
ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ

 ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
2 ਿਕਰਪਾਲੂ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬਦਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ,
ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕ, “ਲੇਲੇ ਨੇ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਹਰ
ਖੋਿਲਹ੍ਆ।”
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਅੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ , ਪਰ੍ਭੂ, ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ । ਅੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਦਖਾ ਜੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ; ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਮਸੀਹੀ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਿਫੱਟ ਹੋਈਏ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਬੈਠ ਜਾਓ।
5 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਇੱਥੇ
ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹ । ਮੈ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ, ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨ ਪਾਠ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ; ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
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ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭੇਤ ਭਿਰਆ ਹੱਥ!
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਾਜਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ?
7 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਟੀ ਵਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਿਹਰਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ
ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਛਾਵ ਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆਉਣ
ਲਈ। ਪਰ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਮਾਣ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਪਰ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ, ਿਨਮਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਰਾਿਜ ਦੇ
ਰਾਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਗਲੀਿਚ ਬਾਹਰ ਿਵਛਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਿਦ। ਉਹ ਿਨਮਰ ਿਦਲ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਨਹ੍ ਿਨਮਰ ਿਦਲ ਲੈ ਸਕੇ

ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ—ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ
ਲਈ ਰੱਖੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਿਛਆ…ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਿਮਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਦੇਣ ਲਈ—ਲਈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤ ਹ ; ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਪਰ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ,
ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਸਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਿਜਸ ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਹ ਿਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸੀ…ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ
ਮੇਰੇ ਅਿਜਹੇ ਿਪਆਰੇ, ਕੀਮਤੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ…ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਕਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਗਰਜੇ ਦੇ, ਭਰਾ ਕੋਿਲਨਜ਼। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ, ਛੋਟਾ ਿਮਕੀ,
ਜੋਅ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਿਦਲ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ।
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਉਠਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਚਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਦਓ। ਇਸ ਤੂੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ; ਉਹ
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ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਪੇ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
11 ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਿਕ ਸਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ
ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ।
12 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ,
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
13 ਅਤੇ ਮ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
14 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪੇ, ਇਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਘਰ
ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਭੇਿਜਆ, ਬੱਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
15 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਆਦਮੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ,
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੱਤਵੇਂ-ਿਦਨ ਦਾ ਐਡਵੈਂਿਟਸਟ,
ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ…ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦਾ।” ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾ , ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇਸਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ।”
16 ਬੱਚੇ ਹੇਠ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ, ਜ ਚ ਕੀਤੀ,
ਿਕੱਥੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ
ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਏ…?…
ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
17 ਹੁਣ, ਕੀ ਕੋਿਲਨਸ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤ ਦੱਿਸਆ
ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੋਿਲਨਜ਼? ਹ । ਚੰਗਾ। ਹ ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਮਕੀ ਕੋਿਲਨ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਛੇ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ।
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18 ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਹ,
ਉਹ…ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਇਹ
ਸੀ—ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹ । ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ—ਸੀ ਜ
ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ?
19 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ ਿਲਆ। ਇਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ—ਿਕ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਸੇਵਕਾਈ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ
ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾ …ਮੈਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ,
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ
ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਿਵੱਚ, ਹਾਲ ਿਕ, ਉਹ…
20 ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ…ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਿਮਿਲਆ।ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਤੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਲਗਭਗ…ਬਸ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉਸ ਹੋਣਾ ਸੀ…ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਵ ਗ, ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਇੰਨੀ ਚੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ…ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ
ਵਰਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ…ਅਤੇ
ਮਾਪੇ, ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ,
ਪਰ ਅਸਲ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
21 ਹੁਣ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ।
ਅਤੇ ਲਹੂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜ
ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਆਉਣਾ ਸੀ; ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ,
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ਗਲੂਕੋਜ਼, ਜ ਜੋ ਵੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਪਰ, ਹਾਲ ਿਕ, ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੁਆਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ
ਇੱਕ ਹੈਮਬਰਗਰ ਲਈ ਰੋਇਆ।
22 ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਿਣਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ…ਅਤੇ, ਉਹ, ਅਜਨਬੀ, ਪਿਹਲ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ…ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜਾ ਿਜਹਨ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਸੀਟ ਿਮਲੀ , ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ , ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਕਡ, ਉਨਹ੍
ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ
ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੜਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖ ਦਾ ਹੈ।
23 ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਿਵਚ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ,
ਇਹ ਤੁਰੰਤ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਥੇ ਵਾਪਸ ਨਵੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ—ਦੀ ਧੜਕਨ। ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ

ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ੍ਾਣੀ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ…
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ
ਕੰਮ ਹੈ; ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਲੈਣ—ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ, ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ!
24 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ…ਮੈਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਹ ; ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ …ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਬੀਨੋ ਕੈਿਨਯਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅੰਗ
ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਮੇਰਾ—
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਗਲੜੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਗੁੰਮ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ ।
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25 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵਿਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਅਤੇ
ਕਮਿਰ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਗਾ।

26 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ, ਅੱਜ, ਉਸ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲਆਇਆ,
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ…

27 ਮੈਂ ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਜ ਛੇ ਿਦਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੁੱਡ ਹੈ। ਹ ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਬਸ…

28 ਮੈਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ—ਇਹਇਸਦੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।

29 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ, ਜਲਦੀ, ਪਿਹਲ , ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਹੋ ਸਕੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ—ਦੇ ਅਣਜਾਣ
ਸਮਝ ਿਲਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਡੈਸਕ ਤੇ ਰੱਖੋ।
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ। [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ।] ਓਹ, ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਲਈ,
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕ । ਹੁਣ, ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹੋ, “ਕੀ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ?”
ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਿਸਖਾਇਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ
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ਦੇ ਯੁੱਗ ) ਿਸੱਧਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਹ ।
30 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਫਰ
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, “ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਥੇ ਕੋਈ

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ?”
31 “ਹ , ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਜੇ-
ਹੱਥ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੈ।” ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
32 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਸ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ।”ਆਮੀਨ।
33 ਆਉਹੁਣ ਿਫਰਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਅਤੇ, ਵਚਨ।
34 ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ, ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹੈ। ਅਤੇ,
ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ, ਬੱਸ ਇਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ…ਅਸੀਂ…
35 ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ …
ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ, ਅਤੇ
ਰਹੋ, ਬਸ—ਬਸ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਿਲਆਓ। ਦੇਖੋ?
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਨ ਮੋਹਰ—ਮੋਹਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਚਨ
ਬੰਨਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ।
36 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਿਲਖ ਗਾ, ਜ —ਜ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨੋਟ, ਅਤੇ ਰੱਖ ਗਾ…ਬੱਸ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ
ਹੋਏ, ਮੈ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ…ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ



8 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਨਾਲ—ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹ …ਮੈਂ—ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ—ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦੇਖਦਾ ਹ …ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਗਾ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਗਾ, ਇਕ
ਹੋਰ ਵਚਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ।

37 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ—ਮੋਹਰ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਘੁੜ ਸਵਾਰ,
ਹੁਣ, ਦੋ-ਦੋ ਆਇਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਆਇਤ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 6ਵ ਅਿਧਆਏ,
9ਵੀਂ ਆਇਤ।
38 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੇ
ਇਹਨ ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ…ਦੇਖੋ, ਕਦੇ
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਚੀਜ਼, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ
ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,
ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਿਹਣ ਕਰੋ। ਜ , ਟੇਪ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣੋ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ —ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਿਮਲੇਗੀ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈ —ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ—ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
39 ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ, ਜ
11ਵੀਂ ਸਮੇਤ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਤ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ:
ਅਤੇ ਉਹ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਿਕਹਾ, ਿਕੰਨਾ

ਿਚਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਹੈਂ…ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਿਨ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ;

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਉਨਹ੍ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ
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ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ—ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਵੀ…ਉਨਹ੍ ਦੇ ਭਰਾਵ , ਜੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਵ ਗ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

40 ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੇਪ , ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਵੀ, ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ
ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ?
41 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਿਚਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਅਤੇ
ਵਚਨ ਇਕੱਠੇ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਨਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
42 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ—ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ
ਿਸਰਫ਼ ਪਾਪ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ; ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ।
43 ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ;
ਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਹੋ। ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਉਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ…
44 ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ—ਉਹ—ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਨ, ਬਸ…?…ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ…ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ, ਮੁੰਡੇ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਪਤਾ ਸੀ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ।”
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45 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਇਹ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਅੱਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਚਰਚ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਚਰਚ ਥੇ ਿਗਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਿਫਰ ਉਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?” ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ
ਦੋਸਤ। ਦੇਖੋ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

46 ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਿਮੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਸਟੋਰ ਸੀ; ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ,” ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜ ਦੇ ਹੋ,” ਿਕਹਾ,
“ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਹੈ…

47 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਕਰਾਸਬੈਕ,” ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ
ਤੇ ਸਲੀਬ ਬੰਨਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਸਨ, ਪਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਨੇ ਉਹਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।

48 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਜ ਯਹੂਦੀ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹ । ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ—ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ ਦੇ ਹਨ, ਪੀਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ। ਪਰ,
ਸਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

49 ਪਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈ ਉਸ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ,
ਜੋ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਅਤੇ
ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਿਸਰਫ਼ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ
ਹ , ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
50 ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਯਹੂਦੀ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ; ਜੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੀ, ਜ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਦਲੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਧੀ , ਅਤੇ ਿਸੱਖ ,
ਜੈਨੀ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ; ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
51 ਹੁਣ ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਕ, ਇਸ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਅਸਲੀ
ਿਵਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਸਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਦੂਜੇ
ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਭਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਬੰਿਦ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
52 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਧੋਤੀ
ਹੋਈ ਔਰਤ ਜ —ਜ ਥੇ ਛੋਟਾ ਹਲ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ
ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
53 ਹੁਣ ਮੈ —ਮੈ ਬੱਸ ਕਰਨ ਿਦਓ…ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ
ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
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ਆਪ ਅਿਜਹੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਿਕ…ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

54 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?” ਤੁਹਾ ,
ਵੇਖੋ, ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਸ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ , ਪਿਹਲੀ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।

ਪਰ, ਪਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹ ।
55 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਆਣੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗਿਣਤ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ
ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ…ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ-…ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ
ਮੰਗਦਾ ਹ ।
56 ਯਸਾਯਾਹ 35, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੈ—ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਝੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਓਹ, “ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
57 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਾ
ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਿਵਚ,
ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦੂਰ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ
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ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ! ਉਹ ਦੇਖੋ? ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਜੋ—ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਹੈ।
58 ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਉਹਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ,
ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ, ਰਾਜੇ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ,
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੇ
ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂ—ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚੋਗੇ ਿਕ ਦੁਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ—
ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਪਰ, ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਨਮਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

59 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਜੱਥੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਿਵੱਚ…
60 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਹ
ਲੜਿਕ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੈਚਲਰਆਫ਼ਆਰਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ,
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ
ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ

ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।
61 ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਲਈ—ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਉਸ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
62 ਹੁਣ ਮੈ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਦਓ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੋ।
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
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ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ—ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ
ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ?
ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

63 ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਉਂ, ਉਹ, ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਜ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਿਕਵੇਂ ਖ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ
ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ
ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟਣ

ਲਈ। ਮੈ —ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ
ਹੈ, ਮੈਂ…

64 ਿਸਰਫ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ; ਪਰ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ ਹੈ।

65 ਉਹ ਕਾਲੀ ਗ ਿਕਵੇਂ ਹਰਾ ਘਾਹ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ ਦੁੱਧ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਲੇ ਮੱਖਣ ਿਰੜਕਦੀ ਹੈ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਵੇਖੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

66 ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਦੋ ਲੀਲੀ ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ੀ ਹਨ,
ਜ ਦੋ ਫੁੱਲ, ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੀਲਾ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਭੂਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲਾ। ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨ ਤੇ
ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
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67 ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈ ਸਮਝਾਵੇ
ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋੜਦੇ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੇ ਥ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਕਰ੍ ਤੀ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜ ਗਰ੍ਿਹਣ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜ ਘੜੀ, ਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਿਪੱਛੇ
ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਸੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉ, ਦੇਖੋ।
68 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੁੱਧੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸਰਲ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲੇਗਾ। ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ , ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ 6ਵ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ 9ਵ
ਆਇਤ, ਲੱਭਦੇ ਹ । ਮੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਦਓ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਤ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ…ਉਹਨ ਨੇ ਰੱਿਖਆ:

69 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜ ਜੀਵਤ—ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਦਾ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਥੇ, ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸੀ। ਥੇ, ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਅਤੇ
ਚੌਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
70 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਆਓ ਹੁਣ, ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਹ੍ੀਏ।
ਚਲੋ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆ ਜਾ…ਦੇਖ।
…ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ…ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ—ਦੀ

ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦ ਸੁਣੀ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
…ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ…ਆਉ…ਦੇਖ।
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…ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ।
71 ਪਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ , ਤ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਦੇਿਖਆ…

72 ਸਹੀ ਜਲਦ! ਦੇਖੋ, ਥੇ— ਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ, ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਜੀਵਤ
ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
73 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ,
ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ
ਸੀ…ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ—ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾ ਚਰਚ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ
ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਦਖਾਇਆ! ਉਹ ਇਸ, ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਬਚਨ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਚਨ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਜਾੜ

ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਦਾ—ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
74 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹ , ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ…ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਸੱਤ—ਸੱਤ
ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਅੱਧੇ, ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਜਾਨਵਰ
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਸੀ, ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਾਰ…ਬਾਰਹ੍ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰ, ਜ —ਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਤੰਨ
ਗੋਤ। ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨ ਕਬੀਿਲ ,
ਚਾਰੇ ਪਾਿਸ ਤੋਂ।
75 ਅਤੇ, ਜਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ ਸੰਦੂਕ
ਦੀ, ਨੇਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਂ
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ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਨੇਮ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਸੀ। ਲਹੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਰ
ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਦੇ ਬਾਰ ਗੋਤ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ
ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ, ਿਬਲਕੁਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ…ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ! ਥੇ ਇਹ
ਹੈ। ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

76 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ …ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਿਗਆ। ਹੁਣ, ਇਸ
ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ…“ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਸਰਫ਼
ਢ ਚਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨਾ

ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ!

77 ਜਦੋਂ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਇਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹਨ; ਢ ਚਾ ਨਹੀਂ।
ਬੁਿਨਆਦ ਹਨ! ਿਕਉਂਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ—ਇਹ—
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ “ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,” ਸਹੀ,
“ਮਸੀਹ, ਿਸਰ, ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ।”

78 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਹੁਣੇ ਫੇਲਹ੍ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ, ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

79 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ, ਥੇ, ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਪਰ ਥੇ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

80 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਾ ਮੱਤੀ 28:19 ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੱਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਹੇਠ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ, ਆ ਕੇ, ਸਾ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
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ਨਾਮ ਦੇ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੰਗਾ
ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ ।

81 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ, ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਥੇ— ਥੇ—ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦਾ, ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਸ…ਲੇਲੇ ਨੇ
ਇਸ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਥੇ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਹੁਣ ਆਓ, ਵੇਖੋ। ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ਥੇ ਹੈ…

82 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਤੇ…ਦੇਖੋ। ਉਤੇ…ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਜ
ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

83 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਿਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਚਾਰ
ਘੋਿੜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੋਿੜ ਦਾ ਸਵਾਰ
(ਇਕਵਚਨ), ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ
ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭੇਤ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? “ਇਹੀ ਭੇਤ
ਹੈ।” ਿਕਉਂ? ਭੇਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।

84 ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ, ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈ ਅੱਜ, ਵੇਖੋ, ਜ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਿਕ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭੇਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਭੇਤ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ
ਰਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

85 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਰਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
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ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ …ਉਹ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ…
86 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ,
ਪਿਹਲ , ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਬਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੂੰਦ ਯਾਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁਲਹ੍ਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਜਾਨਵਰ, ਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਉਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ—ਸਭ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
87 ਪਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਭੇਤ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਚਰਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ । ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਸ
ਸਮੇਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਚਰਚ ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 4ਥੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਿਪਸ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ
ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
88 ਉਸ—ਉਸ ਸਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ
ਚਾਰ ਪੜਾਅ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ
ਉਹਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
89 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਸ਼ੂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ “ਤਾਕਤ।” ਹੁਣ, ਆਓ ਇਸ ਨੇੜੇ ਤੋਂ
ਲਈਏ। ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਲੋਕ ਿਵਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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90 ਹੁਣ, ਜੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਠਿਦ ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਰੱਛ
ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਿਫਰ
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਠਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ । ਇਹ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਠਦਾ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠਦਾ
ਦੇਿਖਆ, ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰੋਕ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ—ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ; ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ।
91 ਆਮੀਨ! ਵਾਹ! ਓਏ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ! ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ, ਛੇ ਿਸੱਧੇ ਸੁਪਨੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ? ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਿਜਸ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵੱਚ ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕ, ਸੁਪਿਨ ਿਵੱਚ, ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ?
92 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ,
ਉਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦੱਸੋ; ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ।
93 ਪਰ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜ
ਇੰਦਰੀ ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵੱਚ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਿਫਰ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ…
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94 ਿਜਵੇਂ ਕ ਗਰਸੀ ਉਪਸ਼ਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ।
95 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੇਤਨਾਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪੰਜ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਦੂਸਰਾਇੱਥੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ, ਜਨਮ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਉਸ—ਓਸ ਵ ਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ। ਸੌਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
96 ਇਸ ਲਈ, “ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ।” ਉਹ—ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ “ਤੋਬਾ ਿਬਨਾ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ?
97 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ…ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ,
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਚੰਗਾ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੇ, ਵੀ, ਿਦਖਾਇਆ
ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ, ਕੌਮ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰਾ…

ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”
98 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
99 ਿਰਬਕਾਹ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ; ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ—ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ,
ਅਲੀਅਜ਼ਰ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਰਬਕਾਹ ਲੈਣਆਇਆ, ਤ ਉਹ…ਉਸਨੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਊਠ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ, ਿਜਸ ਊਠ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਦੇਖੇ ਲਾੜੇ ਿਮਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਊਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ।
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100 ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੀਜ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ
ਜੀਿਵਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਅਣਦੇਖੇ ਲਾੜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?
101 ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਘਰੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇਿਖਆ।
102 ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
ਉਸ ਵਾਪਸ ਘਰ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਲਆ।
103 ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ ਬੱਸ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਦੌੜਦੀ ਹੈ।
104 ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਹ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗੀ,
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।
105 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ , ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜ ਦਿਰੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
106 ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰ, ਬਦਲਦੇ, ਰੰਗਦਾਰ ਦਿਰੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ
ਲਈ। ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਦਿਰੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਿਤੰਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ; ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ, ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜੋ ਨਾਈਸੀਆ ਿਵਖੇ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਸੀ।
ਮੂਲ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਚਰਚ, ਿਜਸ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ
ਿਗਆ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੁਝ ਧੀ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲ
ਕੇ, ਿਤੰਨ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ
ਘੋੜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਸਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਹੁਣ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਇਹ—ਇਹ ਘੋੜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਵੀ…
107 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਿਹਲ , ਉਹ ਿਕਸ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ? ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ। ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਜੰਨਹ੍ ਿਕ ਉਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ…
108 ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਠਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ। ਦੇਖੋ? ਉਹ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਪੰਛੀ।” ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹ ,
ਭਰਾਵੋ, ਉਹ—ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ…
109 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਤ ਆਓ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ

ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
110 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ. “ਉਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ,” ਿਕਉਂਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, “ਪਰ ਉਹਨ ਪਰ ਨਾ ਿਖੱਚੋ;
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਓਗੇ।” ਦੇਖੋ, “ਬਸ ਉਹਨ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ।” ਉਹ ਕਰੇਗਾ…ਸਮ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਿਦਓ।
ਦੇਖੋ? ਇਹਨ ਸਭਨ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਿਦਓ।
111 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਇੱਕ ਦਿਰੰਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
112 ਓਹ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਤੇਜਨਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ…
ਓਹ, ਉਹ—ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਗੇਂਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ! ਤੱਕ…ਹੇ, ਭਾਈ! ਹਾਲ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ
ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈ
ਸਚੇਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ; ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
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113 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ (ਚਾਰ) ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਦੇ ਦਿਰੰਿਦ ਤੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਤਦੋਂ, ਹਰ ਵਾਰ (ਦਿਰੰਦਾ
ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ) ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਤੇ, ਇਸ ਲਈਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

114 ਹੁਣ, ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੜਹ੍ ਵ ਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਤਮਾ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।”
115 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ;
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ…
116 ਉਹ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਹੋਰ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਿਜਆ, ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ।
117 ਤੀਜੇ ਭੇਿਜਆ; ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਨਵਰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
118 ਉਸ ਨੇ ਚੌਥਾ ਭੇਿਜਆ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਭੇਿਜਆ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਓਹ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ!
119 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ—ਚਾਰ
ਜਾਨਵਰ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਹਨ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ…
ਜ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੀਲੇ
ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, “ਮੌਤ” ਘੋੜਾ।
120 ਆਉ ਹੁਣ ਇਹਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀਏ।
121 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
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ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ
ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ: ਸ਼ੇਰ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ
ਗੋਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗ ਹ ਿਗਆ, ਸੱਚਾ
ਵਚਨ ਉਸ ਿਮਲਣ ਿਗਆ।
122 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਰੀਨੇਅਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਾਰਿਟਨ।
123 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸੀ;
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਚਨ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ, ਥੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ!
124 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੁਢਲੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ,
ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਸੀ, ਯਹੂਦਾ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ। ਆਮੀਨ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ,
ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਉਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ, ਵਚਨ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ; ਸੱਚੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਗਈ, ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ! ਹੁਣ, ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਪਿਹਲਾ ਚਰਚ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ।
125 ਹੁਣ, ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ, ਇੱਕ
ਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ…ਿਕ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਸ਼ ਤੀ (ਅਤੇ) ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੰਗ।
126 ਹੁਣ, ਦੂਜਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਗਆ, ਉਹ ਬਲਦ ਜਾਨਵਰ ਸੀ।
ਬਲਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਜਦੂਰ, ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ।
127 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹ । ਮੈ , ਹ , ਮੈ
ਕਰਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਉਹ ਿਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਆਓ ਿਥਆਤੀਰਾ ਇੱਥੇ ਿਲਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ—
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਮਹਨਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਥੂਆਤੀਰਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਇਉਂ ਿਲਖ; ਇਹ
ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗ
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ਦੀ ਲਾਟ ਵ ਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਧੀਆ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ
ਹਨ;
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹ ,…

128 ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸੀ।

…ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ, (ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ…)
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ…ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ (ਦੁਬਾਰਾ, ਦੋ
ਵਾਰ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ”), ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

129 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਥਆਤੀਰਾ ਯੁੱਗ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸੈਟਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਅਤੇ ਿਥਆਤੀਰਾ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟਾ ਚਰਚ
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਸਰਫ਼—ਿਸਰਫ਼ ਮਜਦੂਰੀ।
130 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਲਦ, ਬਲੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਹ ਜ ਨਹੀਂ। ਉਨਹ੍
ਮਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੌਤ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਸਭ

ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਿਕਉਂ? ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਹੀ
ਆਤਮਾ!
131 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਰੀਨੇਅਸ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਪੋਲੀਕਾਰਪ, ਯੂਹੰਨਾ, ਪੌਲੁਸ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਉਥੇ,
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ!
132 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਿਘਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਰਾਵੋ,
ਉਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਉਸ ਸਖ਼ਤ, ਛੋਟੇ, ਬੁੱਢੇ ਰਸੂਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਧਾਰੀ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ
ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਪੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਿਮਲੀਅਨ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦੀਵਤਾ ਿਵੱਚ ਪਲੰਬ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
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ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਹੇਠ
ਚਲਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਥੇ ਸੀ।
133 ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮ ਜੀਿਵਆ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੱਤਰ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਣਾਈ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆਅਤੇ ਉਸ
ਪਾਤਮੁਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਤਮੁਸ
ਟਾਪੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਉਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
134 ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜਹ੍ੀ, ਜੋ ਮੈਰੀ ਨੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਿਲਖੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ…ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ
ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ।
135 ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਸ਼ੇਰ ਖੁਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ,
ਉਸ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ—ਉਨਹ੍ ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਸ਼ੇਰ ਿਢੱਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ,
ਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਥਹਾਊਸ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਿਵੱਚ—

ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
136 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਅਤੇ
ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”
137 ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਿਕਹਾ, “ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹ ।” ਊਹ-ਹ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।
138 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਾੜਨ
ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਸੰਗੀਤ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਦੂਤ ਦੇ
ਗੀਤ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ।
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139 ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਯੁਗ ਤੱਕ, ਥੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ
ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਤਮਾ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਮੈਂ…
140 ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਲੀਸੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਟੇਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ
ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸਆਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ
ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲਹ੍ੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ—ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਜਹੜੀ ਿਢੱਲੀ ਹੋਣ ਿਦੰਦੀ ਹਨ; ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ, ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ
ਮਸਹ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
141 ਹੁਣ, ਪਿਹਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜੋ ਗਰਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ, ਿਬਨ ਿਮਲਾਵਟ
ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ।
142 ਦੂਜਾ, ਥੁਆਤੀਰਾ ਿਵੱਚ, ਬਲਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੋਝ…
ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰੋਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ, ਥੇ
ਵਸ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਥ -ਥ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
143 ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਤਿਰਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚ ਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਸਲੀਬ
ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
144 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ—ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਇਹ
ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਪੈਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹਨ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਬਲਦ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ

ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ
ਿਨਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਜਾਣਾ ਿਪਆ।

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਰਸਅਤੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।”
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145 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਮਰ ਗਏ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਜਦੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਵ ਗ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ; ਹਜ਼ਾਰ
ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ , ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਠ ਿਮਲੀਅਨ।
146 ਬਲਦ, ਬਲੀਦਾਨ! ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਹੁਣ,
ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।
147 ਹੁਣ, ਤੀਜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?
148 ਹੁਣ, ਤੀਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ,
ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ; ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਚਲਾਕ, ਚੁਸਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਆਦਾਤਰ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ…
149 ਉਹ—ਉਹ ਯੁੱਗ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ; ਹੁਣ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ—ਉਹਨ ਦੇ—ਉਹਨ ਦੇ—
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ
ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਿਸਰਫ਼…ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਸੀ।
150 ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ; ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਪਿੜਹ੍ਆ-ਿਲਿਖਆ,
ਚਲਾਕ, ਵਧੀਆ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਤੁਸੀ
ਇਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ? ਹੁਣ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ
ਯੁੱਗ ਸੀ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਕੌਣ ਸਾਰੇ, ਨੌਕਸ, ਕੈਲਿਵਨ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਰੇ, ਵੇਖੋ,
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ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਿਬਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ, ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸੀ।
151 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ! ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਿਨੱਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਖੜਕੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੇਠ ਿਖੱਚੋਗੇ! ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ,
ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਗਰਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ, ਹੋਵੋਗੇ।
152 ਖੈਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
153 ਉਹ ਤੀਜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਕ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ
ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ।” ਦੇਖੋ? ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਦੇਖੋ? ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ
ਸਕੀਮ, ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਦੌਲਤ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦੀ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਲਈ ਹਮਲਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਈ…ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਪੁਰਗੈਟਰੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਓ,
ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ
ਪਈ। ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
154 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਅੱਜ ਵੀ,
ਉਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਮਸਹ ਹੈ? ਬਜੁਰਗ ਉਹਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ। ਿਕਉਂ, ਭਾਈ,
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਰਹ ਗਾ; ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਉਹਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕ—ਿਕ—ਿਜਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-
ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ ।
155 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ—ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
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ਿਵੱਚ, ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੋਸ਼ਰ ਜੋ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ…
156 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।”
157 ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਨੇ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ
ਦਾਖਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਚਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਦੇਖੋ, ਿਸਆਣਪ; ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ।
158 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਕੈਲਿਵਨ।
159 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। “ਜੋ ਕੁਝ
ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਭ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੂਥਰਨ ਚਰਚ ਇੰਨਾ ਮਰੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ! ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ
ਹੈ। ਚਰਚ ਮਰੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ ਉਹ—ਉਹ VIII, ਅਤੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਚਰਚ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ
ਪੰਜ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ।
160 ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ,
ਇਹ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…ਿਫਰ ਉਸਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵਚ ਦੁਨੀ ਬਚਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਲੂਥਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਉਹਆਦਮੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
161 ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਿਦਓ, ਿਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। “ਇਹ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ—ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋ
ਸਰੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
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162 ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ; ਇਹ ਉਹਨ
ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ, ਇਹ, ਪਰ
ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ?
163 ਇੱਕੋ, “ਲਹੂ ਹੈ, ਅਤੇ,” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਲਹੂ ਹੈ; ਿਕ ਯਾਜਕ
ਕੋਲ ਇਸ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਚਰਚ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਕੋਸ਼ਰ
ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕੰਨੀ
ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਿਖੱਿਚਆ!
164 ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ
ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਤੀਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਚਰਚ ਇੰਨਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਕ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚਰਚ , ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ
ਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਿਨਕਿਲਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਲਾਕੀ,
ਸਵਾਰ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ।
165 ਹੁਣ, ਪਰ, ਹੁਣ ਆਇਤ 3 ਅਤੇ ਪੜਹ੍ੋ…ਜ , ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:2,
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂਥਰਨ ਯੁੱਗ, ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ,
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:2 ਦਾ।
166 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਲੂਥਰ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ
ਕੰਮ ਵੇਸਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ, ਇਸ
ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਉਹੀ ਿਸਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਉਹ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
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167 ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਇਸ ਸਾਰਿਦਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। “ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੂਤ ,” ਬੇਸ਼ਕ, ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ,
168 ਜੋ ਿਕ ਹੈ, “ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,” ਦੇਖੋ, “ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਚੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ।”

…ਜੋ ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ:…
169 ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਵ ਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

…ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
ਹਨ।

170 ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਥੇ ਹੈ… ਥੇ ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਿਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਗਲਤ ਿਕਉਂ ਹਨ? ਿਕਸਨੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਰਸੂਲ ਨੇ? ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ
ਕਹੇ। ਇਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਦਰ ਚਰਚ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਲਆ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ

ਸਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਉਹਨ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ?
171 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੀ, ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈਇੱਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਰੱਕੀ
ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ।
172 ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੀਜਾ ਜਾਨਵਰ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ
ਗਏ ਸਨ।
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173 ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ, ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ।” “ਇਹ ਦਾਖਰਸ
ਹੈ।” ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਕੁਝ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਹੈ। ਉਸ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ “ਿਵਰੁੱਧ” ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ
ਿਫਰ, ਜੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…
174 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤ ਕਹੋ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹ ।”
ਖੈਰ, ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ।
175 ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਹਨ ਜੋ ਥੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ, ਇਸ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
176 ਇਸ ਲਈ, ਸੁਧਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ—ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ!
177 ਹੁਣ, ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਮਾਤ! ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ! ਦੇਖੋ? ਇਸ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ! ਦੇਖੋ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਿਲਆਇਆ…
178 ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। ਪਰ ਿਵੱਚ…
179 ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ
ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਧੀ
ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ?
180 ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”
ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ,
3:3। ਆਓ ਲਈਏ…ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਕੁਝ
ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ।
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ।

181 ਬਸ, ਨਹੀਂ ਤ , “ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੇ ਹੋ।” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

…ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਚੋਰ ਵ ਗ ਆਵ ਗਾ, (ਉਹ-ਹਹ), ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਵ ਗਾ।

182 ਹੇਠ , ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਿਹਲਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹੀ
ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ।
183 ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥੇ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕੈਥੋਿਲਕ ਤੇ ਹੱਸਦੇ
ਹਨ; ਜਦੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਛੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ, ਿਬਲਕੁਲ,
ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ!
184 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਓਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਉਸ
ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ

ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ? ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ
ਮੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਿਲਖੋ। ਇਹ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ
ਪਛਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ।
185 ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਵੇਂ
ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
186 ਹੁਣ, ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ, ਜੋ ਇਸਆਖਰੀ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਿਤਆਰ ਹੋ? ਆਖ਼ਰੀ
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ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਚੌਥਾ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੁਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ
ਉਕਾਬ ਹੈ! ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ…ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ, ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੱਚੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ?
187 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਭੇਿਜਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਭੇਿਜਆ। ਹਰ ਵਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
188 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਕਾਬ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ, (ਿਕਉਂ?) ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
189 ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਲਦ, ਜ —ਜ ਆਦਮੀ,
ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਥ ਸੀ; ਉਹ ਧਰਮੀ
ਸਨ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ।
190 ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਥੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ—
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
191 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ।
192 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ।
193 ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,
“ਬੱਿਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ।” ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ! ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
10:1, 7 ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਖਰੀ
ਦੂਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਉਕਾਬ! ਆਮੀਨ!
194 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਯੁੱਗ, ਜ ਹਰੇਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨਹ੍ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ,
ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ, ਿਬੰਦੀ ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮ ਹੈ, ਤ
ਇੱਕ ਉਕਾਬਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
195 ਹੁਣ, ਿਜਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰਆਇਆ, ਮੂਲ ਵਚਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ
ਇੱਕ ਸੌ ਿਹੱਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਿਣਆ।
196 ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਬਲਦ ਆਇਆ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਬਲਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ।
197 ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ—ਿਕਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਝੁੰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ।
198 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

199 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਦਾ ਸੌਵ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਹਨ…ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ,
“ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ, ਜੋ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੀ
ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਕੱਥੇ ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ? ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ?
200 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ! ਪਰ ਮੈ…ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ
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ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹ । ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ । ਦੇਖੋ, ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ
ਹ । ਮੈ ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਅਿਜਹੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਮਲੇ
ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇਠ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ…ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ,
ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹ …ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹ । ਇਹ ਸਭ
ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ ! ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ!

201 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਿੜਆ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈ ਐਤਵਾਰ
, ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

202ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ—ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਐਂਟੀਲੁਿਵਅਨ
ਸੰਸਾਰ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ ਭੇਿਜਆ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ
ਭੇਿਜਆ।

203 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਮ , ਯੂਹੰਨਾ ਤੇ ਵੀ, ਪਟਮੋਸ ਦੇ ਟਾਪੂ
ਤੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦੂਤ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਉਕਾਬ ਸੀ। ਹ । ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ…ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਿਕਤਾਬ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

204 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 22ਵ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ…22:19, ਮੈਂ ਗਲਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਨਹੀਂ। [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ 22:9 ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ।”—
ਸੰਪਾ।] 22:9, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 22:9 ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਹ, ਹ , ਇੱਥੇ।
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ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ: ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਾਸ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵ ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਹ ,…

205 ਦੇਖੋ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਿਖਆ।
…ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ , ਅਤੇ ਸੁਣੀ ।

206 ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਆਖਰੀ ਅਿਧਆਏ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ

ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਦਰਸਾਈ , ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਈ ।

207 ਅਤੇ, “ਉਹ,” ਿਫਰ, “ਦੂਤ,” ਦੇਖੋ।
ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ:…

208 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੀ, ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ: ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵ ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹ , ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

209 ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਿਕਤਾਬ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
210 ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਨਾਲ
ਹਰਾਇਆ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਥੇ
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਵ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ?
211 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰ ਵਚਨ ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ

ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਹੁਣ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:1, 7।
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212 ਆਓ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਆਇਤ — ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ…
ਅਸੀਂ…ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਇਤ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

213 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਉਕਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦੀ,
ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਕਾਬ ਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਥ ਤੇ ਸੀ।

214 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ਕ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨ
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੋੜ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ , ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਿਪਉ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਹ੍ਦਾ, ਤ ਮੈਂ—ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਇਹ, ਇਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

215 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, 9ਵੀਂ ਤੁਕ ਿਵੱਚ, “ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਆਤਮਾਵ ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਸਲ ਅਸਿਹਮਤੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਬਸ…ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ, ਸੋਿਚਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਿਕ, ਖੈਰ, ਡਾ. ਯੂਰੀਆ ਸਿਮਥ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿਜਹਾ ਸੋਿਚਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ
ਪਰ੍ਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”
216 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਵ ਗੇ। ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ —ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਦੁਲਹਨ ਕਲੀਸੀਆ ਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰ੍ਾਣ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, “ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ?” ਮੈ ਹੁਣ
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਤ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ:

217 ਦੇਖੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਸੀ।” ਹੁਣ, ਨਾ— ਥੋਂ ਨਾ ਿਹੱਲੋ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਏ…ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ,…ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ?…(ਦੇਖੋ?)…
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ, ਕੀ ਤੂੰ…ਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ?

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ;
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ
ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਤੇ—ਅਤੇ…ਭਰਾਵ ,
ਜੋ ਿਕ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

218 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਕਲੀਸੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਪਰ੍ਾਣ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ—ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
219 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਿਵਵਾਦ ਹੈ-…ਿਵਵਾਦ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ
ਕਾਗਜ਼ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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220 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਧਰਮੀ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ
ਪਰ੍ਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਕਲੀਸੀਆ, ਲਾੜੀ, ਪਰ ਉਠਾ ਲਈ
ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਾੜੀ ਦੇ
ਨਾਲ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ
4ਥੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਪਰ
ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ।

221 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਇਹ ਰੂਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ,
ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਹੈ ਿਜਸ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਹਨ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਹੈ, ਆਪ।

222 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਓਹ, ਹ , ਉਨਹ੍ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

223 ਇੱਥੇ, ਆਓ ਇਸ ਮੁਕਾਈਏ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਮੈ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ
ਵਚਨ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਵ ਗਾ। ਆਓ ਰੋਮੀ ਲਈਏ, ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਹਨ। ਆਉ ਰੋਮੀ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਦੇ—ਦੇ 11ਵ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਜਾਵ ਗੇ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ। ਬਸ…ਆਓ ਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਵ ਗੇ। ਰੋਮੀ , 11ਵ ਅਿਧਆਏ, 25ਵ ਅਤੇ 26ਵ
ਆਇਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਸੁਣੋ।

224 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਤ,
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,” (ਕੀ?) “ਉਸ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ
ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ।

ਿਕਉਂਿਕ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਗਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ (ਉਹ!), ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋ (ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ); ਅੰਨਹ੍ਾਪਣ ਕੁਝ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਈ
ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦੀ।

225 ਆਖ਼ਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਾੜੀ ਲਈ,
ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈਅੰਨਹ੍ ਪਣ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਿਵੱਚਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਅਭਗਤੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ:

226 ਸਹੀ! ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਖੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈਅੰਨਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
227 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਿਯਸੂ, ਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ! ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਉਹ, ਆਪ, ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ
ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਪਛਾਣ
ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਨਮਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ?
ਪੋਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅੰਨਹ੍ਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਦੇਖੋ? ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
228 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। “ਉਨਹ੍ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਚੋਲੇ, ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ।
ਹੁਣ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਉਥੇ, “ਉਨਹ੍ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।” ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਕੋਲ—ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ…
229 ਉਨਹ੍ , ਵੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਾੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
230 ਚਲੋ—ਮੈ ਇੱਥੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਿਕਸਮ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ;
ਯੂਸੁਫ਼, ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਕਾਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
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ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਿਨ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ।
231 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਫਰ, ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ, ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ
ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਚ ਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਿਸੱਿਕ ਿਵੱਚ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਖਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ।
232 ਉਹ ਪਰ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ।
ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ, ਵੇਖੋ,
ਉਸ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਦੀ। ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
233 ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਣ
ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੱਕ, ਯਹੂਦੀ ਤੱਕ ਅਸੀਸ
ਮੋੜਨ ਲਈ, ਵਾਪਸ…ਜ ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ? ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ , ਜੋ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹੈ।
“ਮ —ਮ ਕਲੀਸੀਆ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ।” ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼…

ਉਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਮ ਸੀ।
234 ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਉਥੇ ਵਾਪਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਤੋਂ, ਮਸੀਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਹੱਥ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਾ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
235 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਫਰ, ਯੂਸੁਫ਼, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵ , ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ
ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਿਲਆ। ਿਬਲਕੁਲ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਿਲਆ।
236 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15। ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
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ਇਸ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਹੁਣ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:14 ਪੜਹ੍ੋ। ਚੰਗਾ। ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੈ। ਚੰਗਾ। “ਿਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…” ਨਹੀਂ, ਆਓ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,…
237 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਕੋਲ ਗਏ
ਸਨ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਿਸ਼ਮਾਉਨ (ਇਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਹੈ) ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ।

238 ਹਹ! ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਲਆ,
ਤ ਉਹ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
239 ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ , ਜ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ , ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ।
240 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਰੂਹ । ਖੈਰ, ਦ…ਇਹ,
“ਇਹ ਰੂਹ ,” ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, “ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ,” ਉਨਹ੍
ਈਚਮੈਨ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਦੇਖੋ? ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ , ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
241 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਸਨ,” ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਿਝਆ?
242 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੀ।
ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਇੱਥੇ ਤੇ…? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਹ । ਚੰਗਾ।
243 ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹਨ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।



46 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਰੱਖੀ:

244 ਯਹੂਦੀਓ! ਅਤੇ ਿਹਟਲਰ ਉਨਹ੍ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਈਕਮੈਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਟਾਿਲਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਦੇਖੋ? ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
245 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਸੀ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ।” ਦੇਖੋ? ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ
ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।
246 ਹੁਣ ਵਚਨ, ਸੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਕਵੇਂ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰੋਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ।
247 ਓ, ਉਸ ਿਦਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖ
ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ”? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਿਹੱਸੇ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ
ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ, ਬੰਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
248 ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ
ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਉਸ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਤੇ ਡੋਿਲਹ੍ਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਤਆਗਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਥੇ ਕੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?”
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ।”

249 ਿਕਹਾ “ਇਹ ਸਵਰਗ ਿਕੰਨਾ ਚਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਪੋ।” ਊਹ-ਹਹ।
“ਸਮੁੰਦਰ ਿਕੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
250 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹ ।”
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਉਸ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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251 ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਠੁਕਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ
ਕਰਾਉਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗੈਲਨ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕ
ਦੇ ਹੇਠ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਦੇ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ
ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹ ।
252 “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।” ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਾ ਨ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ?
ਦੇਖੋ? ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਕਾ ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ
ਸਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।” ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ਸਨ।
253 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅੰਨਹ੍ੇਪਣ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਉਦੋਂ ਦੇਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਹਨ ਤੇ ਹੈ।
254 ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਉਹ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ “ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ,”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਯਹੂਦੀ।
255 ਪਰ ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍ , ਹਰੇਕ , ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, (ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਵੇਖੋ;
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ,
ਇੱਥੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ਦੇਿਖਆ। ਹੁਣ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ?”
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ਦੇਖੋ, “ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ।” ਦੇਖੋ?
256 ਆਉ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹ , ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਲਈਏ। ਉਨਹ੍
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਉਹਨ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ। ਉਹ—ਉਹਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ, ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ: ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ! ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ
ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਚੀਿਕਆ, “ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ!” ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
257 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਿਕਹਾ,“ਉਨਹ੍ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਪਰ ਇਹ
ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਹਨ ਤੇ
ਪਹੁੰਚੀ। ਆਮੀਨ! ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,

ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ।
258 ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ। ਦੇਖੋ,
ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ…ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ
ਕੋਈ ਮੈ ਛੱਡ ਦੇ।” ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਿਜੱਥੇ ਲਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
259 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?” ਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ
ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਯੂਸੁਫ ਹ ।” ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
260 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,“ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਮੈ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣਾ ਿਪਆ।” ਮਿਹਮਾ! ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਿਬਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ
ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ।” ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ?
ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ
ਕੁੱਝ ਖਤਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”
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261 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕਿਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ । ਪਰ, ਪਰ, ਉਹਨ ਦੇ ਦਾਗ ਬਾਰੇ ਕੀ?” ਦੇਖੋ?
262 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ।” ਦੋਸਤੋ?
263 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜੇ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਿਦਨ ਲੈਣਗੇ, ਿਸਰਫ ਰੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੋਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣਗੇ; ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸੀਹਾ
ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ।” ਿਕਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਘਰ ਵ ਗ ਰੋਣਾ,

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?”
264 ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਉਹ—ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਹਨ;
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਾ ਲੈਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ਕੀ ਹੈ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਨਹ੍ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾ , ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ…ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।
265 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਰੂਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਲੇ
ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ?
266ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਉਹਨ ਤੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਲਈ ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ।
267 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ, ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਨਹ੍ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਖੋ? “ਓਹ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਸਭ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਮੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਹੇਠ
ਿਲਆਏ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕ , ਇਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
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ਹਨ, ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ
ਨਾ ਹੁੰਦੀ—ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਰੁਿਕਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਅਤੇ ਹੁਣ—ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਲੈਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ
ਤੁਹਾ ਸਭ ਇਹ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਵਜੋਂ।” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ?” ਓਏ!
268 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਲਵ ਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਬਨਯਾਿਮਨ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ,
ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਦਾ
ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਵੇਖੋ; ਉਸਦੀ ਮ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਹਲਾ ਚਰਚ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ। ਇੱਕ
ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਸੀ। ਓਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ! ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਥੇ ਉਹ ਹਨ।
269 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਨਹ੍ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
270 ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ , ਹਰ ਇੱਕ , ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ ਿਦਓ। ਉਹ ਉਹਨ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਬਚਾ ਲਵ ਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ ।” ਦੇਖੋ?

ਹੁਣਆਇਤ 10। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਨੇ “ਬਦਲਾ” ਮੰਿਗਆ। ਦੇਖੋ?
271 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਇਹ ਸਟੀਫਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ: “ਿਪਤਾ ਜੀ,
ਉਨਹ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ,” ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
272 ਪਰ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਵੇਖੋ. ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਵੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਿਧਆਨ
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ਿਦਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ,” ਯਹੂਦੀ। ਸੌ…
ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ …ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ।”

273 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਹੁਣ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ।” ਿਕਉਂਜੋ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਮੈ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਆਇਤ—ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਸੱਚਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ?

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ;
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਉਨਹ੍ ਅਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੁੱਤ, ਦੇਖੋ, (ਕੀ?) ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੁੱਤ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੇਵਕ…

274 ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਦੇਖੋ?

…ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਦਾਸ ਤੱਕ ਵੀ…ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…

275 ਦੇਖੋ, ਿਜਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ?

…ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

276 ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ
ਵਚਨ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ; ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਥੇ ਬੈਠੋ, ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।”

277 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਤੇਰੇ ਭਰਾਵ ਨੇ।” “ਤੇਰੇ
ਭਰਾਵ ਅਜੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਸੀ,” ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ
ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਜਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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278 ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾ ਇਹ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਿਮਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ…ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੇ
ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ?

279 ਨਾਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ
ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹ ; ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਤੋੜਦਾ— ਥੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

280 ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਦੋ
ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

281 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ।

282 ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਪਛਲੇ
ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

283 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ? ਮੈਂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵ ਗੇ ਤ ਸਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕਉਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਸ…ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾ
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਹ । ਦੇਖੋ?

284 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਾਨੀਏਲ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ, “ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ,” ਰਾਜਕੁਮਾਰ, “ਮਸੀਹਾ,” ਸਗੋਂ,
“ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਮਸੀਹਾ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀਦਾਨ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਪਰ
ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਨ।”

285 ਇਸ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਉਹ
ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ
ਠਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
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286 ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਹੁਣ, ਇੱਥੋਂ ਹੇਠ , ਅਸਲ,
ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਥੋਂ ਹੇਠ ; ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਜੀਵਨ
ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਿਬੰਦੂ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ, ਉਹ ਈਚਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਲੱਖ ਹੀ ਹੇਠ ਹਨ! ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਜਰਮਨ ਨੇ
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਵਾੜ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਖੂਨਹੀਣ, ਜ ਖੂਨ-
ਿਦਲ, ਭੁੱਖੇ ਿਹਟਲਰ, ਅਤੇ ਸਟਾਿਲਨ, ਅਤੇ ਮੁਸੋਿਲਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਜੋ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ!
287 ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ—ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਆਦਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ।
288 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ-ਿਤਆਗੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹਨ।
289 ਪਰ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ, ਇਸ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ,
ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ
ਲੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਯਹੂਦੀ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ; ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਸਮਝੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
290ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਿਕਉਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ?” ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾਜ ਥੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
291 ਪਰ ਇਨਹ੍ —ਇਨਹ੍ ਦੋ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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292 “ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,”…ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ,
ਜ ਲਈ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, “ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ।”
293 ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀ ਲਈ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
294 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ—
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ।
295 ਇਹਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ —ਇਹ ਨਬੀ ਕਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਠਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਯਹੂਦੀ
ਿਜਨਹ੍ ਈਕਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ, (ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ)
ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ
ਚੋਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ…
296 ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੀ ਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਹ —ਸਾ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ…ਦੇਖੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਉਹਨ
… ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਗਰੀਬ ਸਾਥੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਭਰਾਵੋ।

ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ। ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ, ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਬਦਲਣਾ, ਲੱਤ ਦੁਖਣ
ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ…ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਖੜਹ੍ੀ
ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰਦ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੀਟ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ
ਮ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹ , ਤ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ।
297 ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,
ਤੁਹਾ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਵੇਖਣ ਦੇਣ ਲਈ; ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਰੂਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
298 ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ, ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਮਸੀਹਾ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਕੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।” ਇਹ ਿਵਚਕਾਰ
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ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੱਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ? [“ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ।”]
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, “ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਈ,” (ਕੀ?)
“ਹੋਰ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ।”
299 ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਉਂ, ਵੇਖੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ
ਸੱਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਚੁਣੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ।
300ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਅੰਨਹ੍ੇਪਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੇਟਿਦ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ।”

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ, ਪਰ੍ਭੂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ ?”
301 ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਦਮੀ, ਯਹੂਦੀ
, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਿਪਆ

ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤ ਜਾਨਵਰ
ਜ ਦਿਰੰਦੇ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

302 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ…ਹੁਣ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
303 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਕੌਣ
ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ! ਦੇਖੋ?
304 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ, ਿਕ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ—ਦੀ
ਪੋਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ ਉਹ—ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ…
305 ਹੁਣ, ਿਨਯਮਤ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਿਨਯਮਤ
ਸਮ , ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਹ ਿਦਨ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਕੀ ਇਸ
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ਰਲਾਇਆ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਨਯਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਤੀਹ
ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
306 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਿਦਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਤੀਹ ਿਦਨ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਮਿਲਆ? ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਤੇ…ਜ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ। “ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ
(ਸੱਠ ਿਦਨ),” ਠੀਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ।
307 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਸ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜੋੜ ਵ ਗ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਉਨਹ੍ ਦੋ ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ।
308 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ਿਬਲਕੁਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨ ਦਾ…ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਖੋ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਿਕਸਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ?
ਮੂਸਾ ਨੇ। “ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।” ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਿਕਸਨੇ
ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਥੇ
ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ…
309 ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਉਹਆਪਣਾ ਮੇਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ, ਕਦੋਂ—ਜਦੋਂ, ਪਿਹਲ …
310 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰੇ—ਕੀ ਕਰ । ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਐਂਡੋਰ ਦੀ ਡੈਣ ਕੋਲ ਿਗਆ।
311 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਇਆ।
312 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਪਰ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ।
ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ,” ਦੇਖੋ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ?” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ
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ਇਸ ਵਾਰ, ਕੱਲ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਨਾ ਿਸਰਫ਼…ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
313 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ । ਦੇਖੋ?
314 ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ, “ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ!”
315 ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਹਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਦੇਖੋ
ਬਸ ਇੱਕ…
316 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਓ। ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਨਾਲ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਏਲੀਯਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
317 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਚਾਰ ਨੰਬਰ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ; ਉਹ—ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜ
ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
318 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਸੀ, ਖੁਦ। ਅਗਲੀ
ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਇਆ, ਤ ਉਹ (ਕੀ?) ਯੂਹੰਨਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਊਹ-ਹਹ।
319 ਪੰਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਕ, ਪੰਜ
ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਿਯਸੂ ਿਕਰਪਾ
ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਸੀ? ਜੇ-ਏ-ਸ-ਉ-ਸ, ਪੰਜ, ਲ-ਏ-ਬ-ਓ-ਆਰ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਮਜਦੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ—ਲਈ ਿਪਆਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
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ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ? F-a-i-t-h
in l-a-b-o-r. ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਜਦੂਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ
ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ।
320 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਿਹਲਾ ਏਲੀਯਾਹ, ਉਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ। ਮਲਾਕੀ 4 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ
ਸੱਤਵ ਦੂਤ, ਜ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੂਤ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ, ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਯਹੂਦੀ
ਲਈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
321 ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ। ਜੇ
ਕੁਝ ਜਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਲਾਕੀ 4, “ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ” ਹੈ ਲੋਕ,
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਥੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਿਦਓ,
ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪੇਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ…ਜ ਬੱਚੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ।” ਦੇਖੋ, ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ!
322 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਵ ਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਿਚ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਪਤਾਵ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਾ ਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਿਪਓ ਨੇ ਕਾ ਨ ਰੱਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
323 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ, ਤ ਵੇਖੋ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਸੀ।
324 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ 11, ਉਸ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਸਮਝੇ?
325 ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਏਲੀਯਾਹ ਦੌੜੇਗਾ; ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ। “ਏਲੀਯਾਹ” ਪੈਦਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, “ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਪਉਵ
ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ,” ਰਸੂਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ
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ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ। “ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ
ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਉਹਆਪ ਹੀਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

326 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ…ਜ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ…ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ! ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਯਹੂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆ
ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ
ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, “ ਥੇ ਉਹ
ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਜੋ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਆਮੀਨ! ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

327 ਮਿਹਮਾ! ਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ,” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ
ਸੀ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਥੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਜੋ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਆਮੀਨ! ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ।

328 ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਿਕਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉਲਝਣ
ਸੀ ਪਰ ਉਹ—ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ।

329 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹਨ ਆਦਮੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨ
ਦੀ ਮੂਲ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਜੰਦਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹਨ
ਨੇ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮੂਸਾ, ਦੋ। ਕੀ? ਹੋਰ ਦੂਰ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਜੰਦਾ
ਰੱਿਖਆ।

330 ਉਹ ਨਾ ਤ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਜੀਉਂਦੇ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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331 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਮੂਸਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਠਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਿਕਸੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੂਤ ਉਸ ਲੈ
ਗਏ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਕੋਲ ਏਂਜਲ ਪੈਲਬੀਅਰਰ ਸਨ। ਊਹ-ਹਹ। ਿਕਉਂ? ਕੋਈ
ਵੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਏਂਜਲਜ਼,
ਪੈਲਬੇਅਰਰ ਸਨ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਥੇ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
332 ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹ ਬਿਲਦੂਤ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਸ ਉਥੇ ਕੰਬਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਬਦਾ
ਦੇਿਖਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ।”
333 ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ! ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ! ਮੈ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਿਦਓ,
ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਹੁਣ, ਦ…ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ
ਕੇ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, “ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਮੂਸਾ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਓਹ, ਇਹ
ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।

334 ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਏਲੀਯਾਹ, ਉਹ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਪਈ —
ਸੰਪਾ।] ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਘਰ ਭੇਿਜਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਰੱਥ ਭੇਿਜਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਮਿਰਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰੱਿਖਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦਾ
ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਸਹ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਵੀ, ਵੇਖੋ, ਉਸਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ।
335 ਪਰ ਉਨਹ੍ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ, 11ਵ ਅਿਧਆਏ। ਹੁਣ, ਚਲੋ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਥੇ ਹ । ਆਓ ਹੁਣੇ
ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
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ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਦੋਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ
ਚੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11, ਅਤੇ ਆਓ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ…ਉਹਨ
ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,…

336 ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ-ਪਾਖੰਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸਆਗਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ। ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ।

…ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ…ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

337 ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਰੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਰਿਹਣਗੀ —

ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ,…ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ…ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ, (ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਵੇਖੋ)।

338 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, (ਕੀ ਉਹਨ ਨਹੀਂ?)
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
339 ਿਕਉਂ? ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਏਲੀਯਾਹ
ਦੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਨਹੀਂ…ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ,
ਿਕਹਾ, “ਏਲੀਯਾਹ, ਤੂੰ—ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ…ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵ । ਮੈ —ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਸਾ
ਹੇਠ ਭੇਜ ਗਾ”? ਿਕਉਂ?
340 ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਖੋ। ਏਲੀਯਾਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਸੀ; ਪਰ ਮੂਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਕਾ ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਮੂਸਾ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਥੇ ਹੈ…ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ…ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।” ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਖੁਦ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਏਲੀਯਾਹ
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ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਓਏ! ਦੇਖੋ? ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੂਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ; ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਰਾ।
341 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਲਈ; ਸੰਪਰਦਾਵ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨਹ੍ ਟੁਕਿੜ
ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਿਚਹਰੇ; ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਕੁੱਿਤ
ਖੁਆਇਆਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ।

342 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਯੂਹੰਨਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ ਉਸ ਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਲਈ ਬੱਿਚ ਪੈਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।”
343 ਹੇਰੋਿਦਯਸ ਤੱਕ ਚੱਿਲਆ, ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਮੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ…?”
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਹੇ, ਭਾਈ! ਵਾਹ!
ਹਮ! ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ। ਯਕੀਨਨ।
344 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹਨ ਰੂਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਤਾਲੀ ਲਈ…ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਓਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ
ਹੈ…? ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
345 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵ ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅੱਗੇ ਵਧੋ!”—ਸੰਪਾ।]
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਪਸੀਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
346 ਪਰ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਭੁੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ
ਕਹ । ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ , ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ
ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਵੇਖਣ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ? ਤੁਹਾ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ? ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਲਾੜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਚੱਟੇ ਕੱਪਿੜ ਿਵੱਚ ਸਨ।
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347 ਮੈਂ ਜਾਗ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ
ਿਠਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਠਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ?” ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
। ਉਹ ਿਹੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ…ਉਨਹ੍ ਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਣਾ

ਿਪਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਿਠਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ;
ਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਹੈੱਡਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਿਪੱਛੇ ਝੁਕ ਿਗਆ।
348 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੰਜਾਹ-ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ—ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਹ੍ੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ।” ਦੇਖੋ।
349 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਾ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ—ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ,
ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਜਲਦੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਇਹ ਸਭ ਹੈ।”
350 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਆਦਮੀ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਆਉਂਿਦ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੂਕ, ਜ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ।”
351 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ…ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਿਮਲ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚੱਟਾ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ।” ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਹੈਲੋ, ਭਰਾ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ; ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਸੀ। ਹ । ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣਾ
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ਚਾਹ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
352 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੀ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ; ਡਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਜਾਵ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਮੈਂ
ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਿਪਆ ਇਹ
ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ।
353 ਅਤੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੋਿੜਆ—ਸੰਪਾ।]
354 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਾਣੂ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
355 ਅਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ
ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਊਹ-ਓਹ।” ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹ , ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ।” ਦੇਖੋ?
356 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਗਾ।” ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਦੋਸਤੋ, ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ, ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ,
ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
357 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ,” ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਮੈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ।” ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ
ਹੈ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਲੇਿਟਆ, ਉਥੇ ਹੀ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਇੱਥੇ।”
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358 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ—ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ
ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ, ਬਲੂਗਰ੍ਾਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫੈਲਣ
ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
359 ਅਤੇ, ਅਚਾਨਕ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ
ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ, ਲੱਕ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ
ਵਾਲ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
360 ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ; ਅਤੇ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਥੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ
ਕੱਟੀ। “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ।” ਪਰ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ।”
361 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਦੌੜਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ! ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ…
362 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ…ਉਹ ਮੈ
ਔਰਤ-ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਦੇਖੋ। ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ…ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ—ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਜ ਚਲਾਕ ਅਲੈਕਸ ਲਈ।
363 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ । ਹੁਣ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਨ…ਹੁਣ, ਮੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਭੀੜ ਹ । ਪਰ, ਉਹ ਸਨ, ਉਹ ਔਰਤ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ , ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਡਾ—ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!” ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਦੂਜੀ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇਗੀ।
364 ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਮੈਂ
ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਥੇ ਹੀ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ
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ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੈ —
ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”
365 ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਲਰ, “ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ,” ਅਤੇ ਮੈ ਜੱਫੀ
ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ, ਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ, ਔਰਤ ਸਨ।
366 ਹੁਣ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ, ਭੈਣ , ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਕਾਰਨ…
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ…
367 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰ , ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵ । ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ

ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤ …
368 ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ
ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਨਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਥੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹੁਣ, ਮੈ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ।
369 ਪਰ, ਥੇ ਨਹੀਂ; ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਥੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਲਈ
ਔਰਤ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
370 ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਦੇਿਖਆ; ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ—ਇੱਕਔਰਤ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵ ਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਹਣੇ
ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੈ —ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।
ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ—ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ।
ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵ ਗ—ਵ ਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ।
371 ਮੈ —ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ,
ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ
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ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਜ , ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜ, ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ,
ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
372 ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਰ ਗਰ੍ੰਥੀ
ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਗਰ੍ੰਥੀ , ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ! ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਨ।
373 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ; ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ; ਮੈਂ
ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
374 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਗੁਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ;
ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਬੋਿਲਕ ਐਿਸਡ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚੀਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ
ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਮ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਲ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਕਾਰਬੋਿਲਕ ਐਿਸਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਵੇਖੋ।
375 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਮੈ
ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਢੱਿਕਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ ਇਸ ਪਿਹਨਣ
ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
376 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਟਾਿਕੰਗ ਕੈਪ ਪਾਵ ਗਾ।”
ਿਫਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ
ਮੈ “ਿਬਸ਼ਪ” ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਫਰ, ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ…ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਜਾਣ ਿਦਓ।”
377 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਛੱਡ
ਿਦੰਦਾ ਹ …ਪਰ ਮੈ…ਤੁਸੀਂ…ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹਨ ਿਖੜਕੀ , ਜ ਕੁਝ
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ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਚੁੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਉਣ
ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ।
378 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ
ਸੋਿਚਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮਛੇਦ ਖੁੱਲੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨਾ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਿਦ । ਉਹ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। ਇਹ—ਇਹ ਬਲਗ਼ਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪਰੋਂ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਘੋਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
379 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਓ, ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
380 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਿਫਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ …ਇਹਨ ਿਦਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ, ਤ ਮੈ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣੇ
ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜ ਜ ਤ ਉਹਨ ਤੋਂ ਿਬਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
381 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ—ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ…ਖੈਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਸੋਚ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ,
ਵਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਹਨਣਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨ ਚੂਹੇ
ਜ ਚੂਿਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ? ਪਰ—ਪਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਿਕਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤ …
382 ਪਰ, ਹਾਲ ਿਕ, ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ
ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ, ਇਹ ਸਭ, ਨੌਜਵਾਨ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ…
383 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੋਪ ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ।
ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਈ
ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਅੱਖ । ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀ
ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਹੇਠ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
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“ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ—ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ‘ਿਬੱਲ।’
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਮੈ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ‘ਿਬੱਲ,’ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
384 ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਓ, ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਦੇਖ
ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ !” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਰਾਵਾ
ਪਿਹਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਾਲ ਵਾਲ,
ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਪਰ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ।
385 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।”
386 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ
ਭਾਈ!” ਉਸਨੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ
ਔਰਤ ਆਈ, ਅਗਲੀ, ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ।
387 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਹ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦੇ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸਾਿਰ ਨੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ, “ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
388 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ
ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ।”
389 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ
ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾ —
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਝਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”
ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ

ਵਾਲੇ ਸੀ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈ —ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”
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390 ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਾਜ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਕਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ
ਪਰ ਸੀ।

391 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ—ਜੇ ਮੈ ਗੁਜਰ ਜਾਵ , ਮੈ ਿਯਸੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸੀ…ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾ ਹੈ।”
392 ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ, ਵੇਖੋ, ਛੇਵ ਸਥਾਨ, ਿਜੱਥੇ
ਆਦਮੀ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ; ਸੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੱਤਵ
ਅਯਾਮ। ਛੇਵ !
393 ਅਤੇ ਉਹ—ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ…ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ
ਸਨ “ਭਾਈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
394 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਯਾਕੂਬਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਹਨ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ

ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
395 ਮੈਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਦੌੜ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਬ ਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।
396 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ ਦੂਤ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਹ
ਲੰਘ ਗਈ।

ਅਤੇ ਉਸਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ।”
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397 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਇੰਨਾ ਿਕਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ?”
398 “ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ।’”
399 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਿਕਉਂ, ਇਹ
ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਹਨ।” ਉਹ, ਉਹ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੇ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ?”
400 ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਉਹ—ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੂੰ ਬਦਿਲਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ।”
401 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਿਕ ਮੈਂ…
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
402 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹਰ ਅਗੁਵੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਨ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪੌਲੁਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”

403 “ਖੈਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੇਰਾ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਵੀ, ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ…”
404 ਅਤੇ ਲੱਖ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ !”
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405 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਜੇਕਰ ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ।
ਉਹ ਇਸ ਗੁਆਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਕਉਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ!”
ਅਤੇ ਿਫਰ…
406 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ…ਹੁਣ,
ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤ ਖ ਦੇ ਹ , ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹ ।”
407 ਖੈਰ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ੍ੇਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਰ੍ੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ…ਇਸ ਕਿਹਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
408 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਇਹ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ?”
409 ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹ …ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਦੇਹ ਲੈਂਦੇ ਹ ।” ਖੈਰ, ਮੈਂ—ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਦੇਹ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਖ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ

ਇੱਥੇ ਨਾ ਖ ਦੇ ਹ , ਨਾ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹ ।” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੇਠ ਖ ਦੇ
ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ ।”
410 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ
ਲਈ? ਖੈਰ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਓਹ,
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!”
411 ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਹ ਸੀ, ਵੇਖੋ,
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ , ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਿਮੱਟੀ…ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ,

ਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ; ਆਓ, ਸਾ ਉਠਾਓ।
412 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਪਾਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਹਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
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ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ।

413 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਣ ਇਹ ਸੀ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ,
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ।
414 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ-…?”
415 ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ, ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਖੰਡ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ…ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਰ੍ੰਸ, ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ।”

ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੇਰਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਕੂਨ ਕੁੱਤਾ ਸੀ।
416 ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਿਮਸਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੇਠ , ਉਸ ਜ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਮਸਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਰ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ
ਸੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਟਨ
ਿਦਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਫੜ ਿਲਆ, ਉਸ ਗੋਲੀ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰ ਿਦ ਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ…” ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ
ਿਗਆ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ੍ਟਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵ ਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਫਰ੍ਟਜ਼, ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਫੜ ਲਵ ਗਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਦੌੜ ਜਾਵ ਗਾ,
ਵੇਖੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਆਵ ਗਾ।”
417 ਪਰ ਤੁਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ,
ਉਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ
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ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ
ਿਫਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਦੇਿਖਆ, ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।

418 ਤ ਿਫਰ, ਪਰ, ਹਾਲ ਿਕ, ਥੇ ਿਫਰ੍ਟਜ਼ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਟ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀ…ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ।

419 ਮੈਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਕੋਈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ…ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਅਤੇ ਲੱਖ …
ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ।

420 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੱਲਾ
ਿਠਆ, ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ…”

ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਮੈ ਿਕਸੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਦੇ
ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!”

421 ਮੈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਿਹੱਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਨ। ਨਾ
ਕਰੋ, ਮੈ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦਓ।”

422 ਪਰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।

423 ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ , ਜੋ ਿਕ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨਸ ਵੋਈਸ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੌਰਮਨ, ਇੱਥੇ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਥੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਟ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ।
ਇਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ
ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ…
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424 ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ
ਹਨ। ਇਹ ਭੱਿਜਆ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨਸ ਵੋਈਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ…”
425 ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੌਮੀ ਿਨੱਕਲਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਹਾਲ ਿਕ ਉਹ ਿਬਜਨੇਸ
ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕਉਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ। ਥੇ
ਹੀ ਉਸ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਮੇਗਿਜਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ…ਿਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਰੱਿਖਆ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ!”
426 ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ…”
427 ਜੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ…ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, “ਅਨੁਵਾਦ।” ਜੇ ਪੌਲੁਸ…ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ, ਪੌਲੁਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਆਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਕੈਚ-ਅੱਪ ਸੀ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ
ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ।
428 ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਘੋੜਾ?” ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ, ਿਸਆਣਪ, ਮਨ
? ਦੇਖੋ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਘੋਿੜ ਲਈ ਨਹੀਂ।”
429 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹ । ਿਬਲੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ, ਿਚੱਠੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਚਰਚ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ।
430 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣਪ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ,
ਪਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਫਰਦੌਸ ਵਰਗੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਪਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਇਹ
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ਤੁਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਚੱਟੇ
ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਘੋਿੜ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹਨ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ। ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ।
431 ਅਤੇ ਉਸੇ ਥ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ
ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ…ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ
ਿਮਲੇ ਹਨ? ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ

ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
432 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ, ਧਰਮੀ ਭਾਈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਥੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਤ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ

ਿਜਨਹ੍ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਸੀ; ਤਦ, ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਸਨ, ਇਹ ਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਦੇਖੋ?
ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ।
433 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ,
ਈਮਾਨਦਾਰ, ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਦਸ ਵਜੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਗਾ,
ਜੇਕਰ ਮੈ ਇਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
434 ਦੇਖੋ। ਉਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ…ਉਹ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਿਦਖਾਏ, ਲਾੜੀ,
ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਦੀ ਵੇਦੀ; ਪਰ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਖੋਲਹ੍ ਕੇ…
435 ਜ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ
ਦੁਆਰਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗ।
ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੈ।
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436 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ
ਨਾਲ, ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਿਸੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਆਤਮਾ-ਸੌਣ ਦੀ। ਹੁਣ, ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਦੇਖੋ, ਪਰ੍ਾਣ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਜੰਦਾ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ,
ਆਤਮਾ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਵੇਖੋ,
ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ।
437 ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ
ਵੱਖਰਾ ਹ । ਅਤੇ, ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਿਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦਾ
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਐਚ., ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਹ ਭਾਈ ਊਰੀਯਾਹ ਸਿਮਥ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ…ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਨਹੀ…ਇਹ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਮੈਂ ਬੱਸ…ਦੇਖੋ?
438 ਪਰ, ਭਾਈ ਸਿਮਥ, ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ,
ਅਤੇ ਆਤਮਾ-ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਥੇ ਉਹ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਆਤਮਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬਲੀਦਾਨ
ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ,” ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, “ਧੂਪ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰੇ ਲੋਕ…ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਾ-…ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਭੰਨ ਨਹੀਂ।
439 ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ,
ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਸ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਰੂਹ-ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪਲੰਬ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਿਜੰਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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440 ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਾਪ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਲਾ ਹੈ?
ਥੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਲੇਲਾ, ਖੂਨੀ,
ਥੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਖੂਨ…ਇਹ।

441 ਹੁਣ, ਧੂਪ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੀ, ਸੁਗੰਿਧਤ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਸਨ, ਜੋ
ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ “ਸੰਤ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ” ਜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਪਰ ਹੈ, ਜੋ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
442 ਭਾਈ ਸਿਮਥ ਗਲਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ; ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਲਈ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।
443 ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ ਹੈ ਿਕ, ਵੇਖ, ਵੇਖ; ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ…ਚੰਗਾ।
444 ਹੁਣ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਕੱਥੇ ਸੀ; ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ, ਖੂਨ ਵਿਹ ਰਹੇ, ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਲਈ ਖੂਨੀ ਲੇਲਾ, ਇਹਨ ਸੁਗੰਿਧਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਲਈ?
445 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਤੰਬੂ ਢਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ।” ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸੰਤ ਦੇਿਖਆ। ਦੇਖੋ?
446 ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ…ਮੈ ਿਫਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭੈਣੋ, ਔਰਤ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਲਈ। ਪਰ, ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝੁੰਡ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਦਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ…
447 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ, ਅਸਲ ਿਦਆਲੂ, ਿਮੱਠੀ
ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮ ਿਕੰਨੀ ਸੰਤ, ਜ ਿਕਸੇ
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
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448 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕੁਝ ਪਾਪੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮ ਦਾ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।
449 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਿਮੱਠੀ
ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ
ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਿਸਰਫ ਜੰਿਮਆ ਹੈ; ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
450 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ , ਿਕ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਅੰਤੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ।” ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ
ਅਮਰਤਾ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਰਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪੀ
ਹੈ; ਪਰ, ਇਸਦੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ ।
451 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹ , ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਸੰਭਾਿਲਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
452 ਦੇਖੋ। ਮੂਸਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੇਖੋ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ,
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ?
453 ਸਮੂਏਲ ਦੇਖੋ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਰਾਤ
ਗੁਫਾ ਿਵਚ—ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਐਂਡੋਰ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ
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ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਸ਼ਾਊਲ ਸੁਿਣਆ,
ਵਾਪਸ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸਦੀਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ।
454 ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਸ
ਏਲੀਯਾਹ ਵ ਗ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਜਾੜ

ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਨੈਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ
ਹੈ…ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ।

ਮੂਸਾ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:8 ਿਵੱਚ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹ ।

455 ਹੁਣ, ਜ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ…ਉਹ ਰੂਹ
(ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖਦੀ ਹਨ) ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ , ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁਲਹ੍ਣ ਦਾ, ਜੋ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਈਕਮੈਨ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ,
ਉਹ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ,
ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਰੋ ਸਕਦੇ ਸਨ,
ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਰੱਖਦੇ
ਸਨ। ਕਬਰ ਿਵਚ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ? ਓਹ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!
456 ਦੋ ਿਮੰਟ। ਆਮੀਨ। ਮੈ …ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ
ਰੱਿਖਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ।
457 ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ, ਤਮ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਨਾਲ
ਜਾਣ ਲਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਮੈ
ਇਹ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹ …ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹ , ਦੂਿਜ ਉਹੀ
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ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

458 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਕ ਪਿਹਲੀ,
ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਹੁਣ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

…?…

ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ —ਸੰਪਾ।]

459 ਹੁਣ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ! ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚ
ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ

ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨ —ਿਨ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ ਿਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਸਦਾ ਿਨ , ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
ਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ, ਖੁਦ, ਉਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

460 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਿਪਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ
ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਉਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਆਮ ਪੁੱਤਰ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਿਗਆ, ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਿਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ
ਭੁਗਤਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ
ਿਨ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ,
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਇਮੈਨੁਅਲ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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461 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-
ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਝੁੰਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦਤੀ,

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਬਸਤਰ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ, ਜੀਵਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ।
462 ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਤ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ
ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਿਕਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਜੇ ਇਸ
ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜਵਾਨ ਜ ਬੁੱਢਾ, ਿਜਸਨੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੀ
ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ; ਿਕ ਤੁਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ

ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਉਂ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਨੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ—ਸੰਪਾ।]

ਹੁਣ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਫਰਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
463 ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ,
ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਏ ਗਏ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ
ਤੱਕ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ , ਉਸਦੀ ਰਗ
ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਲਵਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਅਿਜਹੇ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਕ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਪਰ, ਇਸ ਵੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ
ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
464 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੁਣ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ; ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ
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ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਿਹਣਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ”?
465 “ਅਤੇ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹ ਗਾ।”
466 ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ। ਨਾ—ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
467 ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ
ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ , ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ
ਸਾਲ ਤੋਂ, ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਹੋ, “ਇਸ ਿਮੰਟ
ਤੋਂ, ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰ ਦੇਵੇ।” ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ
ਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਪੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
468 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਜੋ
ਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੋ ਿਜਸ

ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੋਹਰ
ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼

ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਥੇ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰੂਹ ਜੋ ਇਸ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਢਿਹਣ ਜਾ ਰਹੀ
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ਹਨ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ;
ਉਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ—ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਿਕ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਮੋਹਰਬੰਦ-ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਹ੍ੀ
ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ੍ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਚੋਗਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਿਹਨੋ, ਤ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਣ,
ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੈ,
469 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ;
ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19 ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ
ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
470 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਦੀ ਸਵੀਿਕਰ੍ਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ; ਤੁਸੀਂ, ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ,
ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਉਹਨ
ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੁਣ ਤੁਹਾ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਲੇਲੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹ ।ਆਮੀਨ।ਆਮੀਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

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

471 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ—ਦੀ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪੀ ਲਈ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਇਨਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ
ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
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472 ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ, ਆਪਣੀ ਪੈਨਿਸਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਲਆਓ, ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ, ਿਬਲਕੁਲ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ…ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲਹ੍ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੇ, ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹ । ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ
ਲਈ ਉਸਤਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਥ ਤੇ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਸਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਮੈਂ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ…
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ।

…ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ। 
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