲ, ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦੇ ਸਨ।

116 ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰਬੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼,
ਜ , ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਜ , ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸ ਟੀ ਡਬਲੂ ਏ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਲਾਈਫ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਲੂਕ ਜ ਲਾਈਫ, ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਬਸ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ
ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।



36 ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ

117 ਅਤੇ ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ
ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਬੰਦੂ, ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਪਰ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਿਮਲਦੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ
ਿਜਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨ ਲਈ ਰੋਕ ਜ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗੇ।” ਇੱਥੋਂ
ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ।
118 ਿਕਵੇਂ, ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉਹ—ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ ਯੁਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹ , ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਿਚਆ
ਹੋਇਆ ਝੁੰਡ, ਿਜਹੜਾ ਤਦ ਤੱਕ ਿਜੰਦਾ ਰਹੇ…ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਨਹ੍ ਲਈ
ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਫੂਕੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲ ਜੀ ਠਣਗੇ; ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਵ ਗੇ,” ਆਮੀਨ, “ਉਹਨ ਨਾਲ,”
ਅਸੀਂਇੱਥੇ ਹ , ਠੀਕਇੱਥੇ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹ , “ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਜਾਣ ਲਈ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ? ਠੀਕਇੱਥੇ। ਮਸੀਹਾ ਿਕੱਥੇ
ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਿਬਲਕੁਲ ਿਜੱਥੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਰਵ
ਹਫ਼ਤਾ ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਬਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
119 ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਹਲੀ, ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰਾਈ ਕੌਮ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ—ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ
ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾਆਉਣਾ, ਮਸੀਹ ਦਾਆਉਣਾ ਹੈ।
120 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ,
34ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਤੇ 35ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਏ, 34 ਅਤੇ 35, ਜਦੋਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ,
ਜ , ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਚ ਦੀ
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ਦੀ ਸੀ। (ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਚ ਦੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ।), ਉਸ ਤੋ
ਬਾਅਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਟ, ਜ , ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਪੱਟ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ
ਲੱਤ , ਪਰ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ , ਦਸ ਉਂਗਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਲੋਹੇ
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋੋ।” ਸਮਝੇ?
121 ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ
ਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵ
ਹੋਵੇਗਾ,” ਜੋ ਦਾਰਾ ਸੀ, ਮਾਦੀ-ਓ-ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਲੈ
ਿਲਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਦੀ-ਓ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸੀ? ਯੂਨਾਨੀ,
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਹਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ; ਯੂਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੋਹ ਿਲਆ? ਰੋਮੀ
ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੋਮੀ
ਨੇ! ਰੋਮੀ, ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੀ।
122 ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਰੋਮ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪੈਰ
ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਚੱਕੜ, ਿਮੱਟੀ ਦੇਖੀ;
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹ । ਅਤੇ ਲੋਹਾ, ਰੋਮ ਦੀ
ਤਾਕਤ, ਉਹਨ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਮ ਕੋਲ
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
123 ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਜੰਗ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਬਨ …ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਹ ਪੋਪ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ
ਉਹ ਕਹੇ, “ਕੋਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਿਥਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।” ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।
124 ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ…” ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ। “ਦਿਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੌਣ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਫਰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ
ਮੂਰਤ ਬਣਾਈਏ।” ਇਹ ਿਗਰਿਜ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, “ਇਸ ਵਰਗੀ ਇਕ ਮੂਰਤ
ਬਣਾਓ।” ਸਮਝੇ? ਸੰਪਰਦਾਵ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
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ਹਨ। ਔਹ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹ । ਵੇਿਖਆ? “ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈਏ,”
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਜਹੀ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

125 ਹੁਣ ਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਦਾਨੀਏਲ,
ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ 34 ਵੀਂ ਅਤੇ 35 ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ—ਆਇਤ,
ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਿਬਨ ਹੱਥ ਲਗਾਏ
ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਰੇਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਪੈਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ
ਿਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ, ਹੁਣ। ਇਸ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ; ਉਹ ਅੰਤ ਦਾ
ਸਮ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨ ਦਸ ਉਂਗਲ ਤੇ ਵੱਿਜਆ।

126 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਿਮਸਟਰ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ , ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ…ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ—ਪਰ ਜਦ…ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ
ਜਾਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਲੇ, ਤ ਉਥੇ ਸਨ…ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਜਦ
(ਉਹ) ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਸਨ, ਪੰਜ ਪੂਰਬੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼। ਿਮਸਟਰ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਪੂਰਬੀ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਿਮਸਟਰ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਮੱਟੀ।” ਅਤੇ
ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਲੋਹਾ,” ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ। ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਲੋਹਾ
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਹੈ, ਰਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਮਲਾਏ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

127 ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਚੱਟਾਨ, ਪੱਥਰ ਜੋ
ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਬਨ ਹੱਥ ਦੇ, ਮੂਰਤ ਪੈਰ ਿਵੱਚ
ਮਾਿਰਆ। ਹੁਣ, “ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ।” ਜਰੂਰ ਇੱਕ
ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?



ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ 39

128 ਹੁਣ, ਸੇਵਕ ਭਰਾਵੋ, ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ। ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਹਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਪਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਿਕਆਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ…ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਰਾਸ਼ੀ
ਚੱਕਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ,
ਕੰਿਨਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚਆਖਰੀ ਲੀਓ ਜ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਕੰਿਨਆ ਦੁਆਰਾ; ਦੂਜੀ ਆਮਦ, ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਕ ਜੁਗ ਹੈ, ਅਤੇ,
ਇਹ ਵੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ।

129 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਰਾਿਮਡ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਲ ਤੋਂ ਚੌੜਾ, ਇੱਕ
ਪਹਾੜ ਵ ਗ, ਠੋਸ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਠਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਿਸਖਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਸੀ? ਪਰ ਿਪਰਾਿਮਡ ਕਦੇ ਵੀ
ਢਿਕਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਥੇ ਵੱਡਾ ਿਪਰਾਿਮਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ…ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਤ ਇੱਕ
ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਬੱਲ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਅਮਰੀਕਨ ਮੋਹਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ, ਹੇਠ , ਿਪਰਾਿਮਡ। ਅਤੇ
ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਪਰ, ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਖ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, “ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਮੋਹਰ।” ਅਮਰੀਕੀ ਉਕਾਬ ਮਹਾਨ ਮੋਹਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ:

ਰੂਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ,
ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ;
ਹਰ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਅੱਖ
ਜਾਗਦੀ ਹੈ,

ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ—ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ
ਿਜਹੀ ਜੁਬਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ:
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਝੂਠ
ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,

ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
130 ਹੁਣ, ਮਹਾਨ ਮੋਹਰ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ, ਿਪਰਾਿਮਡ ਮਾਪਣ ਦੀ ਿਵਧੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ
ਲੋਕ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਨਹ੍ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆਵ ਿਵੱਚ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹਨ,
ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ।
131 ਹੁਣ, ਿਪਰਾਿਮਡ ਕਲੀਸੀਯਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲ ਤੇ
ਚੌੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਸਖਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਇਕ—ਇਕ
ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
132 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਖਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕਉਂ! ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

133 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਲਸੀਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ…ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਸ
ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਲੀਸੀਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ, ਲੂਥਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਦਾ
ਿਸਧ ਤ ਹੈ। ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਸਮ ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਇੱਕ
ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਲਿਸਯਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਰਹੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ…ਲੂਥਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ, ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ
ਿਦਨ, ਸ਼ਹੀਦ।
134 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਵ ਮੈਥੋਿਡਸਟ।
ਜਦੋਂ ਵੈਜਲੀ, ਅਤੇ ਐਸਬਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਏ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸਭਾਵ ਕੀਤੀ , ਉਹਨ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਗਰਜੇ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨਹ੍
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ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੱਲਦੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੀ ਿਰਹਾ
ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਿਡੱਗਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਜਾਦ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਇੱਕ
ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ।

135 ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਸਲੀਅਨ ਯੁੱਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਸਮੇਂ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਜੇ ਇਸ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਿਸਰੇ
ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ
ਹ , ਨਹੀਂ!

136 ਹੁਣ, ਲੂਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਇੱਥੇ ਉਸ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ…ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵਚ,
ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, ਚਾਰਟ ਤੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ
ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ; ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਸੰਪਰਦਾਵ ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਵ ਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਓਦੀਕੀਅਨ ਹਨ।
ਉਨਹ੍ ਿਨਕੁਲਾਈ ਵ ਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋ ਗਏ।

ਪਰ ਸੱਚੀ ਕਿਲਸੀਯਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵ ਗ। ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਿਦਆ ਹੋਇਆ
ਪੱਥਰ, ਿਪਰਾਿਮਡ ਤੋਂ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਿਕਸਦੇ ਿਬਨ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ? ਹੱਥ
ਤੋਂ ਿਬਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਰੱਿਦਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਿਦਆ
ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇਸ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ; ਿਸਰ, ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ
ਿਜਸ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮਸੀਹ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਕਾਰ, ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜ
ਕਿਲਸੀਯਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਪਤਵੰਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦਾ ਿਸਰ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”]
137 ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, (ਦੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਪਰਾਿਮਡ
ਵਰਗਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਿਕੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ?) ਮਿਹਮਾ
ਿਵੱਚ ਕੂਚ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਮਸੀਹ, ਿਸਰ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਪੱਥਰ, ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦਾ, ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਿਪਰਾਿਮਡ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕੱਿਟਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੇ ਰਹੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”]
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਨੇ ਮੂਰਤ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ
ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਪੀਸ ਕੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਆਉਣਾ?
ਕਿਲਸੀਯਾ ਪਰ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
138 ਇੱਥੇ ਕਿਲਸੀਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸੇ ਥ
ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ; ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ, ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ:

ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਿਰੜ ਿਰਹਾ ਸੀ,

ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਿਰੜ ਿਰਹਾ…(ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ
ਲੱਭਣਾ, ਸਮਝੇ।)

ਉਸ ਪੱਥਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਿਰੜ ਿਰਹਾ
ਹੈ।

139 ਥੇ ਉਹ ਹੈ! ਮਸੀਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਲਸੀਯਾ ਲਈ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਲਸੀਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵ ਗ।
140 ਮੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਿਮੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਥੇ
ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੁੰਬਕ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕੀ ਸੀ।

ਸਾ ਉਸ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰੇ
ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਕਿਲਸੀਯਾ ਇਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅਨੰਦ ਿਵੱਚ
ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
141 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਉਨ ਹੀ ਸਮ ਿਜਨ ਉਨਹ੍
ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਤ ਤੇ ਹ ।
ਖੈਰ, ਜੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ …
142 ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ…ਅਸੀਂ ਕਿਲਸੀਯਾ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਪੱਥਰ ਦਾ ਆਉਣਾ।
ਚਲੋ ਆਖ਼ਰੀ ਯੁੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ
ਹ । ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ
ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ। “ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ।” ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ 7 ਿਵੱਚ…ਜ —ਜ
9:27। “ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ, ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਦਿਰੰਦਾ
ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ…” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇਮ ਲਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ …ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
143 ਇਹਨ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੁੱਗ ਸੀ।
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ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚ, ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਿਨਕੁਲਾਈ
ਦੀ ਗੱਲ ।”

ਿਫਰ ਇਹਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਵੱਲ।
ਿਫਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਵਆਹ…ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੀ ਕਿਲਸੀਯਾ ਲਈ,

ਲੈਟੇਨ ਚਰਚ , ਅਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਹੋਇਆ।

ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਮਤੇ ਮੈਂ
ਆਵ , ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਟਾ ਦੇਵ ।”
144 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਜਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਕੀ ਦੇਿਖਆ…ਵੈਜਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇਸ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ?
ਿਫ਼ਲਦਲਿਫਆ। ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ—ਯੁੱਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਫ਼ਲਦਲਿਫਆ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਜੌਨ ਵੈਜਲੀ ਦਾ
ਸਮ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸਾ ਜ
ਸ਼ੀਲ ਗਰਮ ਸੀ।

ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਲ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ
ਅੰਤ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਸੇਂਟ ਇਰੇਿਨਅਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤਕ
ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ। ਸਮਝੇ?

145 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਦੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਯੁੱਗ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੁਝ ਲੋਕ; ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਦੂਤ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
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“ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੀ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ
ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਿਹੱਸੇ ਿਲਆਉਣਾ, ਜੋ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ।”

146 ਹੁਣ, ਸੱਚਾ ਰਸੂਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਪੜਹ੍ੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ‘“ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੀ।”
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਿਛੜਿਕਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ। ਥੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ,
ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਹ , ਜੋ ਥੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ
ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਏਲੀਯਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ
ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਿਕ, “ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸੀ।” ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਯੁਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਮਲਾਕੀ 3 ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ ਨਹੀਂ। “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮਤੀ 11: 6, ਿਬਲਕੁਲ

ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਓਗੇ, ਮਤੀ 11ਵ ਅਿਧਆਇ।

147 ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਿਵਚਾਲੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਥੇ ਿਪਛ ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲੀਸੀਯਾ ਦਾ
ਸੁਭਾਅ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ
ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼…ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਿਜਵੇਂ, ਬੁਰੀ
ਔਰਤ । ਉਜਾੜ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ; ਿਚੜਿਚੜਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ,
ਿਜਵੇਂ ਏਲੀਯਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯੁਹੰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ
ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
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ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ, ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਮਸੀਹ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

“ਤੁਸੀ ਕੀ ਹੋ?”
“ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ।”
“ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹ ।”
“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।”

148 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ! ਦੇਖੋ, ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਏਲੀਯਾਹ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਦ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਕੀ
ਇਸਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ,
ਧੋਣ ਅਕੜਾਉਣ ਵਾਿਲਓ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ। ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਸੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਰਹੇ, ਸਮਝੇ,
ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ…ਜੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ ।
149 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ,
ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
150 ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਹੇਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੁਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲੇਖ
ਛਾਿਪਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਅਖਬਾਰ, ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਇਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼
ਈਰਾਨ ਿਵਚ ਹੇਠ ਉਤਰੇ। ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਕੱਥੇ ਸਨ,
ਬੱਸ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹੁਣ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ,
ਭਾਈ, ਥੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇਖੋਗੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਾਰ
ਗੋਤ (ਗਾਦ ਦੀ ), ਬਾਰ ਗੋਤ (ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ), ਬਾਰ ਗੋਤ (ਰਉਬੇਨ
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ਦੀ ), ਬਾਰ ਗੋਤ …” ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ? ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ
ਤੇ। ਯਹੂਦੀ, ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਥੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਇਸ

ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਿਵਗੜੇ ਹੋ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਅਸਲੀ
ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
151 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਰੱਬੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੋ।
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਤਰ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਰੱਬੀ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, “ਚੇਤੇ ਕਰੋ,
ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗੇ, ਸਾ
ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’”

ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਉਸ ਸੱਤਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ।
152 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਪ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪੈਥਰਸ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਛੋਟੇ ਨੇਮ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਜੇ
ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਤ ਆਓ—ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਖੀਏ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ।” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ;
ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਿਚਨਹ੍ ਿਵਖਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ।” ਯਹੂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।
153 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਭਾਈ ਆਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਿਕਹਾ, “ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਆਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਲ।”
154 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਮੈ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਬੱਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ
ਿਲਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ।
155 ਕੈਰੋ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੋ
ਿਵਖੇ ਹੇਠ ਉਤਰਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਇਹ ਯਾਦਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਥੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਟਕਟ ਸੀ,
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ਉਹ ਮੈ ਿਮਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੋ। ਉਨਹ੍ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਖੈਰ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ।” ਔਹ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤ ਉਹਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

156 ਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੇ ਕੈਰੋ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋਂ ਪਰ
ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਿਟਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਪੁਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਿਮੰਟ
ਪਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦੀ ਦਾ
ਿਪਆਲਾ, ਅਜੇ ਭਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹੋ!” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ

ਿਵਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਥੋਂ
ਦੂਰ ਰਿਹ।” ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਟਕਟ ਲੈ ਕੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਉਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

157 ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ , ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ, ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਭ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੱਟਾਨ ਚੁੱਕ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਥੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ , ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਨਦੀ , ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਨਹ੍ ਿਸੰਚਾਈ
ਿਮਲੀ। ਉਨਹ੍ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੀ, ਉਥੇ। ਅਤੇ ਸਾ
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਮਰ੍ਤ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ
ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਸਮਝੇ?

158 ਸਭ ਕੁਝ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਿਕਉਂਿਕ ਿਹਟਲਰ ਦਾ ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੁਸੋਿਲਨੀ ਦਾ ਿਦਲ
ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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159 ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਾਓਡੀਕੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲਾਓਡੀਕੀਆ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ। ਜੇ…ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਥੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਿਵਮਾਨ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਲ ਗਰਮ
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਲਿਸਯਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਔਹ ਮਿਹਮਾ! ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜੁਬਲੀ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕ ਗਾ, ਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ—ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸ ਦਾ
ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ,

160 ਸੁਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ…? ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਵਚਨ ਿਕੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਸਨ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਬਾਹਠ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਿਕੱਥੇ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਦੋਂ ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਸਨ—ਸਨ—ਸਨ…? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਠ
ਸੌ ਅਤੇ…ਚਾਰ ਸੌ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੌ
ਿਤਰ੍ਆਸੀ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਕੱਥੇ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ?
ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।

161 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਵੇਗਾ; ਿਜੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਵੇਗਾ; ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ
ਆਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

162 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
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ਕਦੋਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਹੁਣ,
ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ
ਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

163 ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਿਵੱਚ ਹ । ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਵਤਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ , ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ । ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਫੜੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਹਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਜੋ ਪਲੀਤ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਤ ਬਿਣਆ ਰਹੇ; ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।” ਸਮਝੇ? ਿਫਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ।

164 “ਪਲੀਤ” ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਨ
ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
ਲਵ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵ ਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਨ ਦੇ
ਿਚੱਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਈ
ਦੁਆਰਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ,ਇੱਥੇ, ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ।

165 ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ…ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਸੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਉਨਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਹ , ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਬਿਚਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਠਿਹਰਾਏ
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ਗਏ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ?
166 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ;
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ—ਸਾਲ ਸਨ; ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਪ। ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਠੇਗਾ ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

167 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹੀ ਹੈ।” ਪਰ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ
ਹੈ, ਿਗਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਅਤੇ
ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
168 ਅਤੇ ਸਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਸੰਘ ਿਵੱਚ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, (ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ), ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ
ਬਨਹ੍ਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਤੇਰੇ ਲੋਕ।” ਿਕਉਂ?

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਿਕ, “ਮੈਂ ਭੇਜ ਗਾ…”
ਇਹ 11 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 19 ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਬੀ
ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ

ਇਹਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਮਾਰ
ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ
ਨਾਮਕ ਆਤਮਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਰਿਹਣਗੀ , ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦਸਵ ਿਹੱਸਾ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੀਰਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ
ਮੱਧ ਿਵੱਚ।
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169 ਜਦੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਿਫਰ ਸੰਘ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਗਰਮ ਪੈਨਟੇਕੋਸਟ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ, ਉਨਹ੍ ਹੁਣ
ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਿਮਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਨਹ੍ਣਗੇ। ਅਤੇ, ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਨਵ ਪੋਪ ਜੋ ਸਾ ਹੁਣ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼
ਢੇਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ
ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ; ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਜ ਦੋ, ਇਹ
ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਗੇ। ਔਹ ਮੇਰੇ! ਮਿਹਮਾ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ! ਹੁਣ, ਭਾਈ,
ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਇਕੱਠੇ ਿਲਆਉਣ
ਦਾ ਸੰਘ।

ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀਆਉਣਗੇ ਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

170 ਇਹ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਖੰਡਾ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਢੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਵਾਦ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ
ਜੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤ ਓਹ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ ।

171 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਹਨ ਜੋ
ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ
ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ
ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ੍ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਏਲੀਯਾਹ
ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਸ ਉਸ
ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ;
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ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ
ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ , ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ
ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਉਨਹ੍
ਿਸੱਧਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸਨ।

ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ…ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਿਪਆ; ਧਰਤੀ ਿਬਪਤਾਵ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ, ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨ ਨੇ ਚਾਿਹਆ। ਉਹ ਿਬਪਤਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਰੋਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ
ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਿਵਆਹ ਦਾ ਭੋਜ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹ !

172 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ, “ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।” ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਸਵਾਰ; ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜ ਤੇ ਸਨ।
ਘੋੜੇ, “ਸ਼ਕਤੀ ।” ਿਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ; ਖੂਨ, ਜ , ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਇਆ
ਵਸਤਰ; ਉਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ।” ਉਹ ਇੱਕ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਵਜੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਮਾ! ਉਥੇ
ਉਹ ਉਸ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

173 ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤ , ਇਹ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਿਵੱਚ,
ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੋ
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ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ ਨਬੀ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ
ਮਾਰਦੇ ਸਨ।

ਅਤੇ, ਲੜਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਕਉਂ, ਉਹ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਥੇ
ਵੇਖਦੇ ਹ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਰੋਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ
ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਗਆ।” ਉਸ ਟੁਕਿੜ ਨਾਲ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਲਹੂ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ,” ਉਸ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨਾ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਥੇ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

174 ਮਿਹਮਾ! ਔਹ, ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ
ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ! ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ , ਭਾਈ? ਆਖਰੀ
ਘੜੀ ਿਵੱਚ! ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ !

175 ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਲਈਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਨਵ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ
ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਿਫਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

176 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ, ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ…ਸਗੋਂ,
ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ, ਉਹ ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ…ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
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ਪਾਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਿਦ ਗੇ।”
ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹਇਹ ਕਰਨਗੇ।

177 ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੀ ਖਤਮ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਖਲਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਿਖਲਾਰੇਗਾ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

178 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:

…ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ…

“ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦਾ ਵਾਧਾ।” ਿਘਨਾਉਣੀ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ?
“ਗੰਦਗੀ।” ਸਮਝੇ? “ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,” ਉਹ ਕੀ ਹੈ? “ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।”
ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲਣ , ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ । ਸਮਝੇ? ਉਸ ਰੋਮਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਵੱਧ ਫੈਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ , ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਸਾਿਰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ। “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮਨ ਹੋਵ ਗੇ ਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ।” ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

179 “ਿਘਨਾਉਣੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਣ।” ਜੇ ਇਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾਲ
ਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ

ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

…ਿਵਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ…

ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੇਗਾ।

180 ਹੁਣ, ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਰੋਮਨਵਾਦ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ (ਅਰਥਾਤ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ
ਕੁਆਰੀ), ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:14 ਤੋਂ।
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ਆਓ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:14 ਲੈਂਦੇ ਹ , ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਤੇ
ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ, 13:14। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਖਾਉਂਣ ਦਾ ਉਹ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ (ਿਗਰਿਜ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨਾ) ਆਖਦਾ ਹੈ…ਆਖਦਾ
ਹੈ…ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ
ਓਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਿਜਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

181 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ
ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਮਾਰੂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਰੋਮ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਰੋਮ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਲੈ ਲਈ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ।
182 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:14। ਿਯਸੂ ਨੇ, ਮੱਤੀ 24 ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। “ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ।”

183 ਪੌਲੁਸ, ਦੂਜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵੱਚ ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਇ, ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ
ਆਇਤ। ਆਓ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਪੌਲੁਸ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਵੇਖੋ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਦੂਜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵੱਚ,
ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਆਇਤ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹਰ
ਕੋਈ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਤਰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ: ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ,…
ਉਹ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਪਿਹਲ , ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਾਓਡੀਕੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚਆਉਣਾ ਹੈ।

…ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,…
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“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ,” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ।
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

…ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍;

ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ।

ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ,
ਯਾ ਪੂਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਐਥੋਂ
ਤੀਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ,…

ਭਾਈ, ਕੀ ਵੈਟੀਕਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?

184 ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ
ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ…ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਤੇ—ਤੇ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ…ਰੋਮਨ ਅੱਖਰ, ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਠ ਹੈ, ਿਵਕਾਿਰਵਸ ਿਫਲੀ ਦੇਈ ਹੈ, ਜੋ
ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ,” ਇੱਕ ਪੋਪ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੀਹਰਾ ਤਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸੱਧਾ
ਤਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ
ਿਚਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਿਵਚ ਪੋਪ ਦਾ ਸਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਯਕੀਨੀ
ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਉਹ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,” ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨਨ।

185 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਡੱਗਣਾ ਪਿਹਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।”

ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ?
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186 ਔਹ, ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਮ! ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਗਾ!
ਔਹ ਮੇਰੇ!
187 ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? “ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ।” ਦੂਜਾ
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੋਪ ਦੇ ਆਉਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ, ਪੌਲੁਸ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਰ ਠ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, (ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ?) ਪੋਪ। ਸੰਸਾਿਰਕਤਾ
ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਕਰ੍ਮ
ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਆਤਮਾ ਫੜ
ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇਸਦੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਤਵੰਿਤ , ਮਾਣਯੋਗ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਕੁਝ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ
ਿਕਹਾ ਸੀ? ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਬਣ ਜ ਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ! ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹ ।
188 ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ , ਮਹਾਨ
ਹਸਤੀ , ਅਤੇ ਕਿਲਿਸਯ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਿਫਰ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਥੇ
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ
ਅਸਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਵੰਿਤ ਅੰਦਰ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਲਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ, ਇਹ,
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਨੱਕਾਓ, “ਲੇਵੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ?
“ਉਹ ਸਭ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵ ਗ।” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲ
ਇੱਕ ਿਡੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਹੁਣ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ
ਇਸ ਿਡੱਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ
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ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ।
189 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਣਹੱਤਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਤ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ, ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ…ਜ ਲਾਓਡੀਕੀਆ ਦਾ ਸਮ ; ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ, ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ
ਿਕੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਿਜਸ ਪਲ ਉਹ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ, ਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
190 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਆਓ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ
ਿਖਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ । ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹ ।
191 ਇਹ ਉਣਹੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ; ਯਹੂਦੀ ਦਾ
ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਿਬਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ; ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਿਬਲਕੁੱਲ
ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮ , ਲਾਓਡੀਕੀਅਨ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਯੁੱਗ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਭ ਿਸਤਾਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਿਕਨਾਰੇ ਲੱਗ
ਰਹੇ ਹ । ਯਹੂਦੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ
ਿਵੱਚ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਥੇ ਹ । ਇਹ ਿਕਸ
ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ, ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
192 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ—ਕੁਝ ਕੁ ਿਮੰਟ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁਣੋ।

ਿਜਸ ਪਲ ਉਹ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ, ਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਓਡੀਕੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹ । ਮਸੀਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਿਸਤਾਰਾ,
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ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ ।

ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀ ।
193 ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕੱਥੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੁੰਦੇ? ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ 6:1 ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:21 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ
ਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ; ਿਕੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?

ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਦਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹ । ਕੀ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਾਪੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਆਸਾਨ ਸਨ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ
ਵੀ ਪਿਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
194 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਬਆਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ
ਅੱਗੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਨੋਟ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ
ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਦ ਗਾ ਜੋ
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਸੱਧਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਸਮਝੇ?

ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚਾਕੂ ਦੇ
ਬਲੇਡ ਿਜੰਨੀ ਿਵੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਕੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵਚ
ਹ ? [“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ ਇਸ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਹੈ,
ਲੋਕ ਝੰਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਅਸਲ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
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ਦੀ ਅਸੀਸ ਕੋਲ ਿਲ ਦਾ ਜਾ ਸਕੇ? [“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ ਹਰ ਦੂਤ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ ਕੌਮ ਕੌਮ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ? [“ਆਮੀਨ।”] ਮਹ ਮਾਰੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ
ਿਪਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] “ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ।” ਅਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ , ਹੁਣੇ
ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
195 ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਬਆਨ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ…ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਤਪਤ
12:3, 33 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ,
ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ; ਗਲਾਟੀ 3:16 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਰ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅ-ਸ਼-ਰ, ਅਸ਼ਰ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ੀ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ਸਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ
ਕਾਲਕਰ੍ਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਗਲਾਤੀ 3:16 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ
ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਲਖਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ? ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:14।
196 ਹੁਣ, ਸਮ ਿਗਣਿਦ , ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਲਕੁਲ (ਸੁਣੋ)
ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਪੇਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, 33 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ। ਉਨ ਹੀ ਸਮ , ਉਨਹ੍ੀ ਸੌ
ਚੁਰੰਜਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ!
197 ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਿਲਖਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਲੇਵੀ 25, 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਉਣੰਜਹ੍ਵ , ਇੱਕ ਜੁਬਲੀ ਿਦੱਤੀ। ਪੰਜਾਹਵ
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ਸਾਲ ਜੁਬਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ ।
ਲੇਵੀ 25:8 ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 1977 ਿਵੱਚ ਸੱਤਰਵੀਂ ਜੁਬਲੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਬਲਕੁੱਲ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਜੁਬਲੀ,
ਮਤਲਬ, “ ਪਰ ਜਾਣਾ! ਿਰਹਾਈ!”

ਔਹ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ;

ਔਹ, ਜਗਤ ਹਉਕੇ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਮੱਠੇ ਿਰਹਾਈ
ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਜਦ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

198 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਗਏ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਉਨ ਹੀ ਸਮ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜੰਨਾ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 33 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਸੀਹਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਨੀ

ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਸੌ ਤੀਹ-ਕੁ ਸਾਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ
ਹਨ, 77 ਤੱਕ, ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੱਤਰਵੀਂ ਜੁਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਹ, ਭਾਈ! ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਆਮੀਨ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਥੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ? ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

199 ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਹੋ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ; ਮੈਂ ਇਸ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਤੋਂ ਿਲਆ
ਹੈ, ਪਾਲ ਬੌਇਡ, ਅਤੇ ਿਫਰ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਿਲਆ
ਹੈ, ਇਹਨ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ
ਇਸ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਲੱਭ ਿਲਆ।
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200 ਹੁਣ, 1933 ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਸੋਿਨਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ੍ੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ
, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਮੈ

33 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।), ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮ ਦੇਿਖਆ
(ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 1933 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।),
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਮੇਸੋਿਨਕ ਮੰਦਰ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ-
ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਪਰ੍ੰਟ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਹ 1933 ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, 1977 ਜ , ਉਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਦੇਖੋ।
ਯਕੀਨਨ।

201 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਬਣ ਰਹੀ
ਸਨ…ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ। ਿਕੰਿਨ ਮੈ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ! ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ…” ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ,
ਿਫਰ ਵੀ, ਕੱਲਹ੍ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਿਕ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ,”
ਜੋ ਸੀ…ਿਕੰਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਫਰੈਂਕਿਲਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ।”] ਫਰੈਂਕਿਲਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ,”
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, “ਚੌਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ
ਸਾ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

202 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ
ਮੁਸੋਿਲਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਜਾਵੇਗਾ,
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ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ।” ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆਆਇਆਅਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਰੈੱਡਮੈਨ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਰੈੱਡਮੈਨ ਦਾ
ਹਾਲ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਤੇ ਮੈ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। [ਭੈਣ ਿਵਲਸਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਹ ।
ਹ । ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਵਲਸਨ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ…ਪਰ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ? “ਪਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਿਜਸ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੈਰ ਪਰ ਕਰਕੇ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆਸੀ।

203 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ, ਵੋਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਚੁਣਨਗੇ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਪਛਲੀ
ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਚਾਰ…(ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ…”) ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।

204 ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਉਥੇ, ਚੌਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਥੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ
ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ।” ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਿਕਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸੀਗਫਰ੍ਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੀਗਫਰ੍ਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਨ
ਤੋਂ ਿਗਆਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ
ਚੌਥਾ ਸੀ।

205 ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ। “ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਿਜਸ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵਹ੍ੀਲ ਤੋਂ ਸੇਧ
ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,
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ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਰਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ
ਜ ਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਚੋੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਪੱਠ ਸੀ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵਹ੍ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚੈਕਰ ਜ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।” ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਿਵਿਗਆਨ, ਮਕੈਿਨਕਸ, ਸਗੋਂ,
ਸਭ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ, ਰਾਡਾਰ ਦੁਆਰਾ—ਦੁਆਰਾ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚੁੰਬਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ!
206 ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ—ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, (ਸੱਤ ਿਵੱਚੋਂ) ਪੰਜ ਚੀਜ਼
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰੀ ਹਨ।

207 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ
ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਸੁੰਦਰ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਮਨੀ ਿਜਹੇ ਸ਼ਾਹੀ-ਕੱਪੜੇ

ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬਰੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, “(ਉਹ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ; ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ।)”
ਇੱਕ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਔਰਤ; ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ,
ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇਿਖਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ।
208 ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਤੇਰਹ੍ਵੇਂ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਤੇਰਹ੍ ਧਾਰੀ , ਤੇਰਹ੍ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤੇਰ ਕਲੋਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਤੇਰਹ੍ , ਤੇਰਹ੍ , ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।
209ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਲਾਕ ਅਦਾਲਤ , ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ
ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਵਧੇਰੇ ਤਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਨੈਿਤਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਇਹ ਫਰ ਸ ਜ ਇਟਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਿਜੱਥੇ
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ਵੇਸ਼ਵਾਿਗਰੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਹਨ;
ਸਾਡੀ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਕਈ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਿਵਆਹੇ ਮਰਦ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
210 ਉਨਹ੍ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ
ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਪਰ,
ਬਸ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਨੀਚ ਹ ।
211 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੰਡੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਆਖਰੀ
ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਸੀ…ਿਕਉਂ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਸਨ ਜੋ ਿਵਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨੈਿਤਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?”
ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨੈਿਤਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ?” ਕਾਰਖਾਿਨ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ
ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਵਤਾ, ਜ
ਇੱਕ ਦੇਵੀ।
212 ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਸੁਲਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ, ਚੱਟਾਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ

ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਬਾਿਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੱਗ
ਦਾ ਢੇਰ, ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪੰਜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ…ਸਗੋਂ,
ਸੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ, ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
213 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਪਰ, ਉਸ
ਸਵੇਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ…” ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ
ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ
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ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਗਾ…ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਪਰ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣੇ, 1933 ਅਤੇ 1977
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ
ਕੱਲਹ੍ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ 1977 ਜੁਬਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ

ਉਨ ਹੀ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ …ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ , ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।
ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਦੋਸਤੋ? ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ?
214 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹ ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”]

ਦੇਖੋ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ ,
ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦੇ ਹ । ਪਿਹਲਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ
ਸਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਸਮਝੇ? ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੱਖ ਚੌਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ: ਕਟੋਿਰ ਿਵੱਚੋਂ ਡੋਲਹ੍ਣਾ,
ਿਬਪਤਾਵ , ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ ਿਤੰਨ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ। ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਿਬਪਤਾਵ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਜਦੋਂ
ਉਹਨ ਡੋਿਲਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
215 ਅਤੇ, ਔਹ, ਇਹਨ ਿਤੰਨ ਨਬੀ ਦੇਖੋ…ਜ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੱਟੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਰਮਗਦਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਬੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ
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ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਿਪਤਾਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਿਜਸਨੇ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ,
ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਬੀ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤੋਿੜਆ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਵ ਗੇ।” ਅਤੇ ਉਹ (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?) ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੀ, ਰੋਮਨਵਾਦ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ
ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈ, “ਗੰਦਗੀ।”
216 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮ ਵੇਸਵਾ ਜੋ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਲਾਲ
ਿਕਰਮਚ ਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ, ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ। ਤੁਹਾ ਉਹ
ਯਾਦ ਹੈ? “ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ
ਸੀ।” ਇਹ ਉਸਦਾ ਿਸਧ ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਥੇ ਹ , ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

217 ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ, ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਬਲਕੁਲ, ਿਬਲਕੁਲ, ਿਲਖਤੀ
ਸਬੂਤ ਹੈ।
218 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਤ ਮੈ ਇੱਕ
ਨੋਟ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਮਝੇ? ਕੁੱਝ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਭਾਈ ਜੋ ਟੇਪ ਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਤ ਮੈ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ;
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਲੋਕ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
219 ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਟਾਲੀਅਨ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
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ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਇਸ
ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ
ਸਾਮਵਾਦ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਰੱਲ ਕੇ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

220 ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ,
“ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਤੇ ਰੱਖੋ।” ਯਾਦ ਹੈ? “ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਤੇ
ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਭ ਸਾਮਵਾਦ ਿਵੱਚ ਰੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ
ਿਵੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਰੱਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਮਗਦੋਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਿਬਲਕੁੱਲ
ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ।

221 ਪਰ ਇਹ ਿਤੰਨ ਨਬੀ…ਇਹ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 11:3 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗਵਾਹ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਕਰਨਗੇ।” ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ? ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ। “ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ,” ਇਸ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ।

ਤ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ , ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ
ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ । ਿਦਨ…

ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਜਨ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ; (ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹ ।)

ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, (ਇੱਥੇ।)
ਹੱਲ ਵਾਿਹਆ ਿਗਆ ਹੈ;

“ਹੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਇਓ, ਆਪਿਣ ਕੋਲ, ਵਾਪਸਆ ਜਾਓ।”

ਆਓ ਇਸ ਗਾਈਏ:
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰੱਖੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਿਜਨ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ;
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਬੋਝ
ਨਾਲ,

“ਹੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਇਓ, ਆਪਿਣ ਕੋਲ, ਵਾਪਸਆ ਜਾਓ।”

ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ:

ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰੱਖੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਆਇਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹ ।

ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ;

ਉਹ ਉਸ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੇ ਚੱਲ ਗੇ ਿਜੱਥੇ ਰਸੂਲ ਚਲੇ ਸਨ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰੱਖੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।
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222 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੁੜਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲਹ੍ ਜਾਓ, ਭਾਈ! ਮੂਲ ਕੋਲ
ਵਾਪਸ ਜਾਓ! ਮੁੜਹ੍ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ! ਅਸਲ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ!
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ! ਵਾਪਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਲਈ! ਮੁੜਹ੍ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੱਲਹ੍! ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵੱਲਹ੍ ਵਾਪਸ
ਜਾਓ! ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ! ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ! ਉਹ ਸਾਡਾ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰੱਖੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।

223 ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਜ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ।” ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਿਰਹਾ। ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ!

ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ;
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਨ।

ਉਜਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…

ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ।

…ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।
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ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਨ।
(ਿਤੰਨ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇੱਕ!)

224 ਮੁੜਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ! ਮੁੜਹ੍ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ! ਮੁੜਹ੍ ਉਸ ਵੱਲ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ
ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ! ਮੁੜਹ੍ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਿਖਆ; ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਤ
ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਦੋਸਤ! ਇਹ ਸ਼ਾਮ
ਦਾ ਸਮ ਹੈ।
225 ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ
ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਝ
ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਸੱਤਰਵ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਆਮੀਨ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!
226 ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੋਹਰ । ਅਸੀਂ ਿਸੱਧਾ ਉਹਨ ਤੇ
ਆਵ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ।
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਲੰਬੀ ਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ 6ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਿਜੰਨਾ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹ ।
227 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ
ਜਾਵੇ। ਟੇਪ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮਝੇ।
ਹੁਣ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ 1977
ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਿਯਸੂ ਅੱਜ
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ 33 ਅਤੇ 77 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ, ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਹਨ,
ਵਾਪਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮਾਣੂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਨ…
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228 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਇੱਕ
ਹੋਰ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਿਲਨ — ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਪਛਲੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਊਬਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਨਾ ਇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਬਣਾ ਦੇਈਏ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਔਹ, ਇਹਅਿਜਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ! ਸਮਝੇ?
229 ਔਹ, ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ । ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ…ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ—ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੜਹ੍ੋ ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ;

ਔਹ, ਧਰਤੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ
ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਦ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਹ , ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਔਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕੰਨੇ ਿਤਆਰ ਹਨ?ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!
ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚਲੋ ਬੱਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਈਏ।
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਔਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਿਨਹ੍ਆ
ਜਾਵੇਗਾ,

ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਹ , ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਔਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਿਨਹ੍ਆ
ਜਾਵੇਗਾ,

ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ,

ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਭਰ ਜਾਣਗੇ;

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ,

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਹ , ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਔਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਿਨਹ੍ਆ
ਜਾਵੇਗਾ,

ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

230 ਓਹ, ਮੇਰੇ! ਕੀ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਹੈ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ! ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਹੈ। ਆਉ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਇਸ ਗਾਈਏ। ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ, ਹਰ ਕੋਈ, ਖੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਆਓ, ਇਸ
ਗਾਈਏ!

ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਹ , ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਹ! ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ, (ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ!)
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ਹ , ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਫਰ ਸਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਭੈਣ ਿਗਬਸ। ਔਹ, ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੀਏ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦੀ (ਿਕੱਥੇ? ਠੀਕ ਇੱਥੇ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ।)

ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।
ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ , (ਮਿਹਮਾ!) ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦਾ ਹ

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