
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ

 ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
2 ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਿਹਿਲ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਸੋਚਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਾਸ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਲੇਲਾ ਹੀ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਉਹਨ
ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ,
ਿਕ ਲੇਲਾ ਹੀ ਇਸ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲਹ੍ੇ। ਅਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੀ ਸਮਝਣ
ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਏ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਲੇਲਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੇ, ਤ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ; ਇਹ ਮਹਾਨ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੀ ਿਦਨ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹ ; ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾ ਿਹੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ , ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਲਈ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
3 ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਗਆ…ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ, ਇਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ; ਉਸਦੀ ਮ ਹੈ, ਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਿਗਆ, ਜੋ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਠਦਾ
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ਹੋਇਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ ਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

4 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ…ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹ …

5 ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇਿਖਆ, ਜ ਅੱਜ, ਿਬਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਮੇਰਾ
ਸੱਤਵ ਿਦਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ , ਦੇਖੋ; ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ੇ।

6 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਿਲ
ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਲਾ-…ਜ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਸਵਾਲ, ਸੀ, ਵੱਧ ਜ ਘੱਟ,
ਸਵਾਲ ਿਜੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਿਦਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ…ਸੋਮਵਾਰ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ, ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜੇਕਰ ਇਹ—ਲੋਕ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

7 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮ , ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਲਈ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

8 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਦੱਸ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਜੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਤ ,
ਮੈਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ । ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਲਬੂਕਰਕ, ਿਨਊ ਮੈਕਸੀਕੋ
ਿਵਖੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ—ਕੁਝ ਿਦਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈ
ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ, ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ!
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ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਗਾ, ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣ ਗੇ।
9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਲੱਿਭਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਇਹ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ
ਇਸ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੋ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ—ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ…
10 ਪਰ੍ੰਤੂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੇ…
11 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਉ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ , ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਥ ਵੇਖੀਏ। ਓਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹਮ! ਖੈਰ, ਿਕੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ
ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਸਰਫ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭਾ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਇਹ ਕਰ ਗੇ।
ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ,
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜ , ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਜ , ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ।
12 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨਾ ਪਵੇ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਭਾਈ ਨਾਰਮਨ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ
ਿਵਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੌਰਮਨ, ਕੁਝ? [ਭਾਈ ਜੀਨ ਨੌਰਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ।] ਭਾਈ ਫਰੈਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ?
[ਦੂਜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ।”] ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
13 ਿਫਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ , ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ
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ਿਮਲਾ ਕੇ, ਿਸਰਫ਼ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਮੋਹਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਨਹ੍ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ
ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ।

14 ਹੁਣ, ਓਹ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਬਹੁਤਆਨੰਦ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਮੋਹਰ
ਦੇ ਖੋਲਹ੍ੇ ਜਾਣ ਤੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ!”—ਸੰਪਾ।]

15 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਜ , ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ , ਨਾ ਿਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ—ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ
ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੇਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ…

16 ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਪਛਲੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ।

17 ਅਤੇ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈ , ਉਸ
ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ।
ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਕੀ ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ
ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ—ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਸੀ…ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥ ਸੱਤ ਸੌ ਿਕਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਖੈਰ, ਮੈ ਯਕੀਨੀ ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ,
ਝੁੰਡ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ
ਬੁੜਬੁੜ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ…ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ…ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋਗੇ, ਿਫਰ, ਇਹ ਹੈ…ਕਾਰਨ, ਇਹ, ਇਹ—ਇਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।

18 ਮੈ ਉਸ ਤੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਨੋਟ ਿਮਲੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ।” ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ
ਸੱਤ ਸੌ ਦੀ ਥ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ?”
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19 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਸੱਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।” ਦੇਖੋ? ਉਹ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਮੈਂ…ਿਬਲੀ…
20 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ
ਚੁੱਿਕਆ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ…ਮੈ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਸੌ ਿਕਹਾ ਸੀ।”
21 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਆਤਿਮਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਿਕ—ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਤ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ…?” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਲੋਕ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
22 ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ, ਿਕ ਮੈ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ,
ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਸ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਲੈ ਲਏ। ਦੇਖੋ? ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਿਚੰਤਾ? ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਦੇਖੋ?
23 ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਉਸ ਲਈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈ ਿਬਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਹ ।
24 ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਦਖਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਿਕਤੇ ਵੀ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵ ਗਾ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
25 ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਹ ਬਸ—ਉਹਨ ਨੇ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਉਸ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹਇੱਕ…ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈਇੱਕ—ਇੱਕਅਸਲੀ ਿਮੱਤਰ
ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ।
26 ਤੰਬੂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ,
ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਮਲੇ ਹਨ।
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27 ਵਧੀਆ ਅਿਧਆਪਕ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਇੱਥੇ, ਬਾਲਗ ਵਰਗ ਲਈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਾਦਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਫ਼ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਹੁਣ ਉਸ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਭਰਾ—ਭਰਾ
ਨੇਿਵਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ. ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਓਰਮਨ ਨੇਿਵਲ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ।

28 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਮਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸਨ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਲੂ ਸਨ ਿਕ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਕਲਾਰਕਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ, ਉਹ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਹਾਵਰਡ ਪਾਰਕ, ਹੈਰੀਸਨ ਐਵੇਿਨਊ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਲੱਿਭਆ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ , ਭੈਣ ਨੇਿਵਲ । ਥੇ ਹੇਠ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਮੈਂਬਰ ਸੀ-…

29 ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਸੀ…ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਹਨ
ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਇਹ ਹੋਇਆ।

30 ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ, ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਆਦਮੀ! ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵ ਗ ਹੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ…ਿਜੰਨਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹ , ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿਕਆ, ਪਰ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਿਰਹਾ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਭਾਈ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਚੰਗਾ।

31 ਹੁਣ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣ
ਿਵੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ , ਪੰਜਵੀਂ—ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਇੰਨੀ
ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗੇ।



ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ 7

32 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜੋ ਿਤੰਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਿਮਲਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ, “ਮੌਤ” ਤੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਤਰ
ਿਗਆ ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਜਦੋਂ…
33 ਪੋਥੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੜਹ੍ ਵ ਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਮਆਰ ਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਥੇ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਿਕ—ਿਕ ਿਜੰਨਹ੍ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ—

ਿਕ ਇਸ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ।
34 ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਇਸ ਕਲੀਿਸਆਵ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
35 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹ ।
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਆਮੀਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
36 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸੀ। ਓਹ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦਰਸ਼ਣ ਇਹ ਸਭ
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
37 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਰਮਨ ਭਰਾ ਜ ਭੈਣ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਇਹਨ ਟੇਪ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ…ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਮਾਰਮਨ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ
ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ —ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਬੀ, ਜੋਸਫ਼ ਸਿਮਥ , ਜੋ ਿਕ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮਾਿਰਆ
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ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣ,
ਮੈ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ
ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਸ
— ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਰਮਨ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ?

38 ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵਚਨ।
ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
39 ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ…ਇੱਕ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਦ ਬਾਹਰ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ…ਨਾਲ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹ, ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਤੰਨ
ਜ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
40 ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਾਬੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ,
ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।”
41 ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ-
ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
42 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ…?
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵ ਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਇਹ ਔਰਤ ਸੰਤ ਹੈ।”
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43 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ,
ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਿਵਆਹ
ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…”
44 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
45 ਤ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
46 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ ਨਹੀ?” ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ
ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।”
47 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਇਹ
ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
48 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋ ਿਗਆ ਸੀ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।” ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਿਫਰ, ਇਹਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
49 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ—ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੌੜ
ਰਹੀ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ,
‘ਹੇ, ਿਪਆਰੇ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ!’ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵ ਗਾ।’” ਿਕਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਮੈਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਹਾ, ‘ਚੰਗਾ।”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ…”
50 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ? ਿਫਰ ਮੈ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਿਮਲੀ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਉਸਦਾ
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ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ।”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਉਸਦੇ ਲਈ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਉਸ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ…”
51 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਿਮੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹੈ—ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਤ ਿਕ…ਦੇਖੋ?
52 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਵਚਨ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ
ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ,
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ
ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ।
53 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਕਰਾਸਵਰਡ ਪਹੇਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਵੇਂ। ਤੁਹਾ
ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਿਫੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
54 ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ ।
55 ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਇਹ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਸੀ
ਜੋ ਇਹਨ ਘੋਿੜ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ, ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ,
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
56 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।
57 ਥੇ ਇੱਕ ਪਿਹਲੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਲੇਲੇ ਦਾ…ਸ਼ੇਰ ਦੇ।
ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕ, ਮਸੀਹ।
58 ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ—
ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸਧ ਤ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
59 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਇਕ, ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ; ਦੂਜਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ।
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60 ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ
ਸ਼ਰਾਬੀ-ਸੋਬਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੋਈ ਕਾਲੇ-ਿਚੱਟੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ; ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ;
ਕੋਈ ਪਾਪੀ-ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜ ਸੰਤ ਹੋ। ਦੇਖੋ?
ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਸਨ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਕਸੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ।
61 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਜਾਨਵਰ ਲੱਭਦੇ ਹ , ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਿਕਵੇਂ
ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ,
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ , ਇਕੱਠੇ। ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।
62 ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨ ਹੇਠ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਹੇਠ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ
ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਵੀ। “ਉਹ ਮੂਲ ਕਲੀਸੀਆਸੀ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ?

ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਰੂਸ ਨਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ।
63 ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਮੂਲ ਮਸੀਹਤ ਵ ਗ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ।” ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਚੁਣੇ ਹੋਏ!” ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ
ਹਾਸ਼ੀਏ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ।” ਦੇਖੋ? “ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
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ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
64 ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਵਜੋਂ, ਉਹਨ ਰੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਕਤਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਮੇਰਾ!
65 ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ — ਖੋਜਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋਏ,
“ਮੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ —ਮੈ
ਦੇਖਣ ਦੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਿਹੱਸਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ
ਦੇ, ਇਸੇ ਵਕਤ।” “ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ
ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਿਕੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੇ?” ਇਹ ਜ ਚ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।
66 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ…ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ
ਿਦਓ। (ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਮੈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਕੜਦਾ ਹੈ; ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਿਲਖਣ
ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਵਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।) ਇਹ
ਜ ਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਰਹ੍ੀ
ਤੇ— ਤੇ ਲਵ ਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਕਟੋਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਨ ਿਨਰਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ,
ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਦੂਤ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਿਰਆ,
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, “ਹਾਏ! ਹਾਏ! ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਾਏ!”

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਉਹ ਸਮ …
67 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ , ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ,
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ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ
ਕਲੀਸੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ
, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ

ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
68 ਿਕਉਂਿਕ, ਵੇਖੋ, ਉਹ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਉਸ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਨੇ ਹਰ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਦੇ ਯਾਦ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਿਵੱਚ। ਓਹ, ਇਸ ਲਾੜੀ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਗੋਿਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ!
69 ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ; ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ…
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ , ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।
70 ਇਹ ਇਕ—ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਨਹ੍
ਚੀਜ਼ ਥੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ—ਉਹਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਸਾ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ, ਸੱਚ, ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
71 ਹੁਣ, ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਸੀ—ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ…ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਰਮਰ
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਮਹਾਨ…
72 ਮਾਿਲਕ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ,
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ, ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੱਿਖਆ।
ਥੇ— ਥੇ ਕੁੜੀ , ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ; ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲੜਕੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
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ਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ
ਿਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ।
73 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਘਟਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੈਗੁਇਰ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੱਪਿੜ ਤੋਂ ਿਬਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫੜ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ
ਕੰਗਾਰੂ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ
ਦੇਿਖਆ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਬਣ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
74 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਨਫਰੋ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ।
75 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝਆਧੁਿਨਕ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ…
ਇੱਕ ਹੈ…
76 ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ…ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਿਪਆਸ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਿਪਆਸ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਪਆਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਪਆਸੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਆਸ ਵੱਲ ਉਸ
ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ। ਦੇਖੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋ…ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ! ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ
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ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਪਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਿਫਰ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
77 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ—ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ—ਇਸ ਲੜਕੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਪੱਛਮੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ—ਉਹ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

78 ਥੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨ ਲਈ—ਲਈ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਨ, ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਿਫਕਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ।
79 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਬਕਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ
ਦੇ ਨਾਚ ਤੇ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਚ ਦੇ
ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਕਉਂ ਚੱਿਲਆ, ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਲਈ ਜੁਬਲੀ ਸੀ।
80 ਿਫਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ…ਸਥਾਨ
ਦੇ, ਨਾਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਗਿਲਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ?” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਸ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਦੇ—ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਥੇ ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਲਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ
ਉਸ ਿਮਿਲਆ।
81 ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਹੇਠ ਕਰ
ਰੱਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੀ
ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ ਹੋਰ
ਕੁੜੀ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸ ਵੱਡੇ
ਬਸਤਰ੍ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਰੱਿਖਆ…ਉਹ
ਹੇਠ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਸੀ।
82 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ। ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ…ਬਾਕੀ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ।
83 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਿਖਆ। ਅੰਤ
ਿਵੱਚ…ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ—ਉਹ ਕੋਰਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ, ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
84 ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਰਦਾਰ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ।
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੋਗੇ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ? ਮੈ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ
ਸਕਦੀ, ਮੈਂ।”
85 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਕਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝੇ। ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ। ਮੈ —ਮੈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈ
ਿਕਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਤਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੋਗੇ?”
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ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ…” ਇਸਨੇ ਉਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
86 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ…” ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ। ਖੈਰ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ
ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਘਰ ਬਣਾਵ ਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।”
87 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ—ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ
ਅਨਾਥ ਹ ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ।
88 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਘਰ ਬਣਾਵ ਗਾ।” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ।”
89 ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ
ਿਕਸਮ! ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏ।
90 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ, ਉਸ—ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਮੂਰਖ
ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
91 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਆਮੀਨ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
92 “ਓਹ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਸ
ਕੋਈ ਿਮਿਲਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਸ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਮਲ ਜ ਦਾ।”
93 “ਹ ,” ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਲੱਭ ਰਹੀ ਹ ।” ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਵੀ, ਹ ।
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94 ਇਸ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੀ ਰਹੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਲਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ, ਚੀਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਨ।
95 ਖੈਰ, ਿਫਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਥੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੁੱਖ ਮਾਿਲਕ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ—ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ, ਜ —ਜ …ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭੇਤ
ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ, ਵੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
96 ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
97 ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਹੱਸਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਿਕਹਾ, “ਹਾ!” ਹੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, “ਗਰੀਬ, ਛੋਟਾ, ਮੂਰਖ ਬੱਚਾ!”
98 ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕੀਤੇ ਸਨ; ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। “ਉਸ ਦੀ ਲਾੜੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ
ਫੜ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ।
99 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਹਨ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹੋਵੇਗਾ।”

ਓਹ, ਉਹ ਹੱਸੇ!
100 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਿਟਕ ਗਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਘੋਿੜ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ, ਪਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੇਤ ਘੁੰਮਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਪੁਰਾਣਾ
ਬਕਬੋਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ।
101 ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਗਈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਪਆਰੇ।”
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ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵ ਥੇ ਬੈਠਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ—ਉਹਆਪਣੇ ਘਰ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਗਈ।
102 ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ, ਵੀ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹ ; ਤੁਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹ । ਪਰ,
ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੁੱਲਹ੍ ਰਹੀ
ਹਨ, ਇਸ ਅਲੌਿਕਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਉਥੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਲਗਭਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਸ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, “ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਹ
ਛੋਟੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲਾੜੀ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬਾਹ
ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਲਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗੇ ਜ ਦੇ ਹ ।
103 ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ; ਬਲਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ
ਬਲੀਦਾਨ; ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ, ਚਲਾਕੀ; ਅਤੇ ਉਹ—ਉਕਾਬ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਅੰਦਰ
ਆਉਣਾ, ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈ।
104 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਮੋਹਰ ਨਾਲ
ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਵੀ ਖੁੱਿਲਹ੍ਆ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ
ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਜੋ
ਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਉਹ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸਨ।
ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ…
105 ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ
ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲਾਇਆਜ ਦਾ ਹੈ।
106 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ…ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ
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ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਲੈ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ—ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ,
ਉਹ ਸਨ…ਉਹਨ ਨੇ…ਉਨਹ੍ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਤੇ ਈਚਮੈਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਹੂਦੀ, ਿਸਰਫ਼
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

107 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮਾਰੇ
ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ—ਦੇ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖੀ।” ਹੁਣ ਸਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਸੀ। ਇਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

108 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਸਾਰਾ
ਇਸਰਾਏਲ, ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸਰਾਏਲ, ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ,” ਰੋਮੀ 11। ਹੁਣ ਸਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਰੂਹ ਵੇਖੀ ।

109 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸਿਮ
ਤੋਂ—ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਂਿਦ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੈ।

110 ਹੁਣ, ਇਹ—ਇਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਜ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਈਕਮੈਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹ , ਛੇਵੀਂ
ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਦੇਖੋ?

111 ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਸ, ਅਤੇ ਇਹ, “ਇਹ
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਣ ਸੀ।” ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੀ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਪਰ੍ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ?
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112 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ
ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ ਇਹ 12ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ…ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ, ਵੇਖੋ,
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵ ਗ ਕਾਲਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ;

ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਿਡੱਗ ਪਏ…ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ
ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫਲ ਝਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹਲਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਲੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵ ਗ ਸਰਕ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ
ਇਕੱਠੇ ਿਹਲ ਗਏ; ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਪੂ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਪਤਾਨ, ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਧਨ-…
ਅਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਫਾਵ ਅਤੇ ਪਹਾੜ
ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ;

113 ਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ? ਉਹਨ ਦੇਖੋ, “ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ,” ਦੇਖੋ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? “ਉਨਹ੍ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਮੈ
ਿਮਲੀ ਸੀ।” ਦੇਖੋ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਪੀਤੀ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਿਕਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਡੱਗੋ, ਅਤੇ
ਸਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ:

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੌਣ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

114 ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ…ਦੇਖੋ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ, ਸਵਾਰ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ,
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਰੰਦੇ, ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਿਫਰ, ਸਾ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ, ਸਮੇਂ
ਤੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਰੇ



22 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਸਨ…ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
115 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਨਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਉਨਹ੍ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
116 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ।
117 ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, “ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ
ਲੋਕ।” ਅਤੇ ਇਸ , ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ…ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ—ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਇਿਰਸ਼, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
118 ਪਰ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਤ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ
ਹਨ। ਉਹ ਸਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ—ਇਸੇ
ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਬਲਕੁਲ! ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ। “ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਕੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਮੱਧਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜ ਦਾ, ਸਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ!
119 ਅਤੇ ਿਫਰ, “ਜੋ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ
ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ?
120 ਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਦੀ—ਪਿਵੱਤਰ ਦੇ-…ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਬਲਕੁਲ। ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲੀਦਾਨ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ
ਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਡੋਿਲਹ੍ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਸ…ਉਸ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਪਰ। ਅਤੇ
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ਬਲੀਦਾਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ, ਖੂਨੀ ਲੇਲਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜੋ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂਨੀ, ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਹੈ,
ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਕੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਹੈ!
121 ਸਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੇਵੀਂ
ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ,” ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ
ਿਵਘਨ ਪੈ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ?
122 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ਣਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
123 ਪਰ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਹ , ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ
ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, “ਉਹ—ਉਹ ਭੂਚਾਲ; ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਹੋ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਿਹੱਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ।” ਅਤੇ, ਿਕਉਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਵੇਖੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
124 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਕਲੀਸੀਆਆਪਣੀ ਉਡਾਣ
ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ,
ਲਾੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦਾ
ਸਮ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ—ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਉਸਨੇ, ਉਸ ਛੁਡਾਇਆ।

ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਭੂਚਾਲ…
125 ਆਓ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨਿਸਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਕਰੋ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਲਖੋ, ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ
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ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ…ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

126 ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ਼, ਜ ਭੇਤ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਭੇਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਛੇ ਮੋਹਰ , ਸਾਰੇ
ਿਮਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਛੇ ਿਕਤਾਬ ਇਕੱਠੇ ਰੋਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਕਤਾਬ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

127 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਕਤਾਬ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ

ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ — — ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਿਵਅਕਤੀ,
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ, ਆਦਮ ਨੇ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ
ਿਦੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਿਣਆ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।

128 ਿਫਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ
ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਹਤ ਨਾਮਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸੀ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੜੀ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

129 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਦੇ ਕਾ ਨ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਨ ਬਣਾਏ। ਿਫਰ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਹਰ
ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਨਸੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਮੂਲ ਪਾਪ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਪ, ਪੁਜਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੈਿਵਕਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ
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ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
130 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਧਾਰ
ਕੇ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਇਹ
ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ ।”
131 ਬੱਚਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਮਰਦ ਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਡਾ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਕੜ, ਜ ਸਾਥੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਨਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਿਸਰਫ ਇੰਿਕਊਬੇਟਰ ਹੈ
ਜੋ ਅੰਡੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਡੇ ਆ…ਜੀਵਾਣੂ ਨਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
132 ਅਤੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਨਰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ , ਤਲਾ ਿਕਵੇਂ ਹੇਠਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ
ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਗਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ
ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਣੂ । ਅਤੇ ਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਨੇ
ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਿਮਆ, ਅਤੇ
ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
133 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਹੂ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਹਾਇਆ। ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਉਹ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ।
134 ਿਫਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਡੀਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਲੇਲਾ ਬਲੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਲੇਲਾ ਹੈ,
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ।
135 ਿਫਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ, ਜ
ਯੂਸੁਫ਼, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਣੀ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੇ
ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ।” ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਪਰ੍ਾਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਿਮਲ ਜ ਦਾ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਓਹ, ਉਹ—ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਿਪਤਾ ਹੈ!
136 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ, “ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ
ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ, ਵਚਨ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
137 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , “ਯਹੂਦਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ,” ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ।” ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਏਗਾ।
138 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ , ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਇਸ ਥੇ ਤੋਿੜਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਮਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ?
ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਗੇ।
139 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਭੇਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ, ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੈ,
ਇਸ ਤੋੜਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
140 ਹੁਣ ਆਓ ਮੱਤੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ, ਲੇਲਾ ਖੁਦ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਇਹਇੱਥੇ ਉਸਦਾ—ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜ
ਉਸਦਾ—ਉਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕ —ਲੋਕ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਲਈ।
141 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਫੜੀ ਰੱਖੋ,
ਮੱਤੀ 24 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6, ਇਸ ਤਰਹ੍ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਇਨਹ੍
ਦੋ ਅਿਧਆਵ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਅਤੇ ਆਓ
ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ।
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142 ਹੁਣ, ਇਸ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ—
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ ਕੀ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ,
ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਇਹ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ…ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ ਹੈ।

143 ਹੁਣ, ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
6 ਵੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਅਿਧਆਏ ਸੀ ਿਜਸ ਵੱਲ ਹਰ ਿਵਦਵਾਨ,
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ—ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਮੱਤੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ…
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ…ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਛੇਵੀਂ
ਮੋਹਰ ਿਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ।

144 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ—ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਲੀਸੀਆ
ਜ ਦੇ ਦੇਿਖਆ; ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀ ਥੇ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ । ਹੁਣ
ਇੱਥੇ ਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹਨ ਲੋਕ ਤੇ ਜੋ ਹਨ…

145 ਇਸ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਏ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੂਦੀ
ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ

ਨਹੀਂ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਲਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤੇ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ; ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਓ।

146 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਵਚਨ ਦੀ ਿਨ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਹੈ।

147 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਆਓ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੱਤੀ, 24ਵ ਅਿਧਆਏ
ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੱਿਭਆ ਹੈ,
ਲੱਭਣ ਲਈ। ਹੁਣ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ, 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ
ਪੜਹ੍ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
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ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ: ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਆਏ।

ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ…ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਅਤੇ (ਤੀਜੀ ਆਇਤ) ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ…
ਮਾਊਂਟ…ਜੈਤੂਨ, ਚੇਲੇ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲਆਏ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਸਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ ?…ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

148 ਹੁਣ ਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਆਇਤ , ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ
ਦੁਪਿਹਰ, ਚੌਥੀ ਅਪਰ੍ੈਲ, ਏ.ਡੀ. 30 ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ
ਦੋ ਆਇਤ ਦੁਪਿਹਰ ਹੋਈ …ਚੌਥੀ ਅਪਰ੍ੈਲ , ਏ.ਡੀ. 30 ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੀ। ਦੇਖੋ?

149 ਉਹ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ।
“ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇਖੋ! ਕੀ
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”

150 ਤਦ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਸਮਝੇ। ਿਕ ਥੇ, ਥੇ
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦੁਪਿਹਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤ
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਥੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।”

151 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਹੈ—ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਸਵਾਲ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ
ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ। ਿਤੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
“ਕੀ,” ਪਿਹਲ , ਪਿਹਲ , “ਕੀ…? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ , ਕਦੋਂ, ‘ਇੱਕ
ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ’?” “ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਕੀ
ਹੋਵੇਗੀ?” ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। “ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ?” ਇਸ ਸਮਝੇ? ਿਤੰਨ
ਸਵਾਲ ਹਨ।
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152 ਹੁਣ, ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ…
153 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕਵੇਂ—ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਵੇਖੋ, ਤੀਸਰੀ
ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। “ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…?”
ਪਿਹਲ , ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
“ਸਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ ?” ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ। “ਤੇਰੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?” ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਦੋ। “ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ
ਦਾ?” ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ। ਦੇਖੋ? ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍
ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
154 ਓਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਮੈਂ…ਬੱਸ ਮੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈ ਿਮਲਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵਰਿਤਆ ਸੀ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਤੇਜਨਾ।”—ਸੰਪਾ.] ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ
ਉਤੇਜਨਾ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
155 ਹੁਣ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ—ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ
ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਮੁਹਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ
ਨਾਲ ਕਰੋ।
156 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ, ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਥੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ, ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਥੇ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹੋਈ, ਿਫਰ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਹੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਪਿਹਲ , ਲਈ…“ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਤਰ ਿਦੱਤਾ…” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
157 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:1 ਅਤੇ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
6:1 ਅਤੇ 2 ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।

ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ…ਲੇਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਜ ਦੀ
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ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਓ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ: ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਣ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ।

158 ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ।”—ਸੰਪਾ.] ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ। ਮੱਤੀ 24, ਹੁਣ, 4 ਅਤੇ 5.

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ —ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ,
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,
ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹ ; ਅਤੇ ਬਹੁਿਤ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ।

159 ਇਸ ਸਮਝੇ? ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ। ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਸਮਝੇ?
ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਉਹ, ਿਬਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ।
160 ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ, ਮੱਤੀ 24:6, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:3 ਅਤੇ 4. ਹੁਣ ਦੇਖੋ,
ਮੱਤੀ 24:6. ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਫਵਾਹ
ਸੁਣੋਗੇ: ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ: ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

161 ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:3 ਅਤੇ…ਦੋ।
ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਆਓ…ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਿਨਕਿਲਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ: ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ

ਸ਼ ਤੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣ: ਅਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।
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162 ਿਬਲਕੁਲ, ਿਬਲਕੁਲ! ਓਹ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
163 ਆਓ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਮੱਤੀ 24:7 ਅਤੇ 8।ਆਓ ਮੱਤੀ ਿਵੱਚ 7 ਅਤੇ 8, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

ਅਤੇ ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠਣਗੇ:
ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ,…ਮਹ ਮਾਰੀ,…ਭੂਚਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ
ਤੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ।

164 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 6ਵੇਂ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:5 ਅਤੇ
6 ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਜਾਨਵਰ
ਇਹ ਆਖਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ

ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ

ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ,ਇੱਕ ਮਾਪ…ਇੱਕ ਪੈਸਾ…ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ
ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ;
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ…ਦਾਖਰਸ।

165 ਅਕਾਲ! ਦੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੋਹਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਹੀ
ਸੀ। ਚੰਗਾ।
166 ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ, “ਮਹ ਮਾਰੀ” ਅਤੇ “ਮੌਤ” ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੱਤੀ 24. ਅਸੀਂ
8ਵੀਂ ਆਇਤ—ਆਇਤ, 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ
ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹ । ਚੰਗਾ।
167 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਪਿੜਹ੍ਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ? ਹ ,
ਮੈਂ ਇਹ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹ , ਅਸੀਂ ਥੇ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
168 ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੇ, ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ; ਅਤੇ
6:7 ਅਤੇ 8 ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ।
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169 ਆਉਹੁਣ ਮੱਤੀ 24 ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਵੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ।
ਅਤੇ ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠਣਗੇ:

ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ,…ਮਹ ਮਾਰੀ,…ਭੂਚਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ
ਤੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ।

170 ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਸੀ…ਚੌਥੀ
ਮੋਹਰ, 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਜੇ ਤੇ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ…ਚੌਥੇ ਜਾਨਵਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਫੱਕਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖੋ:…

171 ਹੁਣ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ। ਮੈ ਇਹ ਗਲਤ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਹ । ਹ । ਹੁਣ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਹੁਣ, 7 ਅਤੇ 8।
172 ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਮੱਤੀ 24:7 ਅਤੇ 8। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਮੱਤੀ 24:7 ਅਤੇ 8. ਮੈ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਜ , ਕਾਲ, ਕਾਲ ਖੋਲਹ੍ਦਾ
ਹੈ। ਚੰਗਾ।
173 ਹੁਣ, “ਮਹ ਮਾਰੀ” ਅਤੇ “ਮੌਤ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ , 7 ਅਤੇ 8. ਹੁਣ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ
ਸਾ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਖੋਲੀ—ਚੌਥੀ
ਮੋਹਰ…” ਹ , ਇਹ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ, “ਮੌਤ,” ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਿਖਆ;
ਅਤੇ ਉਹ…ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ: ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਸੀ, ਉਸ ਮੌਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ…ਉਸ । ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ -…ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਿਹੱਿਸ ਤੇ, ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ
ਲਈ।

174 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀ “ਮੌਤ।”
175 ਹੁਣ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ, ਮੱਤੀ 24:9-13. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਮੈ ਇਹ
ਸਹੀ ਿਮਿਲਆ, ਹੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ?
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ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ( ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ): ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਤੁਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ…
ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼

ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਠਣਗੇ, ਅਤੇ…ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ
ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ।
ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਬਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਿਤ ਦਾ ਿਪਆਰ

ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਿਕ…ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ।
176 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ,
ਵੇਖੋ। “ਉਹ ਤੁਹਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ,” ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ।
177 ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ, ਮੋਹਰ, 6:9 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਓ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੀਏ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:9 ਤੋਂ 11।

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

ਪਰ੍ਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ…ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ…ਿਨ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ?
ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ

ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਭਰਾਵ ਤੱਕ,…ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਨ, ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

178 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ , ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ —ਸਾ
ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
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179 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 24:9 ਦੇ ਹੇਠ , ਅਸੀਂ…13 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। “ਉਹ ਤੁਹਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਮਾਰ
ਦੇਣਗੇ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
180 ਹੁਣ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਮੱਤੀ 24:29
ਅਤੇ 30 । 24, ਅਤੇ ਆਓ 29 ਆਇਤ ਲਈਏ ਅਤੇ—ਅਤੇ 30 ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ ।

ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:12 ਤੋਂ 17 ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ ।
181 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ,
ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ…:29, 24:29 ਅਤੇ 30।

ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ…
182 ਕੀ? ਜਦੋਂ…ਇਹ ਿਬਪਤਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ
ਹਨ, ਵੇਖੋ।

…ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ …ਿਹੱਲ ਜਾਣਗੇ:

ਅਤੇ ਤਦ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ: ਅਤੇ ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਗੇ।

183 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ੋ, ਛੇਵੀਂ—ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ,
ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹ ।

ਅਤੇ…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ, ਤ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲ ਦੇ (ਵੇਖੋ?) ਤੱਪੜ ਵ ਗ
ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ;

ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ
ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤਆਪਣੇ ਬੇਵਕਤੀ ਅੰਜੀਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਉਹ…ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਵ ਗ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਇਹ ਇੱਕਠੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਹਰ
ਟਾਪੂ…ਆਪਣੀ ਥ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ।

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਲਾਮ,…
ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੇਿਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ…ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ;

ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਿਕਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਡੱਗੋ, ਅਤੇ
ਸਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੁਕਾਓ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ—ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ:

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ;…ਕੌਣ ਖੜਹ੍ੇ
ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?

184 ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ 24:29
ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ। “ਬਾਅਦ,” ਇਹ ਇੱਚਮੈਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ।

ਉਨਹ੍ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, …ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ—ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ,…
ਤਾਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਡੱਗਣਗੇ,…ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ …ਸਵਰਗ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਹੱਲ ਜਾਣਗੀ :

ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ: ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ…ਅਤੇ ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਗੋਤ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਗੇ।

ਅਤੇ…ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ…ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ…ਉਨਹ੍ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੇਗਾ…ਚਾਰ ਹਵਾਵ ,…ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ।

185 ਮੱਤੀ 24 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਖੋਿਲਹ੍ਆ,
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ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?
186 ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ , ਕਦੋਂ ਮੰਦਰ
ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ
ਪੁਿਛਆ, ਸਮ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ…ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਠੇਗਾ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਮੰਦਰ
ਲੈ ਲ਼ਵੇਗਾ।

187 ਦਾਨੀਏਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਥੇ
ਿਕਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਆਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਹਾ…
188 ਿਯਸੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰੇਖ ਿਕਤ
ਕੀਤਾ। ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਜਾੜ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਵੇਖੋਂਗੇ।” ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਮਾਰ ਦੀ ਮਸਿਜਦ, ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਓ…ਉਨਹ੍ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ

ਹਨ, ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੋ, ਜ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ!” ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨਗੀ , ਉਹਨ ਹੁਣੇ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ।

189 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਯਸੂ…ਹੁਣ, ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਸੱਤਵੀਂ, ਆਖਰੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਛੱਿਡਆ;
ਉਹਨ ਦੋਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਥੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਥੇ ਸੀ…ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਸੀ।” ਿਯਸੂ ਨੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
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190 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ, ਜੀਿਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ , ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ਤ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਸਮ
ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ਇਸ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਹੈ…ਹੁਣ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
191 ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ
ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਦੋ
ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕੌਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ—ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ—ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
192 ਇਸਰਾਏਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦਾਉਦ ਸੀ…ਦਾਊਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਰੋ ਪਈ, “ਹੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!” ਅਤੇ ਦਾਉਦ …ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਦਾਊਦ , ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉਠਾਏਗਾ ਜੋ ਉਸਦਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਸਦਾ
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ,
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਦੱਿਸਆ, ਇਹ ਹੈ, “ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਰ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ…ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

“ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?”
193 “ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨਗੀ ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ!

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ…
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194 ਹੁਣ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ
ਮਾਰੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
195 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ
ਵਜੋਂ ਬਾਰ ਗੋਤ ਹਨ।
196 ਪਰ ਲਾੜੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਥੇ
ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਵੇਗੀ। “ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਰਾਤ ਤੱਕ—ਤਕ—ਤਕ—ਤਕ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਦੇਖੋ?
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਰਿਹਣਗੇ। “ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ,” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ…:22, “ਉਨਹ੍ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ।”
ਪਰ ਲਾੜੀ ਥੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਥੇ! ਨਹੀਂ…ਲਾੜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਥੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮ, ਲਾੜੀ
ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਚੰਗਾ।
197 ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ
ਇਹ ਦੂਤ…:12, ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ, ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, “ਰਾਜ ਨੇੜੇ
ਹੈ!” ਦੇਖੋ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮ , ਦਾਨੀਏਲ
ਦੇ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਯਹੂਦੀ , ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਿਕ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਮੈ ਕੱਲਹ੍
ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
198 ਹੁਣ, ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਸਨ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਿਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਮਸੀਹਾ ਵੱਿਢਆ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਲੋਕ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ, ਉਸ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਯਹੂਦੀ ਅੰਨਹ੍ਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।
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199 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਆ
ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ
ਤੋਂ ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਅਤੇ ਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

200ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਤੁਰਹ੍ੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਰਹ੍ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਲੂਥਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵ ਗ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਹ੍ੀ, ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਇੱਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਝੁੰਡ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ?

201 ਿਫਰ ਇਹ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹ । ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਕ
ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਲੀਸੀਆ
ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ, ਇਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਈ। ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੇ
ਨਾਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ “ਿਵਰੁੱਧ।” ਉਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।

202 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ
ਿਕ—ਿਕ ਕਾਇਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਬਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਿਕ—ਿਕ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਆਇਆ, ਯਹੂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਿਕ—ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ
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ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ-…ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਦੌੜੋ,
ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ। ਅਤੇ ਉਹ, ਦੋਵੇਂ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨ। ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ!
ਕ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ! ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ! ਅਤੇ ਬੱਸ ਹੇਠ , ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ…
203ਇੱਥੇ ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਨ; ਉਹ ਦੋਵੇ ਹਨ। ਮੋਆਬ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਬਲਕੁਲ। ਮੋਆਬ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ-…ਲੂਤ ਦੀ ਧੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ
ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੋਆਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਦੀ ਨਸਲ, ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਿਖਆ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਭਰਾ, ਆਇਆ।
204 ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਪਤਵੰਤੇ, ਰਾਜੇ ਆਿਦ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਥੇ ਿਬਲਆਮ ਸੀ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਥੇ
ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
205ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ
ਸਕਦਾ ਹ ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਾਵ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਾਹ ਚੱਟਦੇ ਹਨ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰ ਗੇ।”
206 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।”
207 ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਬੱਿਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ।
208 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ, ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹ । ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠੇ
ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ
ਥੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

209 ਪਰ ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਵਿਧਆ। ਉਸਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇੜਕਾ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਲੜਾਿਕ ਮਰਨਾ ਿਪਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੀ
ਗਈ। ਹ । ਹ । ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਨ। ਹਾ-ਹਾ! ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
210 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਸਮ ,
ਆਖਰੀ (ਮੈਂ ਿਕਹਾ) ਡੇਢ ਸਾਲ।
211 ਮੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਿਦਓ ਿਕ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਿਕਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ।

212 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕਉਂ, ਮਸੀਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ , ਅਤੇ ਇੱਕ
ਬਲੀਦਾਨ ਲਈਕੱਿਟਆਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆਹੈ।
213 ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜੱਿਠਆ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ
ਿਲਆ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਉਠਾ ਿਲਆ।
214 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ …ਲਾੜੀ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਥੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ “ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰਾ, ਿਜੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਰੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੰਦ

ਪੀਸਣਾ ਹੈ।” ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਿਬਪਤਾ ਉਸ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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215 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਬਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਸੌ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ। ਦੇਖੋ?
ਖੈਰ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵ ਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਿਦਨ ਦੇ ਨਾਲ,
ਿਬਲਕੁਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਤਰਵੇਂ
ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ। ਦੇਖੋ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
216 ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈ ਪੁਿਛਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਹਲ , ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…” ਇੱਕ—ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ,
ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਜਾਿਗਰ੍ਤੀ ਹੈ।”
217 ਮੈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਹਾ ਹੁਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਣਗੇ।” ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…
218 ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ…ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਿਯਸੂ ਹੀ
ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ—ਬਣੇ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਇਹੀ ਹਨ—ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
219 “ਕੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ। “ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ !” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਤ ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਸੱਜੇ…ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਈਰੋ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ, ਿਟਕਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ, ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।”

220 ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੇਵੀ ਪੈਥਰਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ
ਬਾਈਬਲ ਭੇਜੀ।
221 ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ! ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈ
ਇਹ ਰੀਲ ਤੇ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ।
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ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਥ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਹੂਦੀ ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
222 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਰਲ ਐਲਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਵਸ਼ਵ
ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਤਨ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਰਕ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ: ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਮੁਦਰਾ, ਝੰਡਾ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੈ। ਦੇਖੋ?
223 ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਵਤਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ…
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਰਾਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਥੇ ਹੇਠ , ਉਨਹ੍
ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ…ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਹ

ਉਨਹ੍ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਜਾਓ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
224 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਅਬਰਾਹਾਮ ਵ ਗ, ਿਜਸ ਇਹ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ…
225 ਉਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਨਗੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਰੱਬੀ ਸੀ, ਬੋਿਲਆ, “ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾ
ਦੱਿਸਆ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਇਹ ‘ਬਾਜ਼ ਦੇ
ਖੰਭ ਤੇ,’” ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
226 ਉਹ ਹੁਣ ਥੇ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਆਮੀਨ! ਦਾਉਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਛੇ-ਪੁੱਛ ਦਾ ਤਾਰਾ ਡ ਿਰਹਾ ਹੈ!
227 “ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ!”
ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਸਮ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ!
228 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ, ਕਲੀਸੀਆ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਡਾਣ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ!
229 ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਥੇ,
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ਓਹ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੋਹਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਿਕੱਥੋਂ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਖੋਲਹ੍ੋ? ਹੁਣ, ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੂਦੀ ਬੁਲਾਵੇਗਾ,
ਇਸ ਿਪਛਲੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ।
230 ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
231 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।” ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
232 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ,
ਜ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ,
ਉਹ…ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਉਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਜ਼ਬੂਬ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
233 ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਈਕਮੈਨ ਸਮੂਹ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ; ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਖ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾ ਲੈ ਸਕੇ।
234 ਇਹ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ। ਜ਼ਰਾ
ਸੋਚੋ ਉਥੇ, ਯਹੂਦੀ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਥੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
ਦੇਖੋ। “ ਥੇ,” ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। “ਉਹ,”
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਹੈ। “ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ,” ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਬੇਰਿਹਮ ਮੌਤ ਹੈ। “ਉਸ ,” ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਅਕਤੀ
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ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਿਕਉਂ? ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ, ਦੁਨੀਆ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਲੀਬ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
235 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ? ਬਾਈਬਲ ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖ ਨਾ
ਸਕਣ। ਉਹ…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ।”
ਪਾਪ “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।
236 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਬੱਤਖ ਦੀ ਿਪੱਠ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵ ਗ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਕੌਮ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਮ! ਪਰ
ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? “ਉਹ ਗੱਦਾਰ, ਕਾਹਲੇ,
ਘੁਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਿਵਲਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਿਦਲ,
ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤ ਧਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ
ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।” ਿਕਹਾ, “ਐਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ।”
237 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹ , ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵ ਇਸ ਮੋੜਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਪਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
238 ਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਿਕਉਂ,” ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਿਕਹਾ,
“ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖ ਦੇ ਹਨ!”
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ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
239 “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।”
240 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹ ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ; ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ! ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
241 ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ , ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਜੋ
ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ!
242 ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਅਤੇ, “ਹਹ!
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਸਹੀ ਰੁਝਾਨ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ—
ਉਹ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ

ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਈ ਸਨ।
243 ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
244 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਦੁਬਾਰਾ, ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ…ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇਵ ਗਾ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ
ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਕ ਵੀ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ—ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਹ । ਇਹ ਵੀ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ…
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ “ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਦੁੱਖ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ
ਇੱਥੇ ਹੈ…ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ…
245 ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮ ਲਵ ਗਾ, ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਇਹ ਮੈ ਘਬਰਾਹਟ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ…
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ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਖੈਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਵੇਗਾ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ।
246 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਕਾ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ , ਉਸ ਕੋਲ
ਇਹ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਏਸਾਓ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸਹੁਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਪੌਪਲਰ ਡੰਿਡ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਡੰਗਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ

ਚੀਜ਼ ਦਾਗਦਾਰ ਵੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ, ਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ—ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ,
ਹੁਣ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
247 ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਿਜੰਦਾ ਚਮੜੀ
ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ, ਬੱਸ। ਲੜਕੇ, ਉਸ
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਓ; ਉਹ—ਉਹ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੰਡੇ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਿਕਉਂ? ਉਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ
ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
248 ਠੀਕ ਉਹਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ।
249 ਇਹ ਉਕਾਬ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…ਇਹ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲਹ੍ੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ।
250ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਹਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ
ਤੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
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251 ਮੈਂ ਯੁਹੰਨਾ, ਪੌਲੁਸ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਉਹ ਸ਼ੇਰਆਤਮਾ ਥੇ
ਹੈ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ l-i-o-n, ਵਚਨ ਖੁਦ।
252 ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਭਰਾ ਠਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।” ਿਕਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੇ ਹੀ; ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਭਰਾਵ ਦੂਰ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਹਨ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇਹਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ।
253 ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰੋਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ…
ਉਸ ਕੋਲ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ
ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਲਦ।
254 ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰਕ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਚਲਾਕ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਆਉਂਦੇ
ਹਨ; ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕੈਲਿਵਨ, ਿਫਨੀ, ਨੌਕਸ,
ਬਾਕੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ।
255 ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ,

ਉਹਨ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਤੇ, ਿਬਲਕੁਲ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ “ਵੇਸ਼ਵਾ,” ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਕੋਲ “ਕੰਜਰੀ ,” ਧੀ ,
ਸਨ, ਿਬਲਕੁਲ।
256 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੰਦਾ
ਹ , ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਔਲਾਦ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਹਨ ਥੇ ਸੁੱਟ ਿਦ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹਨ।”
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ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਵੇਖੋ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ । ਹੁਣ, ਉਹ ਥੇ ਸੀ। ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਇਸ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
257 ਪਰ, ਸਾਿਰ ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਏ
ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਨਗੇ। “ਮੇਰੀ
ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਨ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੇਡ-ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭੇਡ-ਪੁਕਾਰ, “ਮੇਰੀ
ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਨ।” ਿਕਉਂ? ਆਵਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਆਵਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਆਤਿਮਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
258 ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਦੇ, ਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ।”
259 “ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਨ।” ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਹਨ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਇਸ
ਪਛਾਣਦੀ ਹਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਦੇਖੋ? ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।
“ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੈ ਜਾਣਦੀ ਹਨ।” ਦੇਖੋ? “ਅਜਨਬੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨਹ੍ ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ,
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
260 ਹੁਣ, ਯਾਕੁਬ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ (ਿਕੱਥੇ?) ਜਾਣ ਦੀ ਤ ਘ ਸੀ।
261 ਓਹ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਹੈ—ਉਹ ਹੈ…ਇਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਇਸਰਾਏਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਿਲਆ
ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…
262 ਉਹ ਥੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ, ਧੋਖਾ,
ਚੋਰੀ, ਝੂਠ, ਿਜਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਿਲਆ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
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263 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲੱਗਾ, ਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਮਿਲਆ, ਿਫਰ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਏਸਾਓ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
264 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਇਸ
ਨੇਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਦੇ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਵੱਚ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਕ ਏਸਾਓ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਸੀ; ਨਾ ਹੀ ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
265 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ…ਿਜਸਨੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਫੜ ਿਲਆ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰ ਲਈ , ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਸਾਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਓ, ਉਹ ਿਦਨ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ! ਦੇਖੋ? ਇਹ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਠੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
266 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ।
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹ ਗਾ।” ਦੇਖੋ? “ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
267 ਇਹ ਉਹ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਝੁੰਡ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੀ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਨ ਲਈ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਮੂਸਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਏਲੀਯਾਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਤ ਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ।
268 ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ, (ਓਹ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ)
ਵੀ, “ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ।”
269ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ—ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਉਹ ਦੋ ਨਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਵ ਗ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਸਰਾਏਲ!” ਕੀ
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ਤੋਬਾ? “ਆਪਣੇ ਪਾਪ , ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ!”
270 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵ ,
ਪਿਹਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ,
“ਸੂਰਜ ਵਾਲ ਦੇ ਤੱਪੜ ਵ ਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ।” ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
271 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਮੈ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਵਾਰ
ਹੁਣ, ਇਹ ਜੋ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
272 ਹੁਣ ਆਓ ਕੂਚ 10:21-23 ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ…ਕੂਚ
ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੂਚ, 10ਵ ਅਿਧਆਇ, ਅਤੇ 21ਵ , 23ਵ ਆਇਤ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨ ਨੋਟਸ ਿਲਖਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਚੀਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਠੀਕ
ਹੈ, ਕੂਚ 10:21-23. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ ਦੇ ਹ , 21 ਅਤੇ 23.

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ,ਆਪਣਾ ਹੱਥਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਪਸਾਰ, ਤ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹਨੇਰਾ
ਿਜਹੜਾ ਟੋਿਹਆ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਿਰਆ; ਅਤੇ

ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ:
(ਦੇਖੋ?)
ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਨਾ ਹੀ ਿਤੰਨ ਿਦਨ

ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਠਆ: ਪਰ…ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣਾ ਸੀ।

273 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਬਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਓ, “ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੱਪੜ ਵ ਗ
ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ।” ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ! ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵ , ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਕੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, “ਸੂਰਜ ਿਜੰਨਾ ਕਾਲਾ…ਵਾਲ।” ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ
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ਥੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਮਸਰ ਸੀ।

274 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਰੋਮੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਪਤਾ
ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ
ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ,
ਤ ਮੈਂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ।

275 ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਅਜਗਰ—ਅਜਗਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਔਰਤ
(ਯਹੂਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ) ਨਾਲ ਕਰ੍ੋਧ ਿਵੱਚ (ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੈ) ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ
ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ।” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
13. ਹੁਣ, ਥੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਉਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੋਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਚੇ ਹੋਇ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ।

276 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਛੁਡਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਿਗਆ-…ਤੱਪੜ ਵ ਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ।

277 ਹੁਣ, ਦਾਨੀਏਲ 12 ਿਵੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹ । ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ, 12 ਵੀਂ—12ਵੀਂ ਆਇਤ…12ਵ
ਅਿਧਆਏ, ਸਗੋਂ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਦਾਨੀਏਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ…ਇਹ ਚੀਜ਼
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ
ਆਪਣੇ ਸੱਤਰਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨ
ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਦਾਨੀਏਲ 12 ਤੇ

ਪਹੁੰਚੀਏ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ।

ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਮਕਾਏਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ
ਬੱਿਚ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ… ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ—
ਲਈ (ਵੇਖੋ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ): ਅਤੇ ਥੇ ਮੁਸੀਬਤ…ਹੋਵੇਗੀ,
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ਅਿਜਹੀ…ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋ ਦੀ ਕੌਮ
ਸੀ:…

278 ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੱਤੀ 24,
“ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।” ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

…ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ: ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ…(ਹੁਣ, ਇਸ ਸੱਤਰਵੇਂ ਿਵੱਚ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ
ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ।) …ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ
ਇੱਕ ਜੋ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

279 ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ।
ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਚਮਕ ਵ ਗ

ਚਮਕਣਗੇ; ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਿਤ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਿਰ ਵ ਗ
ਚਮਕਣਗੇ।

280 ਜੋ ਿਕ, ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਿਕਹਾ “ਿਕਤਾਬ ਬੰਦ
ਕਰ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
281 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਜ ਮਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਅੱਗੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ? ਨਾ ਕਰੋ…ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
282 ਹੁਣ, ਦਾਨੀਏਲ 12, ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
283 ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਇਸਰਾਏਲ, ਉਸ ਦਾ…ਇਸਰਾਏਲ

ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
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ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
284 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਵ ਗੇ, ਇਸ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ,
ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਅਤੇ ਥੇ ਮੈ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…” ਅਤੇ

11ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 3ਜੀ ਆਇਤ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵ ਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਤੱਪੜ

ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ,…

285 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ, ਮੰਦਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

…ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ
ਖੜਹ੍ੀ ਹਨ।
…ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ…ਉਹਨ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ,…
286 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਵਚਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।

…ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾ ਜਾਓ: ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨਹ੍
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

287 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , “ਅੱਗ।” 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ
ਆਉਣ ਬਾਰੇ, “ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀ,” ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਚਨ! ਓਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੋਗੇ, ਤ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਉਸ ਮੋਹਰ ਲਈ! ਵੇਖੋ, ਵਚਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
288 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਇਹ ਨਬੀ ਥੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ…
ਜੇ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ: “ਉਹਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ,” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗ,
ਵਚਨ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਅੱਗ ਹੈ। ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
“ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।”
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289 ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ—
ਉਹ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਮਸਰ, ਉਹ ਇਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ…ਖੈਰ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਪਾਏ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਵਚਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ
ਕੇ, ਿਕਹਾ, “ਮੱਖੀ ਹੋਣ ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਸਮ ਕਰ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ:…

290 ਦੇਖੋ? ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਹ ਥੇ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!

…ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ…ਉਹਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

291 ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਏਥੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ!
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ—-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਕ

ਉਹਨ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ:…
292 ਏਲੀਯਾਹ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ
ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਵਾਪਸ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਹੁਣ…ਆਮੀਨ!
293 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ
ਿਬਹਤਰ—ਿਬਹਤਰਇਸ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖ । ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ।

…ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ…ਿਬਪਤਾ, ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।

294 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਵਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੀ ਿਲਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ।
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ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਖੋਲਹ੍ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਲਹ੍ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ
ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਵਘਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਬੀ ਹਨ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਉਹ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁਚਾਲ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੰਦ ਖੂਨ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ!
295 ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਮੋਹਰ ਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ,
ਕਿਲਿਸਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਕਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਿਦਖਾਇਆ?
296ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਬਾਰਾ
ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਦੇਖੋ
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ
ਤੁਹਾ ਦਬਾਉਣ ਨਾ ਿਦਓ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੋਲਹ੍ੀ ਹੈ,
ਨਬੀ ਨੇ! ਦੇਖੋ? ਵਾਹ! ਆਮੀਨ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
297 ਓਹ, ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਭਾਈ, ਬੱਦਲ ਿਜੰਨਹ੍
ਿਸਰ ਪਰ ਕਰੋ!
298 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
299 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ, ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਿਵੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ।
300ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ
ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?”
301 ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨਬੀ , ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ…ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ
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ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਮੀਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਮਿਹਮਾ!
302 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਿਠਆ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰ
ਅਤੇ ਹੇਠ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ!”
303 ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ।
ਆਮੀਨ! ਉਹਨ ਦੇਖੋ, “ਜੇ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ,” ਵਚਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲ ਤੇ
ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। “ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲ ਗਈ।”
304 ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ
ਹ , “ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ,” ਵਚਨ।
ਦੇਖੋ? ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਣ
ਦੇਖੋ। ਚੰਗਾ।

ਇਹਨ ਕੋਲ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ:…

305 ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਹੁਣ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ—ਨੇ ਕੀਤਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ, ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ।”—ਸੰਪਾ.] ਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੋ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸੱਤਰਵ , ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ
ਿਕੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ? [“ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ।”] ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਥੇ ਹੋ।
306 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ—ਉਹ—ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਜੋ ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਥੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਿਵੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਆਮੀਨ!
307 ਪਿਵੱਤਰਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਥੇ ਹੀ, ਗੱਲ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ।

ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਮਿਹਮਾ! ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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ਇਹਨ ਕੋਲ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ:ਅਤੇ…ਪਾਣੀ
ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ,…ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਰਾਉਣ

ਲਈ…ਿਬਪਤਾ, ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।
308 ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਿਬਪਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ,
ਦੇਖੋ। ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…ਜ
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ, ਖੁੱਲਹ੍ੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਹ…
309ਇੱਥੇ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਬਪਤਾ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ
ਥੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਛੁਡਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ

ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
310 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼- ਿਵਚਕਾਰ…ਜ ਛੇਵੇਂ ਅਿਧਆਏ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਜ ਛੇਵੇਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ…ਮੋਹਰ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ,
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 7ਵ ਅਿਧਆਇ,
ਗਿਣਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
311 ਿਜਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ: ਤੇਰਹ੍ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਝੰਡੇ
ਿਵੱਚ ਤੇਰਹ੍ ਤਾਰੇ, ਤੇਰਹ੍ ਕਾਲੋਨੀ , ਤੇਰਹ੍ ਪੱਟੀ । ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰ , ਤੇਰ
ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
312 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ
ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਉਸਦਾ
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੱਤੀ 27, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਉਸਨੇ ਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਮੱਤੀ, 27ਵ ਅਿਧਆਏ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੁਪਿਹਰ , ਿਤੰਨ ਵਜੇ,
ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ! ਮੱਤੀ, ਮੱਤੀ ਦਾ
27ਵ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ।

ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ।
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313 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ
ਿਵੱਚ। ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ੀ ਸੀ,…ਵੇਖੋ, ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲ ਦੇ ਤੱਪੜ ਵ ਗ ਕਾਲਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ—ਅਤੇ ਚੰਦ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ;

314 ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ! ਿਮਸਰ; ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ!
315 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜੀ
ਠਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ । ਪਿਹਲ , ਹਨੇਰਾ; ਿਦਨ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ

ਿਗਆ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸ
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
316 ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਭ
ਵਾਪਿਰਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ।
317 ਇੱਥੇ ਇਸ ਹੈ, ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ੇ
ਹਨ ਿਜਸ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਬਚਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
318 ਹੁਣ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ…ਸ਼ੁਕੀਨਤਾ
ਨਾਲ, ਉਹ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਨ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ।” ਪਰ,

ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਚਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ।
319 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ
ਮਾਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ), ਸਵਰਗ ਰੋਕਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਰਹੱਸਮਈ ਸੀ।
320 ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹ …ਸਾ ਦਸ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਿਮਲੇ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲੈਂਦੇ
ਹ , ਵੇਖਦੇ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈ ਿਮਲੀ…ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ…ਉਸ ਤੇ, ਮੈ
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ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੰਦਰ ਪੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਓਹ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ! ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਪਰ ਮੈ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖਲਾਰ
ਕਰ ਗਾ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ ਇਸ
ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
321 ਯਸਾਯਾਹ ਿਵੱਚ, ਆਓ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਯਸਾਯਾਹ, ਨਬੀ, ਨੇ ਇਸ
ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ?
322 ਖੈਰ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ; ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ।
323 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ
ਲੱਭਦੇ ਹ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਸਾ ਇਸ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ—

ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟਾਈਪ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
324 ਆਓ ਹੁਣ ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ
ਨਬੀ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਸ…ਮੈ ਇਹ, ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਹ
ਪਸੰਦ ਹੈ।ਆਓਇੱਥੇ ਯਸਾਯਾਹ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੀਏ। ਮੈ ਪਸੰਦ ਹੈ…
325 ਯਸਾਯਾਹ—ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਯਸਾਯਾਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਉਹ ਯੁਹੰਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸੱਠ ਿਕਤਾਬ ਹਨ, ਅਤੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਵਚ ਸੱਠ ਅਿਧਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ
ਹੈ, ਖੁਦ।
326 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ 13ਵ ਅਿਧਆਏ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ—ਦੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ
6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਤੁਸੀਂ ਧਾਹ ਮਾਰੋ; ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ; ਇਹ ਸਰਵ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵ ਗੂ ਆਵੇਗਾ।
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327 ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਹ੍ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਪਲੰਬ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਤੇਰਹ੍ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹੋਵੇਗਾ…ਲਗਭਗ ਸਤਾਈ ਸੌ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ । ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਥੇ ਲਟਕਦੇ ਦੇਿਖਆ। ਚੰਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਢੱਲ ਜਾਵੇਗਾ:

328 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਬਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ
ਦਾ—ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਫਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” “ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਦਲ ਡਰ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਜ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ: ਪੀੜਹ੍ਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨ ਫੜਹ੍ ਲੈਣਗੇ;
ਉਹ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵ ਗੂ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ: ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ; ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

329 ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਓਹ, “ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਰੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ।”
ਸਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ , ਵੇਖੋ।

ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ੍ੋਧ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕਰ੍ੋਧ
ਨਾਲ ਬੇਰਿਹਮ, ਧਰਤੀ ਿਵਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ: ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

330 “ਦੇਸ਼,” ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਆਪਣੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ: ਸੂਰਜ ਉਸ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਏਗਾ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦ ਗਾ,
ਅਤੇ ਬਦੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਾ-…

331 ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਐਰੋ-…[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹੰਕਾਰ।”—ਸੰਪ.] ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ।
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…ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ ਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਰਿਹਮ ਦੇ—ਦੇ
ਘਮੰਡ — ਤੋੜ ਿਦ ਗਾ।

332 ਵੇਖੋ, ਥੇ, ਿਬਲਕੁਲ, ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਿਕ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਪਤਾ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਵੀਂ
ਮੋਹਰ। ਹ , ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਜਾਿਣਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
333 ਸੱਚਮੁੱਚ! ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ, ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ, “ਿਜਵੇਂ ਔਰਤ ਪੀੜਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪੀੜਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਔਰਤ ਜੋ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੁਦਰਤ।
334 ਿਕਉਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਇੱਥੇ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਈਏ; ਜਦੋਂ,
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਕੂੜ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਵ ਗ!
335 ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ

ਪਿਹਲ । ਜਦੋਂ ਓਹੀਓ ਹੇਠ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਪਛਵਾੜੇ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੱਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਰੋਕੀ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ,
ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
336 ਪਰ, ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਪਾਪ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ। ਿਕਉਂ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ!
337 ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗੇਰੋਿਨਮੋ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਕੋਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਾਚ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ! ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਉਹ ਹਨ ਅਪਾਚੇ ਭਾਰਤੀ।
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338 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਥੇ ਟੋਮਬਸਟੋਨ ਤੱਕ—ਤਕ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ…ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਰੋਿਨਮੋ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ-ਖੂਨ ਵਾਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ! ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ , ਉਸ ਦੀ
ਧੀ , ਵੇਸਵਾਵ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ; ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ
ਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ।

339 ਭਾਰਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ—ਉਹ—ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਵਾਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਖਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਚ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪਿੜ ਅਤੇ ਤੰਬੂ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਲਈ ਛੁਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ,ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ!

340 ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਿਜੱਥੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ,
ਜੰਗਲੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ! ਉਨਹ੍ ਇਹ ਲੋਕ ਿਮਲੇ,
ਆਰਥਰ ਗੌਡਫਰੇ ਅਤੇ ਉਹ, ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨਹ੍ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਨਸ਼ਾਨਾ

ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੰਝੂ, ਿਜਵੇਂ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਹੇਠ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋ
ਵੱਡੇ ਮਰਦ ਉਸ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਖਣ ਲਈ…ਿਕਉਂ,
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

341 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਚੱਟੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਹਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਇੱਕ ਅਿੜੱਕੇ ਕੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅੱਠ ਜ ਦਸ ਛੋਟੀ
ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਿਹਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਤਲ ਹੈ।
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342 ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਉਹਨ ਥੋਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ
ਖੇਡ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹਨ।
343 ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸਲੀ, ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ।
344 ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਉਹ ਬੇਦਰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
345 ਖੈਰ, ਥੇ ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਥੇ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ…ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੇ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ

ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਕ ਜ ਲੱਭ ਗਾ…ਐਲਕ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਮੂਸ ਥੇ ਿਪਆ ਹੈ; ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਹ-ਕੈਲੀਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ
ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਇਲਟ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਥੇ
ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਿਨੰਗ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੂਸ ਦਾ ਝੁੰਡ।” ਇਹ
ਿਨਰੋਲ ਕਤਲ ਹੈ।
346 ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੱਝ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਭਾਰਤੀ
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੋਚੀਜ਼
ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਿਪਆ; ਉਸਦੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ,
ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵੱਡੇ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੱਝ ਦੇ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮੈਦਾਨੀ
ਲੋਕ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੁਪਿਹਰ ਚਾਲੀ, ਪੰਜਾਹ, ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਗੋਲੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ! ਝੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ, ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
347 ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨਹ੍ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ!
348 ਉਹਨ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਫੀਿਨਕਸ
ਿਵਖੇ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੀਿਨਕਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਭਆਨਕ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ?”
349 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪ। ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਵਭਚਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ
ਸਰਾਪ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ;
ਲਗਭਗ ਸੌ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਚਾਲੀ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਲੱਖ
ਲੋਕ, ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ!”
350 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜ ਹਜ਼ਾਰ , ਇੱਥੇ ਕੈਕਟਸ,
ਮੇਸਕਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਯੋਟਸ ਥੇ ਰੇਤ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੋਤੀ—ਧੋਤੀ ਹੋਈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
351 ਪਰ, ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ, ਦ…ਅਤੇ ਨਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ…ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ
ਨਾ ਪੀਓ; ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਚੀਜ਼ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੈ!
352 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ, (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ!) ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
ਜਨਮ ਦੇ ਦਰਦ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ
“ਜਣਨ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ਾ,” ਹੈ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਿਵੱਚ ਹੈ…
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ
ਰਾਜ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ…?…ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਣਨ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ—ਦੀ…ਅਸੀਂ ਪੀੜਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਮਸੀਹ, ਲਾੜੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਸਭ
ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
353 ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਿਬਮਾਰੀ ਜ ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ,
ਭੁਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਿਹੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਿਨਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵ ਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
ਫੁੱਟੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
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354 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਫਰਦੌਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ, ਓ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ
ਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਇੱਕ ਐਂਜਿਲਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਹਵਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।

“ਓਹ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ। ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੇਂਦ ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ
ਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਆਮੀਨ! ਵਾਹ! ਹ ।

355 ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ!
356 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ! ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਢਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਟੁੱਟ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਡੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਹੈ.
ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
357 ਦੇਖੋ, ਇਸਦਾ ਢ ਚਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਦੁਨੀ ਇਹ ਕਰਨ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌਖਟ, ਲੋਹਾ, ਿਪੱਤਲ, ਅਤੇ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਢ ਚਾ, ਯੁੱਧ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ…ਖੈਰ,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ; ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਅਤੇ ਥੇ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
358 ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਇਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ, ਇਸਦੀ ਿਵਵਸਥਾ। ਇਸਦਾ ਨੈਿਤਕਤਾ ਇੰਨਾ ਨੀਵ
ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਯਕੀਨਨ। ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ
ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
359 ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ! ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ;
ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਹ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ
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ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਚ ਹੋਇ ਮੁਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ, ਕੀ ਸਮ !

360 ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਿਜਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ
ਬਚਨ ਦੇ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਜ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ।

ਦੇਖੋ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜ
ਪੁਕਾਿਰਆ,” ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ
ਹੱਸੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਆਉਂਦਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। “ਲੇਲੇ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ
ਤੋਂ ਸਾ ਲੁਕਾਓ।” ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ
ਸੀ; ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੱਿਸਆ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ
ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ!

361 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੋਬਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਸੀ, ਿਫਰ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ , ਿਜਹੜੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਉਹਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿਕਰਪਾ
ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

362 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਬਸ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

363 ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਿਪੱਛੇ
ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ…
ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਪੁਕਾਿਰਆ, ‘ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਡੱਗੋ, ਅਤੇ ਸਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਲੁਕਾਓ…ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ।’” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
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364 ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਰਿਹਮਤ , ਲੋਕ
ਵਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਿਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਹ੍ਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ, ਿਸਰਫ ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦਇਆ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
365 ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹੋਂ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਤਾਬ।
366 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ, ਜੇਕਰ—ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਸਭ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।
367 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਮੈ ਉਸੇ
ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ, ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ
ਹੇਠ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਲੀਬ, “ਇਥੇ ਰੁਕੋ,” ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ,
ਮੈ —ਮੈ ਕੱਲਹ੍ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਵ ਗੇ।
368 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਹੁਣ ਇਸ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ
ਅਤੇ ਕਰ੍ੋਧ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
369 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸੇ ਥ ਤੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਨੈਿਤਕ
ਏਜੰਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਣ ਲਈ—ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ
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ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

370 ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓਗੇ? ਕਹੋ, “ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਹਆਵੇ।” ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋਸਤੋ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ
ਕਰੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ…

371 ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ,
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ। ਮੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕੀ—ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ,
ਹਰ ਰਾਤ, ਇਹ, ਇਸ ਦੇ ਠਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਿਹਣ ਲਈ, “ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ
ਹ ।” ਦੇਖੋ?

372 ਇਸ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹ ; ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

373 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ—ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ
ਿਤਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ।

374 ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬ ਹ ਨਾਲ, ਿਤਆਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਿਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿਕ…
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375 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਲੋਕ , ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ,
ਿਰਵਾਜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹ , ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

376 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਿਜੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਦੇਖੋ?
ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ! ਇੱਥੇ ਇਹ
ਸਭ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ; ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੇਖੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

377 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਿਫਰ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਿਕ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।”

378 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤ
ਹਨ, ਚੰਗੀ ਔਰਤ , ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਹ । ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਘਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ; ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਿਕਵੇਂ ਬਣ ਗਈ,
ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਿਲਆ।

379 ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ,
ਕਿਲਿਸਆਵ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। “ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ
ਹ ? “ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਂਦੇ ਹ ।”
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380 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ
ਜ ਬਾਹਰ, ਕਮਿਰ ਿਵਚ, ਬਾਹਰ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵਚ
ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦਿਕ—ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ
ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ, ਇਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਵੱਚ, ਬੈਠਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ…ਮੈਂ ਇਸ ਲ ਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ।”
381 ਸਭ ਕੁਝ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਅਤੇ, ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹ । “ਮੈਂ ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ;
ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ, ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜੋ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ । ਇਸਤੋਂ ਨਾ
ਖੁੰਝੋ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਜ ਭੈਣ; ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਉਹ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ , ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ। ਪਰ…ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਹੈ…ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ…ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਨ ਖੁੰਝੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
382 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ
ਲੋਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ,
ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਗਈ ,
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
383 ਿਕਉਂਿਕ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੀ—ਉਹ ਇੱਕ
ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਕ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਵਚਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਿਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।



72 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਤਦ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਜ਼ ਦੀ

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਿਦ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ।
384 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾ
ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ! ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੋਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
385 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹ । ਅਤੇ
ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ—ਿਕ ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਇਸ ਲਈ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ (ਿਜਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਿਦਨ, ਜ ਬਲਦ, ਜ ਆਦਮੀ) ਇਹ ਉਕਾਬ
ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ; ਅੱਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਥੰਮਹ੍ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆਸੀ।
386 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅੱਗ ਦਾ ਉਹੀ ਥੰਮਹ੍ ਜੋ ਮੂਸਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਹੇਠ ਲੈ ਿਗਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਉਸੇ ਥੰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਈ
ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ।
387 ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ , ਿਜਨਹ੍
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
388 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਗ ਦਾ ਉਹੀ ਥੰਮਹ੍, ਵਚਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ,
ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹ ।



ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ 73

389 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਜਗਾਉਣ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਲਦੀ!
ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਇਹ
ਉਹਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਿਦਨ
ਖੂਹ ਤੇ ਛੋਟੀ, ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਵ ਗ, ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸੀ।

390ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ;
ਜੋ ਹੁਣ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, ਿਤਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ;
ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

391 ਿਫਰ, ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਊਂਡੇਲ ਿਦਓ, ਤ
ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ,
ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

392 ਲੇਲਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ ਬਲੀ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਿਜੱਥੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ
ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ
ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਿਕ ਦੇ, ਭੜਕਾਹਟ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਿਬਆ ਜਾਣਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ—
ਅਤੇ, ਉਹ—ਦੀ…

393 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਠਣਗੇ,
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ ।

394 ਿਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਹੇਠ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਲੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
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ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਿਦਓ।
395 ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮਰਕੁਸ ਿਵੱਚ, 11ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, “ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲੇਗਾ।”
396 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਇਹ ਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।
397 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਦੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ ਜ ਤ ਟੇਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਉਹਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਚਮਕਣ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਸੌਂਪਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ।
398 ਹੁਣ, ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਜ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂ—ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਲ…ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ
ਜੋ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ ਕੱਲ, ਹੁਣੇ ਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
399 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ,“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਖੁੱਿਲਹ੍ਆ ਹੈ?
[“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”]
400ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੇ ਿਕਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਿਕਸ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?” ਦੇਖੋ? ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ
ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰੋ, ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ ਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ, ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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401 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ, ਕੱਲਹ੍ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ, ਜ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਤੇ ਿਬਤਾਵ ਗਾ। ਮੈ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਮੈਂ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?
402 ਮੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼, ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ, ਜ ਅੱਧੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹ । ਮੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਿਹਲ । ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ
ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
403 ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ
ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ , ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
404 ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹ
ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ;
ਿਕਉਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਉਸਦੇ ਉਲਟ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ , ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਥੱਲੇ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਥੇ ਫੜੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਇਹ, ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। ਹੇ, ਮੈਂ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।
405 ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ
ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?
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406 ਸਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਮੈ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਛੱਡੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ !” ਦੇਖੋ?
407 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰਾਇਆ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਕਈ
ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
408 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ, “ਸੱਤਵੇਂ ਪਿਹਰ ਿਵਚ।” ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਿਹਰ
ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ, ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, “ਲਾੜਾਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।”
409 ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗੀ।”
410 ਲਾੜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; ਹੁਣੇ ਹੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ ਦੇ ਹੋ।”
411 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਐਪੀਸਕੋਪੈਲੀਅਨ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
412 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ; ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਆਵ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
413 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਸਦਾ
ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵੀ, ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ—ਉਹਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ, ਕੌਣ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਕ ਨਹੀਂ; ਫਲ!
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414 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕ—ਉਹ ਆਖਰੀ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਉਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਹੁਣ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆਹੈ। ਹ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।”

415 ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਲਝਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ, ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਓਗੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ। ਠੀਕ
ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

416 ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਆਰੀ, ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਲਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ; ਰਾਤ ਚੋਰ ਵ ਗ। ਿਫਰ
ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹਨ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ ਥੇ ਰੋਣਾ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

417 ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ, ਮੈਂ, ਇਹ
ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਦੇਖੋ। ਇਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ…ਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਹ …ਹਰ ਿਦਨ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ…

418 ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਮੈਂ—ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਉਹ ਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

419 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ, ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਪਰ-ਥੱਲੇ ਤੁਿਰਆ। ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ ? ਓਏ!” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ
ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ, ਜ ਮੈਂ…ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ?
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420 ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਆਮੀਨ! ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਹ —ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ , ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ।
421 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ, ਹਮ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ?” ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉਸਦੇਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੇਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਿਕਹਾ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੈ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰਆਪਣੇ ਪੰਖ ਹੇਠ ਰੱਖ , ਿਜਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ।” ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,“ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦਾ, ਵੇਖ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ.” ਦੇਖੋ?
422 ਅਸੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹ , ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
423 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।” ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਿਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਤ ਸਮ ਨੇੜੇ ਹੈ।” ਅਗਲੀ ਆਇਤ, 30
ਦੇਖੋ—30 ਅਤੇ 31ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹ , 32ਵੀਂ, 33ਵੀਂ
ਆਇਤ ।
424 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੌਹ ਕੋਿਨ
ਿਵੱਚ, ਚੌਹ ਹਵਾਵ ਵੱਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ
ਲਈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਿਸੱਖੋ…”
425 ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਉਸ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵ ਅਤੇ
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ਛੇਵ । ਪਰ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਿਗਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
426 ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਿਸੱਖੋ।”
ਦੇਖੋ? ਿਫਰ ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਚੀਜ਼
ਹੋਣਗੀ ।”
427 ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਤੰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ…ਇਹ
ਿਚੰਨਹ੍? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?”
428 ਅਤੇ ਛੇਵ , ਥੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼…
“ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਿਕ ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਜਨਮ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
429 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਓਹ, ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਹ । “ਅਤੇ
ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ? ਕੀ—ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!
ਮੈਂ ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂ, ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਉਨਹ੍
ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਿਸਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾ …
430 “ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ
ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, “ਿਜੰਿਨ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੇ।”
431 ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨ ਸੰਸਥਾਵ ਨਾਲ, ਉਹਨ ਵ ਗ ਉਹਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਣਗੇ, ਵੇਖੋ। “ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਉਹ,
ਮੇਰਾ! ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।
432 ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ—ਬਸ—ਬਸ—ਬਸ
ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ
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ਿਫਰ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ; ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਕੀ ਕਰਨਾ।
433 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ…ਓਏ!” ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਹੈ…
434 ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਤਣਾਅ ਹੈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੇਪ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ…” (ਮੈ ਦੇਖਣਾ
ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਉਹਨ ਟੇਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।) ਇਸ
ਲਈਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ
ਹੁੰਦੀ,” ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ, ਭੈਣ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਮਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
435 ਇਸ ਲਈ, ਿਪਆਰੇ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ
ਕਰੋ। ਬਸ-…ਸਧਾਰਨ ਬਣੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ—ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਸਧਾਰਨ ਬਣੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜੰਨਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

ਕਹੋ, “ਹੁਣ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?”
436 ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
“ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਕਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਹਾਜਰ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।”
ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਪੋਤੇ-ਪੜਪੋਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਆਓ…“ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਅੱਜ ਹੀ, ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
ਿਦਓ।” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਕਾਰਨ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਠ ਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਝਪਕੀ ਲਈ ਸੀ।
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437 ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਲ, ਥੇ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ, ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ,
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ ਦੀ—
ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾ! ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਦ
ਿਵੱਚ, ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ! ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਕਦੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਜ ਨਫ਼ਰਤ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ! ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
438 ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੇਪ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ
ਜ ਚਾਰ ਿਮੰਟ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ
ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਨੱਜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਕਾਰਨ, ਕੱਲਹ੍, ਮੈਂ—
ਮੈਂ…ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਹੁਣੇ ਕਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ…
ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀ…
439 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ —ਮੈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਿਮਲੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਵੀ, ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ, “ਜਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੋ,” ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ ।
ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਠ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਘਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
440 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ,” ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”

441 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।” ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
442 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਈਰਖਾ ਕਰ ਗੀ,” ਓਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਹੋਪ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ …ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।”
443 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਦੋ
ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ।” ਉਹ ਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ…ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੈਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
444 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ ,” ਿਕਹਾ,
“ਿਕਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
445 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”
446 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਹਨੀ, ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ , ਡਾਊਨਟਾਊਨ
ਚਲਾ ਜਾਵ ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਵੇਸਵਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਕਹੇ, ‘ਓ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਯਕੀਨਨ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ ,’ ਉਸਦੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ
ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ।”
447 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਕਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਜ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ?” ਹੁਣ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰ ਵ ਗ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
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448 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ।” ਿਕਹਾ, “ਹ , ਿਬਲ, ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ , ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵ ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵ ਗੀ।”
449 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਨੀ। ਮੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਔਰਤ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਕਹੇ, ‘ਿਯਸੂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ ,’ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵ ਗੀ।”
450 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਫਲੀਓ ਤੋਂ ਅਗਾਪਾਓ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ
ਚਾ ਿਪਆਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਥੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ…ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਿਲੰਗ। ਉਹ ਸਭ ਗਰ੍ੰਥੀ …
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥੇ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ
ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਲੰਗ ਗਰ੍ੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ?
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼…ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਲੰਗ ਗਰ੍ੰਥੀ ਤੋਂ ਿਬਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ।
ਪਰ, ਥੇ, ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੇ ਨਾ ਤ ਨਰ ਨਾ ਮਾਦਾ ਗਰ੍ੰਥੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ।
451 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢ ਚਾ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਕੋਈ—ਕੋਈ ਿਫਲੀਓ ਨਹੀਂ,
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ; ਸਭ ਅਗਾਪੋ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ
ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਹੈ—ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ…ਨਹੀਂ,
ਨਹੀਂ, ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਦੇਖੋ, ਿਫਲੀਓ ਭਾਗ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਈਰਖਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਪਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਲਾ, ਰਿਹਣ ਲਈ।

ਅਤੇ ਿਫਰ, ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਹ , ਿਬਲ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
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452 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ
ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਜਨਤਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
453 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਹੁਣ,
ਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, (ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਲਾੜੀ), ਿਕਸੇ ਿਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਨ—ਮਹਾਨਇੱਥੇਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੂਤ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਿਚੱਟੇ
ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਆਉਣਾ; ਹੇਠ ਦੌੜੋ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਿਮਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
454 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਖੜਹ੍ ਜਾਵ ਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ
ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ…
455 ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੂਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਪਛਾਣੋ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਇਆ। ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੂਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, (ਹੁਣ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ), ਅਤੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਥੇ
ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਉਹ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ
ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਇਹ ਸੀ—ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ।”
456 ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ । ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ,
ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ—ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ, ਓਹ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਉਹ ਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਮਲਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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457 ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮਿਹਮਾ!
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!” ਬਸ ਪਰ-ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ!
458 ਿਫਰ ਮੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਗਾ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, “ਓਹ,
ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ…ਉਥੇ, ਉਥੇ, ਉਹ ਉਥੇ
ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਖੋ।

“ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ…”

“ਓਹ,” ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!”

ਬਸ ਕਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਓਰਮਨ
ਨੇਿਵਲ,” ਸਮਝੇ।
459 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹ ਹੈ।”
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ, ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ।
460 ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਜੋ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ।” ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਬੱਸ ਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ
ਚੀਕਣਾ।
461 ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!”
ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਸਮ ਿਬਤਾਇਆ।
462 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੂਤ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਲੀਅਮ
ਬਰ੍ੈਨਹਮ।”
463 ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤ ਿਫਰ
ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਕੀ ਮੈ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਹਰ
ਕੋਈ ਮੈ ਥੱਪ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਹੈ…[ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈ
ਵਾਰ ਥਪਥਪਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] “ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ!” ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਮੈ ਥਪਥਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
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ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਥੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ,
ਭਾਈ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ!”
464 ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜ ਕੁਝ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
465 ਅਤੇ ਮੈ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਤੁਰਨੀ
ਪੈਣਗੀ । ਮੈਂ ਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ
ਕਦਮ ਚੁੱਿਕਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਿਗਆ।
466 ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਨ। ਮੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਖਸਿਕਆ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬ ਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਥੇ ਹੋਪ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ; ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਅੱਖ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਿਪੱਠ ਹੇਠ ਲਟਕਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ; ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਖ
ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ!”
467 ਮੈ ਇਸ ਬ ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਿਜਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੇਡਾ ਸੀ; ਉਹ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹੇਠ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਡਾ!”
468 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
ਉਹ ਸੀ…ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
469 ਮੈਂ ਜਾਿਗਆ। ਓਹ, ਮੈਂ ਜਾਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਰੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਆਵੇਗਾ।” ਦੋਨੋ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਿਲਆਉਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹ , ਨਵੀਂ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹ , ਓ, ਮੇਰੇ, ਿਜੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ…
470 ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ
ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ
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ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਤੇ…

471 ਆਓਇਸ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ
ਅੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ।

ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ

[ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਭੈਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਪਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ—ਸੰਪਾ.]

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

472 ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ। ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਰੁਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹ : ਮੈਂ ਮੇਡਾ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਿਕ ਕੀ…ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਓਹ, ਕੀ
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

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।
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473 ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ…[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ —ਸੰਪਾ.] ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਦਇਆ

ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
…ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ (ਆਮੀਨ!)
…ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ…

474 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਆਮੀਨ! ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ…?…ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ।ਆਮੀਨ।

…ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।
ਓਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ!

ਮੈਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,…
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ।

ਮੈਂ…
475 [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਕੱਲਹ੍ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?”—
ਸੰਪਾ.] ਨੌਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ। ਨੌਂ ਵਜੇ, ਉਥੇ ਿਕਤੇ। [“ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨੌਂ
ਵਜੇ?”] ਤੁਸੀਂ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਾ। 
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