
ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ

 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ।

2 ਸਾਡੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਲਈ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾ ਇਹਨ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ । ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਅਸੀਂ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਗੇ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਤ ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਸਨ?” ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
3 ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ …
4 ਬਸ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਮੈ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਿਕ ਉਹਨ ਚੋਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਮੁੱਖ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
5 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ ਇਸ ਿਦਨ ਬਾ ਿਦਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਬਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ — ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ…ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਮੈ ਇਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
6 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ—ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
[ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ, ਉਹਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਿਕਵੇਂ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ…ਮੇਰੇ ਲਈ,
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ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ
ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਤਰੀਿਕ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
7 ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਨੀਏਲ
ਿਦਖਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ—ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ, ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖ; ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਕੀਤੀ , ਇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਈਏ।
8 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ
ਲਗਭਗ ਪਚਾਸੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ…
9 ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕਉਂ, ਥੇ ਇੱਕ—ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜੋ
ਿਕ, ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲ
ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਿਲਊਕੀਮੀਆ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਓਹ, ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਸਿਥਤੀ ਸੀ,
ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…
10 ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਕਡ, ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਕਡ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ , ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੇਠ ਿਲਆਇਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ, ਓਹ, ਛੇ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
[ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨੌ ਸਾਲ।”—ਸੰਪਾ।] ਨੌਂ ਸਾਲ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ…
11 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਗਏ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
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ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੈਮਬਰਗਰ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਮੂੰਹ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਹੈਮਬਰਗਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ।
12 ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।
ਅਤੇ ਉਹ…ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਥੇ— ਥੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ, ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ; ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖੁਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ…ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ
ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
13 ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ,
ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਥੇ ਇੱਕ…ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹ , ਉਹ ਜ ਤ
ਐਪੀਸਕੋਪੈਲੀਅਨ ਜ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਕੰਸਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਲਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਲੈਕੇਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ,
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ , ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਰ ਿਦਨ
ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ
ਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ
ਵਾਲਾ ਸੀ।
14 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ , ਪਿਹਲ ਹੀ, ਦੋ ਿਦਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟਲ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ—ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਿਸਲਵਰ ਕਰ੍ੀਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਗਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ,
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਪਤਾ…
ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ, ਮ , ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਮੈ ਇੱਕ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ—ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨ
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ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਿਛਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।”
16 ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਰੱਸੀ ਟੱਪਦੇ
ਦੇਿਖਆ, ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੇਡਿਦ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ…
ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ,
ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਟਪਿਦ , ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਿਲਊਕੀਮੀਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
17 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹਨ, ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ,
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ।
18 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਕੁਝ,
ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ, ਇਸ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਸਾ ਇਸ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
19 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ —ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 6ਵ ਅਿਧਆਏ,
ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ; 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਆਇਤ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ; ਪਿਹਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਦੇਿਖਆ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ—
ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ: ਅਤੇ ਉਸ

ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ (ਬੈਠਾ ਸੀ) ਮੌਤ ਸੀ, ਅਤੇ
ਨਰਕ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ…ਉਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ
ਿਹੱਿਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ…ਧਰਤੀ ਦੇ
ਜਾਨਵਰ।

20 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਇਸ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ।
21 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝਲਕ, ਬੈਕਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ , ਇਹਨ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨ
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ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ ਹੈ।
22 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਤਾਬ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵ ਗ ਰੋਲ਼ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ।
23 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਕਰੋਲ
ਰੋਿਲੰਗ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਇਹਇਸ ਿਕਸਮ

ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ , ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਓਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ, ਜ ਕੁਝ,
ਦੋ ਸੌ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇਸ ਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,
ਿਫਰ ਅੰਤ ਿਢੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਸ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਘੁੰਮਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਿਸਰਾ
ਿਢੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
24 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਤ-ਮੁਹਰਬੰਦ
ਿਕਤਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ…ਕੋਈ ਨਹੀਂ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ…ਇਹ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਸੱਤ-ਮੁਹਰਬੰਦ ਿਕਤਾਬ ਸੀ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।
25 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ ਧਰਤੀ ਿਵਚ, ਜ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਹੇਠ , ਇਸ ਖੋਲਹ੍ਣ ਜ ਇਸ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ…ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜ ਦੀ…ਿਕੱਥੇ, ਇਹ ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਉਹਨ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ , ਵਾਅਿਦ , ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਖੋਹ ਿਲਆ।

26 ਉਹ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ—ਉਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਿਕਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ…” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਕਸ ਲਈ
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ਆਉਂਦਾ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਬੀ।”—ਸੰਪਾ।] ਨਬੀ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਕਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਛੋਟੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਕਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ?” ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਨ।
28 ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ।
29 ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ
ਆਦਮੀ ਖਾਈ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ
ਦਾ ਲਹੂ ਨੇ, ਪਾਪ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸਲੀ
ਬਲੀਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਿਵਗਾੜਨ
ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ।
30 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਲੋਰੌਕਸ ਬਲੀਚ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਕਾਲੀ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਿਵੱਚ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੰਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਿਜੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਲਹੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
32 ਿਫਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਖਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ—ਿਫਰ ਉਹ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ—ਇੱਕ…ਿਕਉਂ, ਉਹ ਵੀ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹ ।
ਿਕ ਜਦੋਂ ਦੀ—ਦੀ…
33 ਮੂਸਾ, ਬਲਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਮਿਲਆ,
ਉਸ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ, ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ
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ਆਿਗਆ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ
ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ?
34 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਢੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ , ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਕਲੀਸੀਆ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰ੍ੋਗ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

ਮੈ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਕਰ ਗਾ।
35 ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹਨ ਜੋ
ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਮਰੋੜਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
36 ਪਰ ਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਹੁਣ…
37 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਿਵੱਚ, ਸੱਤ ਰਹੱਸਮਈ ਗਰਜਨ ਸਨ
ਜੋ ਯੁਹੰਨਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਉਹਨ
ਿਲਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਗਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮਸੀਹ, ਜ , “ਦੂਤ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਨਾਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ।”
38 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ—ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ
ਿਵੱਚ, ਿਕ—ਿਕ ਲੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।
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39 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਈ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ,
ਆਤਮਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਿਵਚੋਲਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਕੋਈ
ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਿਰਯਮ, ਕੋਈ ਯੂਸੁਫ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
40 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਿਵਚਾਰ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸੇਸੀਲੀਆ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਲੋਕ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਿਦਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ…
41 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਚੰਗਾ, ਇਹ—ਇਹ ਦੂਤ, ਇਹ—ਇਹ ਸੇਂਟ ਬੋਨੀਫਰ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ, ਉਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ,
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਮੈ —ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਜੋਸਫ਼
ਸਿਮਥ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਉਣਾ ਹੈ।
42 ਇੰਝ ਹੀ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ, ਅਤੇ ਮੋਹਰ , ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਤ ਗਰਜਨ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਆਉਣਾ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਲੇਲਾ ਬਾਹਰਆਇਆ।
43 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ
ਸਿਕਆ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਪਾਪ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ,
ਕੋਰਸ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ
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ਸਾਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਹਰਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
44 ਉਸ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਿਬਨ ਜੰਿਮਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਿਲਆ, ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਇਮੈਨੁਅਲ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ, ਖੈਰ, ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗ ਸੀ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੱਡ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ
ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
45 ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ।
ਇਹ ਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਤੀਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ
ਦੇਿਖਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਐਲਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਿਨਕਿਲਆ; ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ
ਸਵਾਰ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ।” ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਬਨ
ਸ਼ੱਕ ਦੇ,ਇੱਥੇ ਜ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ।
46 ਪਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, “ਸੱਤਵੇਂ
ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਭੇਤ (ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:1-7 ਹੈ,
ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
47 ਤਦ ਸੱਤ ਗਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ , ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਿਲਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਯੂਹੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ—ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਇਹ ਿਲਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹ …ਇਸਨੇ ਗਰਜਨ
ਕੀਤੀ , ਇਹ ਸਭ ਹੈ।
48 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਐਤਵਾਰ,
ਜ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਲੋਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ—ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸੱਤ
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ਮੋਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ।
ਿਫਰ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ , ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨ
— ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੁਣੇ, ਬੱਸ ਕਹੋ,

ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜ , “ਕੀ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਜ —ਜ , ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹ ਸਭ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਹੁਣ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹਨ। ਪਰ ਆਓ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹ । ਚਲੋ…ਇਹੀ ਹੈ ਮੀਿਟੰਗ
— , ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਹੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।
49 ਮੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮੀਿਟੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ
ਹਨ। ਮੈਂ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਮਹੀਿਨ ਿਵੱਚ, ਜ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਜ ਿਫਰ ਕੁਝ, ਜ ਜੋ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਹ …ਜੋ ਵੀ ਹੈ।
50 ਿਫਰ ਸਾ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਤੁਰਹ੍ੀ ਿਮਲੀ , ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ ਵੀ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ, ਵੇਖੋ, ਉਂਡੇਲੇ
ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ
ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ।
51 ਹੁਣ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ…ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਿਨਕਲੀ, ਅਤੇ
ਸਵਾਰ…ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ…ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
52 ਬੱਸ ਥੇ ਜਾਉ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੇ
ਬੈਠੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ
ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਬੱਸ ਥੇ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੰਿਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ—ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
53 ਿਫਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਦੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਅਿਜਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਤੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹ । “ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ?
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ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ।” ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬੰਨਹ੍ਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਜੋ ਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਥਰ
ਪੱਥਰ ਨਾਲ, ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

54 ਹੁਣ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ—ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ
ਸਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ; ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਸੀ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਰ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਤੀ ਲੈਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਿਸਧਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਵਿੜਆ,
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੋਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਤੋਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਛੂਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਬਿਚਆ ਸੀ।

55 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਸਨ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੁੱਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ…ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ…ਆਓ, ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਇਸ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਤੇ, ਿਜਸ ਤੇਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ। ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੇਠ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਪ ਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵਚਨ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ, ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਿਬਨ ਤੇਲ ਦੇ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਵ ਗ,
ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੁਆਰੀ , ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ, ਨਬੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ…

56 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਥੇ ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ;
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ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਲੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤ ਜੋ
ਇਹ ਉਹਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਉਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਸਮਝੇ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ —ਇਸ

ਲਈ ਿਕੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਸਰਫ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ।
57 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੇਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਭਗਤੀ ਿਵਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਭਗਤੀ
ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
58 ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਖਰਸ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ—ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਤੇਜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ,
ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
59 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਨਰੰਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਚੁਸਤ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ।
60 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਤ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ।” ਮੱਖੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਿਕਹਾ, “ਡੱਡੂ
ਆ ਜਾਣ।” ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
61 ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੱਖੀ ਆਉਣ ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਉਹ—ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖੋ;
ਉਹ ਿਸਰਫ ਬੋਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਪਰ, ਥੇ— ਥੇ ਕੋਈ
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ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਈ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ।
62 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ,”
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
63 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਨਬੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨਬੀ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮੋਸ 3:7।
64 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ
ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਖਰਸ,
ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ —
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ
ਲਈ। ਦੇਖੋ? ਸਮਝੇ? ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਹੁਣ, ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ
ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ,
ਉਤੇਜਨਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
65 ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ “ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ।” ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ, “ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।” ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ। ਜ ,
“ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਦਾਖਰਸ,” ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਵਆਿਖਆ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ, “ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਖਰਸ” ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਖਰਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ
ਦਾਖਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਓਏ! ਹੁਣ ਥੇ…ਉਹ ਇੱਕ…ਵੇਖੋ, ਵਚਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚਆਤਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
66 ਆਓਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ।ਆਓਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 6। ਚਲੋ ਬਸ…
ਹ , ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ—ਤ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਹ
ਿਕਹਾ।” ਚਲੋ—ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ
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ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ, 6ਵ ਅਿਧਆਏ। ਅਤੇ
6ਵ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਠ ਹੈ-…63ਵੀਂ ਆਇਤ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਹ ।

ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਿਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ: ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹ , ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹਨ।

67 ਵਚਨਆਪਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਿਵਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਿਕਉਿਕ…
68 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਕ
ਿਵਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹ , ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।
69 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ
ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
70 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ—ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ, ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।
71 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਸੰਗੀਤ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ, ਮੰਨਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਰ
ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ
ਿਗਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ…ਖੈਰ, ਉਹ, ਇਹ
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ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ…

72 ਪਰ, ਹੁਣ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ
ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆਸੀ।

73 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਲੂਕਾ 24:49, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।” ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਯੋਏਲ 2:28,
ਿਕਉਂ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਆਤਮਾ ਉਂਡੇਲਣ” ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ 28:19 ਿਵੱਚ, ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ “ਥੱਥਲੇ ਬੁੱਲਹ੍, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਬਾਨ ” ਹੋਣਗੀ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।

74 ਉਹ ਥੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ।” ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਸਧ ਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ।

75 ਇਸ ਲਈ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ
ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਚਨ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ

ਲਈਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

76 ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ; ਪਰ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਿਫਰ ਦੇਖੋ,
“ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸੁੰਨਤ ਦਾ
ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
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77 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹ , ਅਸੀਂ
ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਬੱਸ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

78 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ, ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

79 ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ
ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
ਇੱਕ ਪੈਨਿਸਲ ਹੇਠ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। ਅਤੇ
ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਮੱਖੀ ਜ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦਓ, ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਯਕੀਨਨ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…

80 ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਦੂਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ , ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ , ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ!” ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ।

81 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਿਵਅਕਤੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ—ਦਾ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਾਰ ਿਸੱਧਾ ਕਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
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82 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ—
ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

83 ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ—ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ
ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਹਨ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਉਤੇਿਜਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਨ। ਉਹ, ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ; ਿਜੱਥੇ,
ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਸਨ; ਿਜੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ; ਉਨਹ੍
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ,

ਿਕਉਂਿਕ ਵਾਅਿਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

84 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੀਏ। ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਆਦਮੀ
ਅਿਜਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਲਆਇਆ, ਤ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ…ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ

ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ
ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ
ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਬਣ
ਿਗਆ।ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ,ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

85 ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਦੇਖੋ? ਓਹ, ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…
ਉਹ ਮੇਰਾ! ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ ? ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
ਹ , ਦੋਸਤ! ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ, ਸੱਚਾ, ਸੁਿਹਰਦ, ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ ਬੀਜ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ!

86 ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਦਵਾਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹੈ। ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।”
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87 ਪਰ, ਜਦੋਂ, ਉਸ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਔਰਤ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ…
88 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…
ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਿਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਸੰਪਰਦਾਇਕਵਾਦ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਬਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਿਤਹਾਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਮ ਇਸਦਾ
ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ।
89 ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ, ਿਕਉਂ, ਇਹ
“ਅਨੰਦ ਿਜਸ ਬੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ”
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ

ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਬੀਜ ਫੁੱਟ ਿਗਆ!
90 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜੋ
ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਧੋਖਾ” ਦੇਵੇਗਾ।
91 ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚਾ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਉਸ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਨਵੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
92 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?” ਮੈਂ…ਜ ,
“…ਛੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।”
93 ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸਾ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।”
94 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਤਪਤ
1:1 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ‘ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’ ਸਮ ! ਇਹ ਸਭ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ‘ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰ
ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸੀ।’” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ
ਬੀਜ ਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿਭਅਤਾ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਈ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਆ ਿਗਆ।”
95 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ—
ਧੁੰਦ—ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੱਚ
ਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਤ
ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
96 ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਬੀਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।
97 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਡਾ. ਲੀ ਵੇਲ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਤੇ
ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਈ ਿਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹੈ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ,
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਰੈਿਨਅਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਰੀਨੇਅਸ , ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਆਖਰੀ ਅੰਗ ਆ ਿਗਆ,” ਇਸਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ,
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“ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ
ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ । ਚੰਗਾ।
98 ਤਦ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕੋਲ ਅਪਰਮਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤੇਿਜਤ
ਸਨ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
99 ਚਲੋ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈਏ। ਆਉ ਦਾਉਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ—ਉਸ
ਨੇ ਵੀ, ਸਭ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪਆਲਾ ਉਮੜ
ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੀ, ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾਊਦ,
ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ 16:8 ਤੋਂ 11 ਿਵੱਚ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ
ਸਰੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਸ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗਾ; ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਖੀ ਕਰੇਂਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਸਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ; ਓਹ, ਉਸਨੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
100 ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਦਾਉਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਪਆਲਾ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ
ਸੈਮੂਅਲ ਿਵੱਚ, (ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਿਸਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਲਆ ਸੀ), ਦੂਜਾ ਸਮੂਏਲ 6:14। ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸਮ ਸੀ।
101 ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਾਗੋਨ
ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਗੋਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ
ਇਸ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਵਾਵ ਫੈਲ ਗਈ । ਇਹ ਸੀ…
ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੀ, ਥੇ ਹੇਠ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
102 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਲਦ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ



ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ 21

ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ—ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਆਲਾ
ਵੱਧ ਿਗਆ; ਉਤੇਜਨਾ! ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਿਚਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਹ ।
ਉਸਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ ਵਚਨ
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ।

103 ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ,
ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕੰਨਾ ਸਮ ! ਿਕੰਨਾ ਸਮ !

104 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦਸ-ਤੀਹ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹ । ਹ । ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ ਛੇੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਹ …ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ:

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆ…ਦੇਖ।

105 ਹੁਣ, “ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਸੀ।” ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੇ ਰੁਕੀਏ।
ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਖੋਲਹ੍ੀ? ਲੇਲਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੀ? ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ।

106 ਅਤੇ ਚੌਥੇ—ਚੌਥੇ ਦਿਰੰਦੇ, ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਜੀਿਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ, ਯੂਹੰਨਾ
ਿਕਹਾ, “ਆਉ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭੇਤ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,” ਿਕਉਂਿਕ ਲੇਲਾ ਇਸ ਖੋਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ
ਭੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਪਰ੍ਤੀਕ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯੂਹੰਨਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਝਆ, ਜ ਨਹੀਂ।” ਪਰ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਉਹ
ਿਲਖ ਿਲਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਿਲਿਖਆ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ।
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107 ਲੇਲਾ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਿਹਲ ।
108 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਕੋਈ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਸ਼ਟ
ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਿਕ ਇਸ—ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਲੀਸੀਆ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਲਾੜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲੀਚ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਹੈ…ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਪੂਰਣ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਦੂਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ।
109 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ—ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਨੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ, ਹਨੋਕ ਪਿਹਲ
ਿਗਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ।

ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਹੈ।
110 ਹੁਣ, ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ, ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਉਹ ਸੀ…ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ; ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ-…
ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ—
ਬਲਦ ਦਾ ਿਚਹਰਾ, ਜ ਵੱਛੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
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ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
111 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ
ਫਲੋਰੀਡਾ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਪਨ, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਿਕ—ਿਕ…ਉਹ, “ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ—ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਾੜ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
112 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਹਨ ਜੋ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਚਾਰ
ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਸੂਲ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ; ਪੂਰਬ, ਤਰ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ
ਦੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ!
113 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਕਹਾ, “ਆਓਅਤੇ ਵੇਖੋ।”
ਯੂਹੰਨਾ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਿਨ ।

114 ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੁੱਗ ਦੇ—ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ,
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ, ਕਟੋਿਰ
ਡੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡੋਿਲਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਮੈ

ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
115 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ …ਜ ਇਹ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੋ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੋਿਲਹ੍ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ , ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਯੁੱਗ ਹਨ। ਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਅਤੇ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।
116 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭੇਤ
ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
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ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ,
ਇਸ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ; ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਸੀ।
117 ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਸਵਾਰ, ਜ ਹੋਰ ਘੋਿੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹੁਣ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ
ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ।
118 ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ ! ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ
ਹਨ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ, ਉਹ ਮੌਤ
ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਵਚਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਗੇ, ਜੀਵਨ
ਹੈ। ਦੇਖੋ?
119 ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸਵਾਰ ਦਾ, ਹੋਰ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਿਕਉਂਿਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
120 ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ…ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੇੜੇ ਤੋਂ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵ ਗਾ; ਕੁਝ ਥ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ। ਹੇਠ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜ ਪਿਹਲੇ
ਯੁੱਗ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਬਲਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੱਧਲਾ ਯੁੱਗ,
ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ-ਵਰਗੇ
ਜਾਨਵਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੂਥਰ ਅਤੇ
ਵੇਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਿਜੱਥੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! ਹੁਣ ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼…
121 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ; ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਹੁਣ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
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ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ…ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ
ਟੇਪ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਕਸੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਟੇਪ ਿਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹਨ
ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ , ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ, ਅੰਤ ਲਈ, ਇਹਨ
ਸਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹ …
122 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਹਨ। ਓਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ…ਜੌਹਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੋਵੀ ਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚੋਗਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਸਨ।
ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਸਭ ਹੈ।
123 ਕੀ ਗਮਲੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ?
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਖਤਮ
ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ।”
124 ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ,” ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਜੜਹ੍ੋਂ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
125 ਗਮਲੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,“ਉਨਹ੍ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਜੇ ਉਹ, ਜੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤ ਕੀ ਇਹ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ
ਜਾਵੋਂਗੇ।” ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਸਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ।
126 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਸਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਨੋਟਸ ਅਤੇ
ਪੱਤਰ ਿਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
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ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਦੇਖੋ? ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
127 ਪਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਿਕਉਂ, ਉਹ ਸੀ “ਸਾਰੀ ਚੀ ਥਾਵ ਨੀਵ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਨੀਵੀ ਥਾਵ ਚੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਥਾਵ
ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੋ ਜਾਣ।” ਅਤੇ, ਓਹ, ਉਹ…ਨਬੀ: ਯਸਾਯਾਹ, ਉਸਦੇ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਬਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ; ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ, ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਗਿਲਆਰੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ।
128 ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ…ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਦਖਾ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾ ਸਿਕਆ। ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਰਹੇ; ਇੱਕ ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ, ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਉਜਾੜ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ

ਬਾਹਰ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ…ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਸੈਮੀਨਰੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ—ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
129 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪੱਛੇ ਹਟ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲ ਦੁਆਰਾ
ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
130 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਥੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਸਤਰ
ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਗਰ੍ੰਥੀ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀਯਾਸ…”
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131 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।”
132 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਜ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ…ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਜੀਬ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ।
ਦੁਨੀਆ ਿਸਰਫ ਸੋਚੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ…ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
133 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ…ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਨੱਬੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸੀ…ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਕਰ੍ੈਂਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ,
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ। ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਉਹ
ਅਨੋਖਾ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ।
134 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਿਮਆ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ
ਿਕਸਮ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਲਈ—ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਅਿਜਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ…ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ;
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਸਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
135 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਸਾ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ…ਕੋਈ
ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
136 ਮੈ—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹ ।
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ
ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

137 ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ; ਉਹ
ਲਹੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਸਾਿਰ ਇਕੱਠੇ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ
ਖੂਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਮਨੁੱਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

138 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ
ਆਦਮੀ ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਥੇ
ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ! ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

139 ਪਰ ਇੱਕ, ਕਦੇ, ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸੁਣੇਗਾ,
ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ। ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ…

140 ਹੁਣ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਬੀਜ, ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੀਜ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਟਕੀ ਬਜਾਈ—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
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141 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ।
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ…”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹ ।”
142 ਮੁੰਡਾ, ਉਹ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਰਹੀ ਸੀ।
143 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਉਹ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ
ਗੋਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ, ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਉਸ ਯੁੱਗ
ਲੈ ਿਲਆ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਤਾਕਤ,” ਿਜਸ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
144 ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਬਲਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?
145 ਹੁਣ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਯੁੱਗ
ਸੀ, ਇਹ ਸੀ…ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਰ, ਿਚੱਟਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਿਜੱਤਣ
ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ? ਰੋਮ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।
146 ਹੁਣ, ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹਨੇਰੇ
ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ।
147 ਅਤੇ ਹੁਣ—ਹੁਣ, ਅਗਲਾ—ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ—ਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ,
ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ—ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ,
ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਚੁਸਤ,
ਚਲਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਸਮਝੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ…ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹੁਣੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ।
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148 ਪਰ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਕਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਕਾਬ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਕਾਬ ਇੰਨਾ ਚਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਥੇ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਠਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੇ ਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਠਣਾ ਕੋਈ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ…

149 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਨਾਲ ਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਿਦਓ, ਜ ਇੱਕ ਬਾਜ਼, ਦੋਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਜੱਥੇ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

150 ਇਹ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਸਫੋਟ ਕਰਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਲ
ਮਾਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ, ਪਰ, ਸਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

151 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਠਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7 ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ ਿਵੱਚ ਉਕਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…:1, 4। ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

152 ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਥੀ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੈ। ਪੀਲਾ! ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਬਾਅਦ…

153 “ਅਠੱਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਲਆ ਸੀ—ਸ਼ਮੁਕਰ
ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ—ਦੀ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ
ਲੱਭਦੇ ਹ ਿਕ, 1500 ਦੇ ਅੰਕ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਜ
ਅਠਾਰ -…ਮੈ ਹੁਣ ਿਬਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਰੋਮਨ ਕਲੀਸੀਆ,
ਰੋਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸੱਠਾਠ ਿਮਲੀਅਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸੀ।
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154 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕੰਿਨ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਿਮਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਠਾਹਠ
ਿਮਲੀਅਨ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ
ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ, ਅਰਬ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ!
155 ਸਵਾਰ ਦੇਖੋ? ਪਿਹਲੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਮੌਤ
ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ; ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ
ਤਾਜ ਿਮਿਲਆ, ਇੱਕ ਤੀਹਰਾ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਹ
ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਿਗਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੋਵ ਤੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।
156 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਵੀ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਥਾ
ਅਿਧਆਏ, ਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ—ਿਕ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ , ਉਹ ਸਾਰੀ , ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਪਲ ਿਵੱਚ, ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੀ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਿਹਮਾ, ਉਨਹ੍ ਉਸ ਭੇਟ
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਹ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਨ।
157 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਲਾਲ-ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕਾਫ਼ੀ। ਦੇਖੋ? ਸੱਚਮੁੱਚ! ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਭੇਤ
ਇੱਥੇ, ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹ ।

158 ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲ ਉਸ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ; ਿਫਰ ਉਸ ਝੂਠਾ ਨਬੀ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਇੱਥੇ ਦਿਰੰਦੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ।
159 ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਘੋੜੇ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ, ਸਭ…ਪਿਹਲਾ
ਵਾਲਾ ਿਚੱਟਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਲਾਲ ਸੀ; ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ ਸੀ;
ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ, ਇਹਨ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ; ਿਕਉਂਿਕ, ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਇਕੱਠੇ ਿਮਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ…ਇਹ—ਇਹ ਸਭ ਇਸ
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ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਚਾਰ, ਜ ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

160 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚਾਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਆਤਿਮਕ ਗਿਣਤ ਦੇ, ਚਾਰ ਦੇ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਤੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ, ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ,
ਿਚੱਟਾ; ਦੂਜਾ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਲਾਲ; ਤੀਜਾ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਰ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪੁਰਗਤਰੀ, ਕਾਲਾ; ਚੌਥਾ, ਜਾਨਵਰ, ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:13, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:1, 8 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ।

161 ਉਹ ਪਿਹਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਸ—ਿਨਕੋਲੈਟੇਨ ਨਾਮਕ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ; ਿਫਰ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਤ ਮਸੀਹਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। “ਆਦਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।”
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਿਸਰਫ਼ਇੱਕ ਕਮਾਨ, ਿਬਨ ਤੀਰ ਦੇ।

162 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਦਾ ਸਮ , ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਿਫਰ
ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ
ਗਵਰਨਰ ਹੈ; ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਤੀਹਰਾ ਤਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ “ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ” ਬਣਾ
ਿਲਆ। ਿਕੱਥੇ, ਜੇ—ਜੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਉਹਨ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਕਾਰ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਹੈ। “ਉਹ ਧਰਤੀ
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ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ ਸਾਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ!
163 ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੱਭਦੇ ਹ , ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਿਖੱਚਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਿਖਆਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਗਣਦੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ…?…
ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਵੇਖੋ।
164 ਹੁਣ ਆਓ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਮੁੜਦੇ ਹ । ਆਓ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਪੜਹ੍ੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ—ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਆਓ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ੀਏ—12ਵ ਅਿਧਆਏਅਤੇ 13ਵ ਆਇਤ।
“ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ…” ਨਹੀਂ, ਮੈ —ਮੈ ਗਲਤ
ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ। 13ਵ :

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਗਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਸਤਾਇਆ ਿਜਸਨੇ ਬੱਚੇ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

165 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਤੱਕ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
166 ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਚਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਤੱਕ ਚਲਾ ਿਗਆ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ, ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਕਲੀਸੀਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ,
ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ…ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਨਾ ਿਕ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
167 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:1 ਤੋਂ 8 ਿਵੱਚ, ਲੱਭਦੇ ਹ ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਾਨਵਰ ਠਦਾ ਦੇਿਖਆ…

168 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ 12 ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
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…ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਠਿਦ ਦੇਿਖਆ,
ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸੰਗ ਤੇ
ਦਸ ਤਾਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਸ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਉਸਦੇ ਪੈਰ…
169 ਓਹ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ,
ਉਹਨ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ, ਅਤੇ ਿਦਖਾਉ, ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਓ। ਕੋਈ
ਵੀ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਾਠ ਤੋਂ।

…ਸਨ…ਿਰੱਛ ਦੇ ਪੈਰ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ…ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ:
ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ,…ਜਗਹ੍ਾ, ਅਤੇ…
ਅਿਧਕਾਰ।

170 ਹਹ! ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ! ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਿਸਰ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ…ਮੌਤ

ਿਜਨਹ੍ ਜ਼ਖਮੀ;…
171 ਅਤੇ ਹੇਠ , ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਹੇਠ
ਪੜਹ੍ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਓ—ਆਓਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ
ਸੀ…ਮੌਤ; ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਾਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ: ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।

172 ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, “ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ
ਲਵ ਗੇ। ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਜਗਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ…
173 ਅਜਗਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਲਾਲ ਅਜਗਰ।” ਸਭ
ਠੀਕ ਹੈ।

…ਿਜਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ (ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ):ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਸ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਆਲੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ

ਖੋਿਲਹ੍ਆ, (ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ।) …ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, (ਉਸ ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ ਿਦਓ)…ਉਸਦਾ ਤੰਬੂ
(ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ),…

174 ਇਸ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਹੇਠ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

…ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
175 ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਲੇ ਕਿਹ ਕੇ, ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕਰੇ (ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ), ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਜੱਤਣ ਲਈ (ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ):…

176 ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ ਉਹਨ ਜਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਸ਼ੇਰ ਖੁਆ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਮਾਿਰਆ।

…ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ,…ਭਾਸ਼ਾਵ , ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ।

177 ਇਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਝੂਠੇ ਰੋਮ
ਪੋਪ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸ਼ਕਤੀ

ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਈ।
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ

ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ…
178 “ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਛੂਹੋ!” ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ।
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ਿਜਹੜਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ:
ਿਜਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਹੈ ਅਤੇ…ਸੰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ।

179 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ , ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ,ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਮਾਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਸੀ।
180 ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜ ਦਾ, ਹੈ,
ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਿਤੱਖੀ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ,
ਉਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਸੱਤ ਗਰਜ ਉਸ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਜੋ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੇ ਪਹੁੰਚਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਸ਼
ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ , ਜ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਮਾ! ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤ ਸੌ ਅਰਬ ਟਨ ਮੱਖੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਜੋ
ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹ । ਆਮੀਨ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ,
ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
181 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੱਖੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ? ਉਹ—ਉਹ
ਉਹਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੁਲਾਉਣ
ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਇਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ
ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ—ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ।” ਿਕ—ਉਹ ਹੈ…

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
182 ਹੁਣ ਸਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ। ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ! ਅਤੇ ਨਰਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਸਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ! ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ,
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ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ
ਰਾਜ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੱਤੀ 4 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
183 ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ…ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ
ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?

ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਰ, ਇਹ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
ਹੁਣ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ…
184 ਦੇਖੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਵਚੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ
ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ…ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਹ—
ਉਹ—ਿਵਰੋਧੀ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਪਰ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ! ਆਦਮ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ! ਆਦਮ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ! ਮੈਂ ਉਸ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ!”
185 ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਵਚੋਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ,
ਆਮੀਨ, ਥੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਦਲ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਚੋਲਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ।

ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ!”
ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

186 ਕਲੋਰੌਕਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਿਸਆਹੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰੰਗ ਬਾਹਰ
ਕੱਢੋ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਗੈਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਅਣੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ
ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਿਜੱਥੋਂ ਇਹਆਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੀ…ਇੱਕ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ
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ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ
ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ—ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ
ਹੈ, ਕਲੋਰੌਕਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੁਆਹ ਹੈ।
187 ਆਮੀਨ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ! ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਰਹੱਮ! ਭਿਲਆਈ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”
188 “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ ‘ਹਟ
ਜਾ,’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ…ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਤੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। ਆਮੀਨ! ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
189 ਮੈਂ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮ ਤੇ, ਿਗਲਹਰੀ ਉਥੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਲਈ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ…ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਗਲਹਰੀ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੱਖੀ , ਜ ਡੱਡੂ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ! ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਹੀਂ…
190 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਬਲੀਚ ਦੇ ਉਸ ਕਲੋਰੌਕਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਿਨਰੋਲ, ਪਾਪ ਰਿਹਤ, ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੈ। “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ।” ਬਲੀਚ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੇ
ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਿਵਗਾਿੜਆਸੀ!ਆਮੀਨ!
191 ਵਾਹ! ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ,
ਮੈ ਹੁਣ ਉਤੇਜਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
192 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਸਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਟ ਿਦੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
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ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ,
ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਿਦਖਾਵੇ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਭਲਾਈ! ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਿਦਖਾਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
193 ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੀ—ਉਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਯਹੂਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੂਦਾ ਅੰਦਰ
ਆਇਆ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ।
“ਉਹ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਖੱਿਚਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ; ਆਮੀਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਚੰਗਾ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ
ਲਈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਿਡੱਗ ਿਗਆ।
194 ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਦੇਿਖਆ, ਨੋਵੇਨਸ ਲਈ ਕੀਮਤ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ
ਲਈ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ,
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਯਹੂਦਾ ਿਡੱਿਗਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਡੱਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਡੱਗੇ।
195 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ
ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ
ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ…ਇਹ ਸਾਥੀ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਤੋਂ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ, ਿਫਰ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ
ਨਾਲ ਰੰਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਸ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
196 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਿਜਹੇ
ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਇਮੈਨੁਅਲ,
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
197 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਿਮਸ਼ਰਤ
ਰੰਗ। ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ,
ਇਹ—ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਇਹ
ਭੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ
ਹੋਈ ਹਨ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ, ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ।
198 ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਵਚਨ। ਆਮੀਨ!
199 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ, ਿਚੱਟਾ, ਕਾਲਾ; ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹਨ; ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਲਾਲ ਘੋੜਾ। ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਤਾਜ, ਇੱਕ ਿਵੱਚ। ਦੇਖੋ? ਯਕੀਨਨ।
200 ਮੈਂ ਤਾਜ ਦੇਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ; ਖਲੋ ਿਗਆ, ਓਹ, ਉਸ ਨੇੜੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਮੈ ਇਸ ਤੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ: ਤੀਹਰਾ ਤਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਊਹ-ਹਹ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਤੀਹਰਾ ਤਾਜ, ਿਵਕਾਰ: ਸਵਰਗ, ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ।
201 ਿਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਸਭ ਇੱਕ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰਲ
ਗਏ ਹਨ, ਪੀਲੇ ਿਵੱਚ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ; ਿਸਆਸੀ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ , ਿਮਲ ਕੇ
ਿਮਲੀ । ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਚਤੁਰ!
ਵਾਹ! ਯਕੀਨਨ। ਉਸ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ—ਬਸ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ।
202 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ, ਸਭ, ਪਿਹਲ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੁਸਤ,
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ।
ਿਸਰਫ਼ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਨ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
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ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਸੇਥ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ , ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ,
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ…
203 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਮਸੀਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ
ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹ ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ!
204 ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਓਹ, ਨਬੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
205 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਸਤ, ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਿਸਆਣਪ ਉਹੀ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ।
206 ਉਸ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ, ਜ ਿਤੰਨ—ਿਤੰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ:
ਧਰਤੀ, ਸਵਰਗ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ।
207 ਉਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਹ
ਬਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਤਰ੍ਏਕਤ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਾਜ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ
ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ; ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ,
ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਾਜ, ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਦਾ ਘੋੜਾ (ਸਵਾਰੀ); ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੰਗਾ।
208 ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋ- ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ…ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ,
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਿਤੰਨ, ਿਕਸਮ, ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਿਤੰਨ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ,
ਉਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
209 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਪਾਣੀ, ਖੂਨ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਓਹ, ਇਹ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ, ਲਹੂ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ
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ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
210 ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ, ਇੱਕ ਮਰਨਹਾਰ। ਉਹ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ? (ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਚਾਰ
ਹੈ।) ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ, ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ
ਵਿਹਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਆਉਣਾ
ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਅਨੰਦ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਅਮਰ ਿਮਲਦੇ
ਹ । ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਆਮਦ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ! [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਮੈਨੁਅਲ,
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ! ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ।
211 ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਵੇਖੋ। ਇਸ ਸਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ
ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ।”
ਇਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣਾ।
212 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਕਲਾਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਹਾੜੀ , ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਿਬਲਕੁਲ
ਹੇਠ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉਕਾਬ ਦੁਆਰਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
“ਮੌਤ।” ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ, ਵੇਖੋ,
ਮੌਤ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ ਹੈ।
213 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਿਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਗੇ; ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” ਲਾਜ਼ਰ, ਮਰ
ਿਗਆ? “ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।”
214 “ਡਰੋ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।” ਉਹ ਉਸ ਮਖੌਲ
ਕਰਕੇ ਹੱਸੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ।
215 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਿਵਛੋੜਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ “ਮੌਤ,” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
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ਇੱਕ ਸੰਗਿਠਤ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ; ਪਿਹਲਾ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਕਲੀਸੀਆ,
ਸੰਗਿਠਤ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ—ਕ ਸਟੈਂਟਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ , ਨਾਈਸੀਆ
ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ।
216 ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਿਲਆਏ, ਅਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਹੱਵਾਹ, ਪਿਹਲੀ ਲਾੜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਦਨ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕਰਕੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਲਾੜੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ,
ਿਡੱਗ ਪਈ। ਕੀ? ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੇਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਹਿਠਆਈ
ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
217 ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤੇਜਨਾ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਹ । ਬਸ…ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਮੈ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਹੈ। ਹ । ਚੰਗਾ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋੜਦੇ
ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੱਲਦਾ
ਹ । ਦੇਖੋ?
218 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ
ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹ ਗਾ, ਲੋਕ ਹਸਾਵ ਗਾ; ਿਫਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹ ਗਾ, ਲੋਕ
ਰਵਾਵ ਗਾ; ਿਫਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹ ਗਾ, ਉਨਹ੍ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਾ। ਮੈ ਕੁਝ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹ ਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਕੀ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਓ, ਿਫਰ, ਕਹੋ, “ਤੂੰ,
ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ।” ਦੇਖੋ।
219 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਮਸਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
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ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਕਸਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ,
ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ।
220 ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹ , ਬੱਸ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਬੱਸ, ਅਤੇ ਮਸਹ ਦੇ ਹੇਠ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਊਹ-ਹ। ਦੇਖੋ?
ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ?
221 ਹੁਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਹੁਣ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ।
222 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਹ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ—ਲਈ। ਉਸ ਇਸ—ਇਸ ਿਫ਼ੱਕਾ ਘੋੜਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ, ਇਸ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ।
223 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ , ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ “ਵੇਸ਼ਵਾ” ਸੀ,
ਉਹ “ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ” ਵੀ ਸੀ।
224 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼…ਇਹ
ਇੱਕ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵਚਕਾਰ ਕਿਹਣ ਲਈ।
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ
ਝੂਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, “ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ।”
(ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਹੈ।) ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ

ਮਹਾਨਆਦਮੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਦੇਖੋ?
225 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ , ਅਤੇ
ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ;
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ਇੱਕ ਿਵਭਚਾਰੀ, ਿਵਭਚਾਰ, ਬੁਰਾਈ, ਿਵਭਚਾਰ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਸੰਗਿਠਤ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਸਖਾਇਆ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ !
226 ਹੁਣ, ਆਪਣੀ—ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ,
ਪੰਤੇਕੁਸਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ । ਆਓ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ।
ਸਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਚ ਿਖੱਚਣ ਲਈ।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।
227 ਅਸੀਂ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਸਲਗਰਮ,
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਮੀਰ
ਹ !” ਮੁੰਡਾ, ਪਿਹਲ , ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ,
ਦੇਖੋ। “ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ!
228 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ, ਦੁਖੀ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਗਰੀਬ, ਦੁਖੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”
229 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ—ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ,
ਤ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
230 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ; ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, “ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਥਆਤੀਰਾ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…?
231 ਖੈਰ, ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਏ ਲਈ, ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਗੇ, ਦੂਜਾ ਅਿਧਆ…
ਹੁਣ, ਥੁਆਤੀਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ
ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਿਥਆਤੀਰਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਏ ਦੇ—ਦੇ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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…ਥੁਆਤੀਰਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੂਤ (ਜੋ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਹੈ) ਿਲਖੋ; ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਹਨ…ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਧੀਆ
ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਹਨ;
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ

ਿਨਹਚਾ,…ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਕੰਮ; ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ

ਉਸ ਔਰਤ ਈਜ਼ਬਲ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,…
232 ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਹਾਬ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤ, ਕਲੀਸੀਆ, ਈਜ਼ਬਲ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ, ਪੋਪ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਸਹੀ,
ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਈਜ਼ਬਲ। ਹੁਣ, ਅਹਾਬ ਇੱਕ ਸੱਚਾ
ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਿਜਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੇਬਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਨ।

…ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਬੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, (ਸਮਝੇ?), ਿਸਖਾਉਣ
ਲਈ ਅਤੇ…ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ (ਵੇਖੋ,
ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ) ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ…ਮੂਰਤੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਖਵਾਉਣ ਲਈ।
…ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ

(ਵੇਖ?) ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
233 ਇਹ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖੋ।

…ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦ ਗਾ (ਉਹ ਨਰਕ
ਹੈ),ਅਤੇ ਉਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ,…(ਇਹ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ।)…ਿਸਵਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ।
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234 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ।
…ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚ (ਉਸ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ) (ਆਤਮਕ

ਮੌਤ) ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦ ਗਾ;…
235 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਿਦ ਗਾ।” ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਸਦੀਵੀ
ਿਵਛੜ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
236 ਿਥਆਤੀਰਾ ਯੁੱਗ ਹਨੇਰਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਕਾਲੇ-ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ
ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖੋ, ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਥਆਤੀਰਾ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, (ਕੀ?) ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਕਾਲੇ
ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਪੀਲੇ ਿਵੱਚ, ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
237 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੀਰਜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ?
238 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ…
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ “ਮੌਤ,” ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ , ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦ ਗਾ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ,
ਿਥਆਤੀਰਾ ਯੁੱਗ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ। ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ।
239 ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁਗ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹਨ? ਬਸ
ਸੰਪੂਰਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ,
ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
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240 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰਾ, ਧੀਰਜ ਦੇਖੋ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਦਾ ਿਨ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ : ਉਸਨੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਸੀਆ
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਥ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕੰਨਾ
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ।
241 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਾਲੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਕ ਥੇ ਸਨ! ਅਤੇ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਿਸਧ ਤ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
242 ਟੌਮੀ ਿਹਕਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਮੈ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਟੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

243 ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਜ ਪੰਝੱਤਰ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁੜ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਕੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ? ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
244 ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਲਵ ਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ , ਜ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਨਹ੍ ਿਬਪਤਾਵ ਤੇ ਜੋ ਲੰਘੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
245 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਆਖਰੀ ਿਬਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਤ ਸੀ।
246 ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ ਮਾਰੀ ਗਈ
ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠੇਗੀ।
247 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹਨ, ਐਪੀਸਕੋਪੈਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ
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ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, “ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ।” ਿਕਉਂ, ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਿਕੰਨਾ ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕੀ
ਿਯਸੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਆਈ,
ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ!
248 ਹਰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਹ ।” ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। “ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?
249 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…
250 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਹੈ।
251 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈ ਘਬਰਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ
ਜਾਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ…
252 ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਲੰਮਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
253 ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਵਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਭੇਜੀ । ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਸਨੇ ਯੁਹੰਨਾ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
254 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ , ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਤ ਜੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗਾ।
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255 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ , ਅਤੇ ਮੱਤ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਇੱਕ…ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਕਰੇ।

256 ਉਹ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਿਜਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਜ —ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਨ ਲਈ। ਉਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ!

257 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਫਰ ਵੀ, “ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

258 ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦਾ
ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ , ਉਸਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਸੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨ ਇਕੱਠੇ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

259 ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
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ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ
ਕਰਨ ਲਈ…ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
260 ਦੇਖੋ ਿਕਵੇਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਇੱਕ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਸ ਸਭ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
261 ਵੇਖੋ ਿਕੰਨਾ ਧੀਰਜ? ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਪਆਰ! ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਨਹ੍ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ
ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ।
ਨਾ ਕਰੋ…
262 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆਸੀ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ।
263 ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਿਡੱਗੀ? ਇਹ ਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਵਾਹ ਿਕੱਥੋਂ ਿਡੱਗੀ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਵਚਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਵਚਨ! ਸੰਪਰਦਾ ਿਕੱਥੋਂ
ਿਡੱਿਗਆ? [“ਇਹ ਵਚਨ।”] ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਹਰ ਵਾਰ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਉਹਨ ਬਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
264 ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੋ, ਿਚਹਰੇ ਦੇ
ਬਾਰੇ।” ਤੋਬਾ, “ਵਾਪਸ ਜਾਓ।” ਅਤੇ ਉਸ ਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…
265 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੂਲ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਗਈ
ਸੀ? ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ।
ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, “ਡਾਕਟਰ ਐਲ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਚ., ਿਕਊ.ਯੂ.” ਅਤੇ
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ਿਫਰ ਉਸ ਪੋਪ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ? ਯਕੀਨਨ। ਪਰ, ਉਹ, ਇਹੀ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ…ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
266 ਹੁਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹਨ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਕੁਰਸੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੋ; ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹਨ।
267 ਹੁਣ, ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਿਡੱਗ ਪਈ ਸੀ? ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ
ਮੂਲ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਿਡੱਿਗਆ।
268 ਤੋਬਾ! ਵਾਪਸ ਜਾਓ! ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਇਹ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ
ਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , “ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ” ਲਈ।
269 ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਬੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਿਜਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸਲ ਚੰਗੇ, ਸਮਝਦਾਰ, ਆਤਿਮਕ
ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਉਹ…ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਿਨਮਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਹਣਗੇ, “ਓਹ, ਹ ,
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਿਦਖਾਉਣ
ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।
270 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਵਚਨ। ਉਹ ਮੁੜ-…ਉਹ…ਉਸ ਨੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ…ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨ
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ਮੂਲ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲਈ। ਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਨਹ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਿਸਰਫਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
271 ਿਫਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਚੱਤਰ
ਿਵੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ; ਲੇਲੇ ਦੀ ਲਾੜੀ , ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:14 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼।
ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਰੋਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਸਲ ਲੇਲੇ ਦੀ ਲਾੜੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ—ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:14
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
272 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਚਨ
ਦੁਆਰਾ, ਉਹ—ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੰਪਰਦਾਵ , ਉਸ
ਦੀ ਧੀ , ਆਤਿਮਕ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:22
ਹੈ। ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮਾਰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਤ
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ।” ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਦੋਸਤੋ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ
ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
273 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਨਰਕ ਸੀ, ਅਤੇ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ:

…ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ।
274 ਹੁਣ, ਨਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ
ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਨਰਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਬਰ
ਹੈ, ਪਤਾਲ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਿਮਕ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਅੱਗ
ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਹਨ।
275 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ 4 ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਦਾ ਟਰੇਡ ਮੁੱਢ, ਜ ਟਿਹਣੀ
ਤੱਕ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨ ਦਾ ਭੂਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਇਹ ਉਹ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ?
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276 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਇੱਕ “ਉਹ” ਹੈ? ਅਤੇ “ਉਹ” “ਉਸਦੇ”
ਿਵੱਚ ਸੀ ਹੱਥ; “ਆਦਮੀ,” ਝੂਠੇ ਨਬੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਉਹ,” ਈਜ਼ਬਲ। ਅਹਾਬ; ਈਜ਼ਬਲ। ਿਕਉਂ, ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?
277 ਧੀ “ਉਹ,” ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਆਦਮੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਿਸਧ ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਕੰਜਰੀ, ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ, ਸੰਪਰਦਾ, ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ…ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
278 ਿਧਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਿਕਹਦੇ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਬਾਰ , ਚੌਦ ਿਮੰਟ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
279 ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਲੂਸੀਫਰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਨ
ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ; ਿਫਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ,

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ;
ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਰਮਿਗੱਦੋਨ ਨਾਮਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਿਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
ਿਮਕਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਅਦਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਏ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਿਮਲੇ…
280 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਕਲੇਬੰਦੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ।” ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ…ਉਹ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
281 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
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ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ—ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ

ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸੀ ਿਜਹਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀ ਹੋੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ।
282 ਹੁਣ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ,
ਪੋਟਾਸ਼, ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝੁੰਡ, ਅਤੇ, “ਵਾਹ!”
ਕਹੋ, “ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਿਫਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਲਆਏਗਾ, ਅਤੇ,
“ਵਾਹ!” “ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ।”
283 ਪਰ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਇਆ, ਿਫਰ ਮੌਤ
ਨੇ ਇਸ ਮਾਿਰਆ।
284 ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੀਜ ਥੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ; ਬਹੁਤ
ਕੁਝ, ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ,
“ਹੱਵਾਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਿਦਓ।” ਉਹ (“ਵਾਹ!”) ਬੁਲਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦ ਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਆਖਰੀ ਿਲਆਇਆਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
285 ਹੁਣ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਰਮਾਿਗਦੋਂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
286 ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ।
287 ਰਹੱਸਮਈ ਸਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; “ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ,” ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਹੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਵਚਨ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਬਣ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ! ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਲਾੜੀ, ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ-…ਉਹ
ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ!
ਉਹ ਇਸ ਸੱਚੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਦੁਲਹਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ
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ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਅੱਿਕਦੇ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ
ਹੁਣ, ਪਿਵੱਤਰ ਲਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਲਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚਲਾਕ
ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ, ਖੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਪਆਰ, ਿਨਯੰਤਰਣ, ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ. ਵਚਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਉਸਨੇ ਮੱਤ , ਅੱਕੀਂਿਦ , ਆਿਦ ਿਲਆ।
288 ਿਜਵੇਂ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੰਥ।” ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲੱਭੋ। ਰਸੂਲ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
289 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ ਿਕਤੇ।
ਜੇਕਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਤ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ਹੈ।
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਾਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਦੱਖਦਾ ਸੀ, ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀ ਥੇ ਹੈ…”

ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ?”
290 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣ, ਜ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਜਾਏ, ਉਹ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਪੰਜਾਹ
ਵਾਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨ ਸਭਨ
ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ—ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ!

291 ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸੱਚੀ ਲਾੜੀ ਿਸਧ ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ,
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ

ਿਕ ਇਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਧੀ
ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ ਵਰਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ,
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ਦੁਿਨਆਵੀ, ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਆਤਿਮਕ ਲਾੜੀ ਦਾ, ਵਚਨ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।
292 ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। “ਯਕੀਨਨ,
ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ? “ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ
ਦਾ ਹ !” ਇਸਦਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ…ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ-…ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੌਜ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ, “ਇੱਕ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ” ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
293 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ।
294 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ 53 ਸਾਲ
ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
295 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈ ਇੱਕ…ਪੋਥੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ।
296 ਹੁਣ, ਏਸਾਓ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਜ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ…ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ—ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ, ਿਜੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ
ਨੈਿਤਕ-ਅਦਾਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ…
“ਓਹ, ਉਸ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ?” ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ?
297 ਪਰ, ਯਾਕੂਬ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਵ ਗ
ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ
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ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦਾਆਦਰ ਕੀਤਾ।
298 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਮਨ,
ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ। “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ।” ਇਸਦਾ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
299 ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨ ਉਸਦੇ ਿਮਸ਼ਰਤ-ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਰਤ-ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
300 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੁਣੇ ਿਕਵੇਂ
ਆਇਆ? ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਵੇਂ ਿਖਸਕ ਿਗਆ? ਓਹ-ਹਹ! ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਲਈਇੱਥੇ ਆਓ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤ

ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ; ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਿਟਕਟ ਤੇ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਸ਼ਰਮਆਉਂਦੀ ਹੈ!
301 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੌਮ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਨਮੂਨੇ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਆਈ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ। ਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ
ਦੋਸਤ ਹਨ।
302 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ
ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ…ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਥੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ, ਅਹਾਬ, ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ।
303 ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਲੰਕਨ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਸਾ ਹੁਣ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਉਹ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ

ਨ ਿਵੱਚ ਰੰਿਗਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦਾ
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ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅੰਦਰਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
304 ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਕੀ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਤ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵਾਪਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਬਲਕੁਲ ਿਬੰਦੀ ਤੇ, ਯੁੱਧ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ, ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਈਜ਼ਬਲ! ਦੇਖੋ?
305 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰੰਗ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ?
306ਇਕੱਠ, ਆਪਣੇ ਰਲਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੱਤ , ਸੰਪਰਦਾਵ , ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਸਧ ਤ
ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਯਕੀਨਨ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੰਗ, ਮੁਰਿਦ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੰਗ, ਦੁਨੀਆ
ਦਾ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ! ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਿਦ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੰਗ, ਪੀਲੇ
ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੁਿਨਆਵੀ ਰੂਪ, ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਲਹੂ ਨਹੀਂ,
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ!
307 ਅਤੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਨੇ ਤੋਂ…“ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨਹ੍ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ; ਪਰ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਲਈ, ਉਹਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਲਵੇਂ-
ਿਮਲਵੇਂ, ਦੁਿਨਆਵੀ, ਪੀਲੇ, ਿਬਮਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ; ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਕੱਥੇ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਿਨ ਤੋਂ।” ਉਹ ਹੁਣ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। “ਆਰਮਾਗੇਡਨ” ਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਖੋ?
308 ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ, “ਮੌਤ” ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜ , ਉਸ ਤੇ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, “ਮੌਤ,” ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ! ਸੁਣੋ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਪਿਹਲਾ
ਸੰਪਰਦਾ (ਿਜਸ ਿਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ); ਉਸ ਦੀ ਈਜ਼ਬਲ
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ਨਾਲ, ਵਚਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ; ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ!

309 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਥੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਹ? “ਓਹ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ, ਪਰ
ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਜਾਵ ਗੇ। ਸਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ…”
ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਦੇਖੋ? ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਜਰੀ, ਪਿਹਲੀ ਥ ਤੇ, ਵੇਖੋ।

310 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਆਰਮਾਗੇਡਨ
ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ-ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ; ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ
ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਿਤੰਨ, ਵੱਖਰੇ:
ਿਸਆਸੀ—ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ
ਇਕੱਠੇ ਿਮਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪੀਲੀ, ਿਬਮਾਰ-ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਿਮਲੀ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੂੜਹ੍ੇ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਾਲੇ, ਲਾਲ
ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਏ ਹੋਏ; ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਆਉਂਿਦ , ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ
ਹਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ! ਕੀ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ,
ਦੌੜਦੇ ਵੇਿਖਆ? ਇੱਥੇ ਉਹਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੋ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

311 ਉਹ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ
ਕੋਿਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਪੀਲਾ, ਿਬਮਾਰ, ਿਤੰਨ-
ਰੰਗੀ, ਿਮਸ਼ਰਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ!

312 ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਿਵਚ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਗਰਮ ਅਤੇ
ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਿਵੱਚ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ

ਿਜਹਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਸਵਰਗ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਗੇ,



ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ 61

“ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ ,” ਕੱਲ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਜ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨੇ; ਬਰਫ ਵਰਗੇ-ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ!

313 ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ,”
ਜੀਵਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ।” ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜ਼ੋਏ! ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

314 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਿਜ਼ੰਦਗੀ,” ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ; ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ “ਮੌਤ।” ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਜਾ, ਸੰਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ “ਮੌਤ” ਉਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ; ਮਸੀਹ
“ਜੀਵਨ” ਉਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ।

315 ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜ ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ “ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ
ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਆਮੀਨ! ਵਾਹ! ਮੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। “ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।” ਅਤੇ ਿਫਰ, ਵਚਨ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਉਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਉਤੇਿਜਤ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਜਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ,
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ?

316 ਦੇਖੋ। ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵਚਨ ਹੈ, ਤ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ; ਕੁਝ ਵੀ
ਿਵਰੋਧੀ “ਿਖਲਾਫ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਵਰੋਧੀ ਮਸੀਹ, ਵਚਨ ਦੇ “ਿਖਲਾਫ”
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ।

317 ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
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318 ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ “ਿਖਲਾਫ” ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
“ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ।” ਇਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਰਤ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
319 ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ
ਇਸ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀ ਸਨ।
320 ਿਵਰੋਧੀ ਵਚਨ ਦੇ “ਿਖਲਾਫ” ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕਉਂ, ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਹ ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹਨ। ਦੇਖੋ?
321 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅੰਿਤਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ
ਹ । ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ; ਿਮਸ਼ਰਤ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੀਲਾ-ਘੋੜਾ। ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ—ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
322 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਇੱਥੇ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ, ਿਮਸ਼ਰਤ ਹੈ।
323 ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਠੋਸ-ਿਚੱਟੇ, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ ਵਚਨ ਤੇ ਹੈ।
ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ! ਹਰ ਰੰਗ ਿਚੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਟੁੱਿਟਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ! ਮਿਹਮਾ! ਹਰ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਰਸੂਲ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤ ਜ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਓ, ਭਾਈ ਇਵਾਨਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ! ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
324 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੰਗ, ਉਹ ਿਚੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ—ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਸੰਪਰਦਾਵ ਜ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
325 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ ,
ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਤ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ
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ਰੰਗ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ?
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਜੋ ਰਲ ਗਏ, ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚ ਚਲੇ ਗਏ।

326ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਗਾੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਗਾੜ ਹੈ, ਰੰਗ ਿਚੱਟੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਾਉਣਾ; ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ
ਅਸਲੀ ਰੰਗ, ਿਸਰਫ਼ ਰੰਗ, ਿਚੱਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ?

327 ਅਤੇ, ਜਦੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ; ਿਫਰ,
ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਿਵਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ!

328 ਸੱਚਾਈਅਤੇ ਗਲਤੀ! ਉਹ ਮੇਰਾ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ…ਸੱਚਾਈ
ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ ਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਸੇਂਟ ਬੋਨੀਫਰ, ਜ —ਜ ਕੈਂਟਰਬਰੀ
ਦੇ ਆਰਕਿਬਸ਼ਪ; ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ
ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਿਕਉਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ…” ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ।
ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੱਖ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਧਰਮ,
ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

329 ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਕ ਿਦਖਾਓ ਿਜਸ ਇਹ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਬੱਸ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ
ਿਦਖਾਵ ਗਾ। ਦੇਖੋ? ਬਸ ਇੱਕ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ।”
ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਫਿੜਆ
ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਹੁਣੇ ਛੱਡਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਤੁਹਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾ
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ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?
330 ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਿਮਲਾਇਆ, (ਿਵਰੋਧੀ) ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੌਤ
ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
331 ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ
ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ। ਸਰਹ੍ੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ
ਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤ ਇਸ
ਫੜੀ ਰੱਖੋ।
332 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਜੋ ਵਚਨ
ਸੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠੇ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?
333 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋ, ਿਫਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ,
ਉਸ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਭਾਰੇਗਾ।” ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਵਚਨ ਹੈ।
334 ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ,
ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ।
335 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ-
ਉਿਥਤ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਵਚਨ।
336 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ…
ਉਹ—ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋ, ਤ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਚਨ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ-ਹਹ।



ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ 65

337 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਉਹ ਪੁਨਰ-ਉਿਥਤ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲਆਇਆਹੈ, ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ।
338 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਉਸ ਲਈ ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਿਤਆਰ
ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਜਦੋਂ ਿਕ, ਮੌਤ ਪੀਲੇ-ਘੋੜੇ, ਿਮਸ਼ਰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਦਾਵ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜੇ ਵੱਲ, ਲੈ ਿਗਆ।

ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
339 ਹੁਣ ਆਇਤ 8 ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ…ਆਇਤ 8 ਦਾ
ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਵੇਖੋ।

…ਉਨਹ੍ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ…
340 ਕੌਣ “ਉਹ” ਹਨ? ਦੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, “ਮੌਤ” ਅਖਵਾਉਂਦੀ
ਹੈ। “ਨਰਕ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ।” ਉਸਦੀ ਚਾਰ-ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੀਮ ਵੇਖੋ।
341 ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ; ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣਾ; ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰ।
342 ਨੰਬਰ ਦੋ, ਲਾਲ ਘੋੜਾ; ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ; ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
343 ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ; ਰੂਹ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਧ ਤ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਥੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਭੋਜਨ

ਤੋਿਲਆ, ਇੱਕ… ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ…ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੁਲਨ
ਲਈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
344 ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ। ਦੁਬਾਰਾ,
ਚਾਰ, ਵੇਖੋ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!
345 ਹੁਣ, ਆਖਰੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਿਦ । ਉਹਨ …ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਹੈ…ਮੇਰਾ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦਸ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਿਦਓਗੇ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਮੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲ
ਆਈ , ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ—ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ।
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346 ਏਲੀਯਾਹ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ…ਇਹ—ਇਸ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਖੈਰ,
ਬੱਸ…ਬੱਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ? ਚਲੋ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੀਏ, ਵੇਖੀਏ।
347 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਿਦ , ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦੂਤ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆਇੱਕਆਦਮੀ ਹੈ।
348 ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…ਦੇਖੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਦੇ…ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍
ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਹਸ਼ੀ ਦਿਰੰਿਦ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਕ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਿਕਸਮ ਸੀ।
349 ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:18 ਅਤੇ 20 ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾ ਇਹ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ?
ਹ , ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਝ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ…ਹ । ਨੈਿਤਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸਮ , ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਸੀ, ਈਜ਼ਬਲ ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਈਜ਼ਬਲ ਕਲੀਸੀਆਵ
ਹਨ, ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਸੀਆ; ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ। ਈਜ਼ਬਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ
ਿਵੱਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:18, 20 ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ।

…ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਈਜ਼ਬਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ,…

350 ਦੇਖੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ, ਇਹ ਈਜ਼ੇਬਲ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਪਿਹਲਾ…
351 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ , ਦੇਖੋ, ਿਕ
ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨ
ਮੂਲ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਮਲਾਕੀ 4 ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7, ਅਤੇ ਹੇਠ । ਦੇਖੋ? ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਹੇਠ , ਹੇਠ , ਹੇਠ । “ਿਜਵੇਂ ਿਕ
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ਇਹ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ
ਿਸਰਫ਼ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

352 ਈਜ਼ੇਬਲ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥੇ— ਥੇ ਇਸ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਇਹ—ਇਹ ਿਸਰਫ ਮ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼
ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਜਰੀ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

353 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ,
ਈਜ਼ਬਲ ਸੀ, ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੇਹੂ ਥੇ
ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਖੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖ ਦੇ ਹਨ, (ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ

ਹੈ?) ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਈਜ਼ਬਲ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਅਹਾਬ, ਉਸਦਾ ਰਾਜਾ, ਿਸਰ; ਕੁੱਿਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਟਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਪਿਹਲੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ?

354 ਿਕਉਂ? ਪਿਹਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਕਲੀਸੀਆਵ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਚਰਚ , ਚਰਚ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪਾਪ
ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।

355 ਜੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਏਲੀਯਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਸ ਚਰਚ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ”! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਿਨਚੋੜਣ

ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜੋ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

356 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਆਓ
ਇੱਥੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ—ਵਚਨ ਉਨਹ੍
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ, ਵਚਨ ਉਨਹ੍ ਮਾਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
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ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਿਵੱਚ, 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ;…
357 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਪਰ ਦੇਖੋ, “ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਸਤਰ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਿਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।” 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, “ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, “ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇਿਖਆ…
358 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਮਾਰ ਦੇਵੇ:…

359 “ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਿਲਆ,” ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੱਕ। ਦੇਖੋ?

…ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ: ਅਤੇ…
ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ—ਅੱਤ ਵੱਡੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਮੈਂ
ਦੇ ਚੁੱਬੱਚੇ ਿਲਤਾੜਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ…ਉਸਦੇ ਪੱਟ
ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ,ਅਤੇ

ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇਿਖਆ…

360 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਿਦ , ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸ ਮਾਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਈਜ਼ਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਹਾਬ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਵਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਿਕਹਾ, ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ;

361 ਉਹ ਉਨਹ੍ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ, “ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ।”
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ਦੇਖੋ? ਈਜ਼ੇਬਲ ਕਲੀਸੀਆ, ਉਸਦਾ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ) ਸਰੀਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਅਹਾਬ
ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ, ਆਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ।
362 ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ…ਓਹ! ਏਲੀਯਾਹ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ
ਨਬੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਈਜ਼ਬਲ
, ਆਤਿਮਕ; ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ-ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ।

363 ਦੇਖੋ। ਹਾਲ ਿਕ, ਏਲੀਯਾਹ, ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ
ਸਿਕਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਿਕ, ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ—ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਿਦਖਾਏ; ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਤਿਮਕ
ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਖੋ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਲੱਖ ਿਵੱਚੋਂ…
364 ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕਲੀਸੀਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਿਦ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹੋ।
365 ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਦੁਨੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਬਲ
ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ;
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ, ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੌ ਬਚੇ ਸਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ।
366 ਦੇਖੋ, ਏਲੀਯਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਭੇਤ
ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਇਆ, ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਸੌ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕ, ਪੁੱਤਰ। ਮੈ
ਸੱਤ ਸੌ ਿਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ, ਉਥੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ।” ਵਾਹ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ।
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367 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੁਹੰਨਾ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ
ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ?

ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ…
368 ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਸ ਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਉਸ “ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ”
ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਸ ਸਭ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਵਾਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ,” ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਸਭ
ਕੁਝ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਹਾ। ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਕੱਟਣ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਸੀ।
369 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੁਝ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਨਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ।’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਦੱਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਚਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਚਆ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
370 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਲਹ੍ਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮੈ ਥੇ ਸੱਤ ਸੌ ਵਾਪਸ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਿਕਆ…
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱਤ, ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ
ਸੌ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਵੇਖੋ।” ਓਹ! ਓਹ! ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ
ਿਕਹਾ, ਿਜਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਖੋ,

ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਿਤਆਰ ਨਾਮ
ਹਨ; ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੌ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਹਨ”
(ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹ ਗਾ) “ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ , ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਵੱਚ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਨ।”
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371 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਿਫਰ, ਇਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ
ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਿਜ਼ਲ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਵੁੱਡਸਮੈਨ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ,
ਉਹ…ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ—ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰੇਗਾ, (ਮੁੰਡੇ!) ਅਨੈਿਤਕ ਔਰਤ ! ਵਾਹ! ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਠੀਕ ਿਸੱਧਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ—ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ?
“ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚੋ, ‘ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਹੈ,’ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ।
372 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ, ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ
ਚਾਰ ਘੋਿੜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
373 ਅਗਲੀ ਮੋਹਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਰੂਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ।
374 ਹੁਣ, ਬਸ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਜੋਿੜ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …
ਬੱਸ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਿਲਖ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚਾਰ ਮੋਹਰ ਤੇ,
ਪਿਹਲੀ ਚਾਰ ਮੋਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
375 ਹੁਣ, ਕੱਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਹ , ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ
ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ, ਬਲੀਦਾਨ,
ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਤਮਾਵ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
376 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰਾਤ, ਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹਨ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ
ਪਿੜਹ੍ਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, “ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਸੀ,” ਪਰ
ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹ । ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
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377 ਸਾ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 19 , ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ, ਬੱਸ ਇਨਹ੍
ਦੀ ਦੋ ਆਇਤ ਲਓ। ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈ ਵਚਨ ਦੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਤੇ ਿਗਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ,
ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

378 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 , ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ (ਮੂਲ) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵਚਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਤਿਮਕ ਈਜ਼ਬਲ,
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈ 7ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਿਪਆ…10ਵ ਅਿਧਆਏ, 1 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ , ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ, ਅਤੇ ਆਮੋਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ।

379 ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ
ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖਾਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ।

380 ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ। ਉਸਨੇ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਕੋਲ, ਰੂਪ ਤਰਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

381 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਸਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ;
ਆਤਮਾ ਈਜ਼ਬਲ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸਨੇ
ਿਪਛਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਈਜ਼ਬਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

382 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ
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ਛੱਡੇ। ਜੇ ਥੇ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ। ਖੈਰ, ਮੈ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਜ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨੋਟ ਿਲਖੋ।
383 ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਰੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਜਾਨਵਰ
ਵੀ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਉਨਹ੍ ਖਾ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
384 ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ
ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
385 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।]

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।

386 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਨਾਲ…(ਇਹ ਹੀ ਹੈ; ਅੱਗੇ ਵਧੋ; ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।)
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ! ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ
ਕੋਲ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਣਾਲੀ , ਅੱਜ
ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਤ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ।
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਇਹ
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।
387 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਸੀ?
ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਸ ਚੌਕੀ ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਕੰਨ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ
ਹੋ। “ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ
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ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਹੈ…ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਹੈ। ਆਮੀਨ।
388 ਓਏ! ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ
ਆਓ ਹੁਣਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
(ਮਿਹਮਾ!)

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

389 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਗੀਤ
ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ, ਅਤੇ
ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।
[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇਸ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।]
390 ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ! ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ
ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
391 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਅਜ਼ਮਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ, ਿਪਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਵਰਾਮ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ “ਆਮੀਨ”; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਹੇਠ ਆਵੇ, ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ
ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ, ਆਪਿਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾ, ਪਰ੍ਭੂ।
392 ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ
ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਕਇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ
ਜਾਣ, ਲਾੜੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਫ਼-ਿਚੱਟੇ ਚੋਲੇ ਤੱਕ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਵਆਹ
ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਿਦਲ ਖੋਜੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ!
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[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ —ਸੰਪਾ।]
393 ਹੁਣ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ
ਿਮੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਰਹਾ ਹ । ਲੱਗਭਗ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ
ਹੋਇਆ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ।] ਮਸੀਹ ਹੁਣੇ ਖੋਜੋ
ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਤੋਂ; ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼
ਤੋਂ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਲੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ?
394 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਸੰਘਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ
ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ।
ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਠਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਰੂਥ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
395 ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, “ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ
ਆ ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਲਈ।” ਿਫਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਗਾਸਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਨ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਹੈ।
396ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, “ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਅਵਾਜ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਵਾਪਸ, “ਇਹ
ਭੂਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ!

ਹੁਣ ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
397 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਆਓ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ। 
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