
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ 
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ! 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਹੋ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਿਹਾ ਹਿ ਜਦ ਤੱਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  
ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅੂੰਤ ਨਾ ਆਇਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ? 

 
".ਬਹਿਆੜ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ... 9 ਉਹ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਹਵੱਚ ਨਸਟ ਿਰ ਲਈ, 

ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਦ ੇਹਗਆਨ ਦਾ ਪ ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦ ੇਿਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਨਾ ਿਰੋ" (ਿਸਾਿਾਹ 11: 
6-9) 
 

ਬੌਬ ਹਿਏਲ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ 
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ! 

  

ਬੌਬ ਹਿਏਲ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. 
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ਇਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਹਸਆ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੱਲ ਮਨ਼ੁੱ ਖਜਾਤੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ?ੈ 

ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਪਹਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿ਼ੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਹਿਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ? 

ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਸ ਲ ਦੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਹਲੇ ਜ ੋਹਿ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਦੇ ਹਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਹ?ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਿਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਜੂੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹ?ੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਹਵੱਖ ਅਸਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹਿਸਮ ਦੀ ਹ?ੈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਵਸਵਾਸ ਿਰੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ? 

ਇੱਿ ਰਾਜ ਿੀ ਹ?ੈ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿੀ ਹ?ੈ ਬਾਈਬਲ ਿੀ ਿਹਹੂੰ ਦੀ ਹ?ੈ ਪਹਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਿਲੀਹਸਿਾ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ? 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਹੋ ਹਿ ਅੂੰ ਤ ਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਆ ਸਿਦਾ 
ਹ?ੈ 

ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਲੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਬਹਿਆੜ ਨਾਲ ਹਪਆ ਤੌਰ ਬ਼ੁਰਡੀਨੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਗਰਾਹਫਿਸ ਿ ੇਬਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. 
ਵਾਪਸ ਿਵਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹਵਚ ਿਰ ਸਲਮ ਹਵਚ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਾ ਬੌਬ ਹਿਏਲ ਿੇ 2013 ਹਵੱਚ ਹਲਆ ਹਹੱਸਾ ਹੈ.  

 

ਸਮੱਗਰੀ 
 

1. ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ? 

2. ਇੂੰਜੀਲ ਦਾ ਹਿਸ  ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ? 

3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵੱਚ ਜਾਹਣਆ ਹਗਆ ਸੀ? 

4. ਰਸ ਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਹਦੱਤਾ ਹੈ? 

5. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ. 



6. ਗਰੈਿੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਰਾਜ ਜਰ ਰੀ ਹੈ, ਪਰ... 

7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ? 

ਸੂੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ 

 

 

1. ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਹੁੱ ਲ ਹੈ? 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ ੁੱ ਖੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ ਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਗੰਭੀਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸ ੁੱ ਚ ਹਨ. ਅਣਜੰਮੇ ਲੋਕ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੁੱ ਚੇ,, ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਡਰੁੱਗ-ਰੋਧਕ ਰੋਗ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ 
ਡਾਕਟਰ ਸਚੰਤਾ. ਮੇਜਰ ਉਦਯੋਸਗਕ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ਾਈ  ੀ ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੈ. ਕਈ ਸਸਆਸਤਦਾਨ ਨੰੂ ਜੰਗ ਦੀ 
ਧਮਕੀ. ਅੁੱ ਤ ਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਰਹਾ ਰੁੱ ਖਣ. 

ਸ ਸ਼  ਆਗੂ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕਈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਦੇ. 

ਨਯੂ ਯੂਨੀ ਰਸਲ ਏਜੰਡੇ 

25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ,  ੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਇੁੱ ਕ ਕ ੰ ਜੀ-ਨੋਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦ ੇ
193 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਕੀ ਮੂਲ ਨਯ  ਿ ਨੀਵਰਸਲ ਏਜੂੰ ਡ ੇਕਰਾਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਦੇ "17 ਸ ਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
 ੋਟ. ਇੁੱ ਥੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 17 ਗੋਲ ਹਨ: 

ਟੀਚਾ 1. ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਜਗਹਾ ਸ ਚ ਅੰਤ ਗਰੀਬੀ 

ਟੀਚਾ 2. ਅੰਤ ਭ ੁੱ ਖ, ਭੋਜਨ ਸ ਰੁੱ ਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ਪਸੋ਼ਣ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਖਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 

ਟੀਚਾ 3. ਤੰਦਰ ਸਤ ਜੀ ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਫ ੁੱ ਲਤ ਹਰ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ-ਹੋਣ 

ਟੀਚਾ 4. ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਆਰੀ ਸਸੁੱ ਸਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਜੰਦਗੀ ਭਰ ਸਸੁੱ ਖਣ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 

ਟੀਚਾ 5. ਸਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਹਲਾ ਅਤ ੇgirls ਤਾਕਤ 



ਟੀਚਾ 6. ਉਪਲੁੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟਕਾਊ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ 

ਟੀਚਾ 7. ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਫਾਇਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਟਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧ ਸਨਕ ਊਰਜਾ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਯਕੀਨੀ 

ਟੀਚਾ 8. ਲਗਾਤਾਰ  ਧਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਖਕਾਊ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾਸ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰ ਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਭ 
ਦੇ ਲਈ ਸ ਨੀਤ ਦਾ ਕੰਮ 

ਟੀਚਾ 9. ਸਰੀਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬ ਸਨਆਦੀ, ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਟੀਚਾ 10. ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਸ ੁੱ ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਘੁੱ ਟ 

ਟੀਚਾ 11. ਬਣਾਓ ਸ਼ਸਹਰ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਸੰਮਸਲਤ ਸ ਰੁੱ ਸਖਅਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸਖਕਾਊ 

ਟੀਚਾ 12. ਸਟਕਾਊ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਯਕੀਨੀ 

ਟੀਚਾ 13. ਜਲ ਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰ ਾਈ ਲ ੋ 

ਟੀਚਾ 14. ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਣ ਸਾਗਰ, ਸਮ ੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਖਕਾਊ ਸ ਕਾਸ ਲਈ ਸਮ ੰ ਦਰੀ ਸਰੋਤ ਨੰੂ  ਰਤਣ 

ਟੀਚਾ 15., ਬਚਾਓ ਨੰੂ ਮ ੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੌਸਤਕ ਪਰਬੰਸ  ਦੇ ਸਟਕਾਊ  ਰਤਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ, ਰੁੱਖਣ ਜੰਗਲ, 

ਲੜਾਈ ਮਾਰੂਥਲ, ਅਤੇ halt ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪਤਨ ਸਰ ਰਸ ਅਤੇ ਜ ੈ ਨ ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 

ਟੀਚਾ 16., ਸਟਕਾਊ ਸ ਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾ ਸੇ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੁੱ ਕ 
ਪਹ ੰ ਚ ਮ ਹੁੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਜ ਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ 

ਟੀਚਾ 17. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖਕਾਊ ਸ ਕਾਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨੰੂ ਪ ਨਰ 

ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ 2030 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਹਵਿਾਸ ਲਈ 2030 ਏਜੂੰ ਡ ੇਨੰੂ ਸਕਹਾ ਸਗਆ 
ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ, ਸਸੁੱ ਸਖਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਸਹਯੋਗ ਦ ਆਰਾ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰੀਸਰਕ ਨੰੂ 
ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਦਸਕ ਇਸ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕ ਝ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹਨ 
(cf. ਉਤਪਤ 3: 4). ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਨੰੂ  ੀ, ਪੋਪ ਦੀ ਲੌਂ ਦਾਤ ੋਸੀ ਇੂੰ ਸੀਿਹਲਿੈਲ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ. 

"ਸਨਊ ਯਨੂੀ ਰਸਲ ਏਜੰਡੇ" "ਸਨਊ ਕੈਥੋਸਲਕ ਏਜੰਡੇ" ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੌਰ ਸ਼ਬਦ "ਕੈਥੋਸਲਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
"ਸ ਆਪਕ." ਪੋਪ ਹਨਊ ਿ ਨੀਵਰਸਲ ਏਜੂੰ ਡ ੇਦੀ ਗੋਦ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ, "ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਅਸਹਮ ਸਨਸ਼ਾਨੀ." 

ਪੋਪ ਨੰੂ  ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਕੋਪ 21 ਕਸਹੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਸ ਚ (ਆਸਧਕਾਸਰਕ ਜਲਵਾਿ  ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ' ਤੇ 
ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਿ ਿਨਵੈਨਸਨ ਨ ੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21 ਿਾਨਫਰੂੰ ਸ ਦਾ ਸਸਰਲੇਖ), ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਦੁੱ ਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ 
"ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਅੁੱ ਗੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਅਤ ੇਇਕਮ ੁੱ ਠਤਾ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਕਦੇ- ਧ ਰਹੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ . " 



ਕੋਈ  ੀ ਇੁੱ ਕ ਸਾਹ ਪਰਦੂਸਸ਼ਤ ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਸਕ, ਭ ੁੱ ਖਾ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ, ਆਸਦ, ਇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਏਕਤਾ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਨੰੂ ਹੁੱ ਲ ਕਰੇਗਾ? 

ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸਰਕਾਰਡ 

ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸ ਸ਼  ਯ ੁੱ ਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰਮ ਨੰੂ 
ਹੋਰ ਅਸਜਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸ ੁੱ ਚ ਅਮਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਸ ੁੱ ਚ. ਇਸ ਦੇ 
ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ, ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 51 ਸਦੁੱਸ ਰਾਜ ਸੀ; ਉਥੇ ਹ ਣ ਹਨ 193. 

ਉੱਥੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਸ ੁੱ ਚ ਅਪ ਾਦ ਗਠਨ ਦੇ, ਸੌ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹਜਾਰ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ 
ਅਜੇ ਤੁੱ ਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਸ ਸ਼  ਯ ੁੱ ਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱ ਸਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਕ ਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਹਯੋਗ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਅਤੇ 
ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਸਕਸਮ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਪੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਸਮਕ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ੇਗਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ. 

ਪਰ, ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਡ ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ. ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਸਥਆਰਬੰਦ ਅਪ ਾਦ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਦਸਹ, ਭ ੁੱ ਖੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ / ਜ ਸਖ਼ਤ ਗਰੀਬ 
ਹਨ. 

ਇਕ ਦਹਾਕੇ  ੁੱ ਧ, ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦ ੇਹਜਾਰ ਦੇ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਨੰੂ 
 ੀ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਅੁੱ ਠ 'ਸ ਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ, "ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਸੀ,. ਇਸ ਲਈ, 

2015 ਸ ਚ, ਇਸ ਦ,ੇ ਇਸ ਲਈ-ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ, "17 ਸ ਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ. ਕ ਝ ਆਸ਼ਾ ਾਦੀ ਹਨ. ਕ ਝ 
ਇਸ ਨੰੂ ਯ ਟੋਪੀਆਈ ਸ ਚਾਰ ਕਰੋ. 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 6 ਮਈ, 2016 'ਤੇ, ਪੋਪ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਾਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਉਸ ਦੀ 
ਕਲੀਸਸਯਾ ਨੰੂ ਕਰਨ ਸ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਮਹਾਦੀਪ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੈ. ਸਫਰ  ੀ, ਪੋਪ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾ 
ਇੁੱ ਕ ਸ ਪਨੇ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 18) ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ. 

ਕ ਝ ਸਸਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... 

ਦੇ ਹਡਿਸਨਰੀ ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਹੈ "ਇੁੱ ਕ ਕਾਲਪਸਨਕ ਜਗਹਾ ', ਸਜਸ ਸ ੁੱ ਚ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਹਾਲਾਤ ਸੰਪੂਰਣ 
ਹਨ." 

ਬਾਈਬਲ ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਨੰੂ ਹੁੱ ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 



23 ਹੇ ਯਹੋ ਾਹ, ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ ੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹ;ੈ ਇਹ ਮਨ ੁੱ ਖ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਲਦਾ ਸ ਚ ਨਹੀ ਹੈ. (ਸਯਰਸਮਯਾਹ 10:23, NKJV ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤੁੱ ਕ 
ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ) 

ਬਾਈਬਲ ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਹਯਗੋ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ: 

16 ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸ ਚ ਹਨ; 17 ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੈ, 18 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀ ਹੈ... (ਰੋਮੀ 3: 16-18) 

ਪਰ, ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਯ ਟਪੋੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਨੰੂ  ੁੱ ਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਕਈ 
 ਾਰ ਧਰਮ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ  ੀ ਇੁੱ ਕ ਸੁੱ ਚੇ ਪਰਮਸੇ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਤਆਰ ਹਨ. 

ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਉਥੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ  ੈਟੀਕਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਕਸੇ  ੀ  ੁੱ ਲ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਕ ਝ, ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ ਝ ਸਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ. 

ਅਸਲ ਸ ਚ, ਅਤੇ ਸੰਭ  ਹੈ ਸਕ  ੁੱ ਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਕਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਪ ਸ਼ਟੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27). ਜਦ ਇਸ ਨੰੂ ਹੈ, ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸਕ 
ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਯ ਟੋਪੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਆਉਣ ਸਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾ ੇਗਾ. 

(: 9-12 2 ਥੁੱਸ 2) ਕਈ ਅਸਜਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਨੰੂ ਯ ਟੋਪੀਆਈ ਤਰੁੱਕੀ' (cf. ਸਹਜਕੀਏਲ 13:10) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ  ੁੱ ਖ 
 ੁੱ ਖ ਕਸਰਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸਲਆ ਜਾ ੇਗਾ. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਅਸਜਹੇ ਅਮਨ ਕਰੇਗਾ ਸਪਛਲੇ ਹੈ, ਨਾ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27; 

11: 31-44) ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ (1 ਥੁੱਸ 5: 3; ਯਸਾਯਾਹ 59: 8). 

ਜੇ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਸੁੱ ਚ-ਮ ੁੱ ਚ ਬਾਰੇ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਮਰਥ ਹ,ੈ ਦੇ ਸਕਸੇ  ੀ ਸਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭ  ਹੈ? 

ਜੀ. 

2. ਇੰਜੀਲ ਸਯਸੂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 
ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਿ਼ੁਟੋਪੀਆਈ ਸਮਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਹਸੱਹਖਆ, ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸਰਿਾਰ (ਦਾਨੀਏਲ 2:44; 

ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15; 19: 1-21) ਤਬਦੀਲ ਿਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਿਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ, ਜਦ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰ ਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ. ਇੱਿੇ 
ਿੀ ਹੈ ਮਰਿ਼ੁਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਹ:ੈ 

14 ਹ਼ੁਣ ਬਾਦ, ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨ ੂੰ  ਿੈਦ ਿਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਿਸ  ਗਲੀਲ ਨ ੂੰ  ਆਇਆ ". ਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਹਗਆ ਹੈ ਤੋਬਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਹਵਚ ਹਵਸਵਾਸ" ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 15 ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, (ਮਰਿ਼ੁਸ 1: 14-15). 



ਹਮਆਦ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ , ਹਜਸ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ  ਤੌਰ ਤੱਿ ਹਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ "ਚੂੰਗਾ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ " ਜ "ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ." ਹਨਊ ਨੇਮ, 

ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਸਬਦ ਦਾ ਹਵੱਚ "ਰਾਜ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ, NKJV ਹਵਚ ਲਗਭਗ 149 ਵਾਰ ਹਜਿਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਡ ਏ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ 151. ਇਹ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ  ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਤੱਿ ਹਮਲਦੀ ਹ.ੈ 

ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਰਾਜ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ , ਇੱਿ ਨ ੂੰ  ਰਾਜਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17:14), ਉਹ ਇੱਿ ਭ ਗੋਹਲਿ ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  
ਿਵਰ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15) ਹ,ੈ ਉਹ ਹਨਿਮ (ਿਸਾਿਾਹ 2: 3-4; 30: 9) ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹ,ੈ ਹਵਸੇ (ਲ ਿਾ 13:29). 

ਇੱਿੇ ਹਿਸ  ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਜਨਤਿ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਮੱਤੀ ਹਰਿਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹੈ: 
23 ਤਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲੀਲ ਨ ੂੰ  ਹਗਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨਾ ਹਵੱਚ ਉਪਦੇਸ, ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ 
ਦਾ (ਮੱਤੀ 4:23) ਦਾ ਪਰਚਾਰ. 

ਮੱਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਾਰਡ: 
35 ਤਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਹਰ ਅਤੇ ਹਪੂੰ ਡ ਨ ੂੰ  ਹਗਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨਾ ਹਵੱਚ ਉਪਦੇਸ, ਰਾਜ ਨ ੂੰ  (ਮੱਤੀ 9:35) ਦੀ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ. 

ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ: 
33 ਉਸ ਨੇ ਿਾਿ ਬ ਦੇ ਿਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਿਦੀ ਵੀ ਖਤਮ (ਲ ਿਾ 1:33) ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲੂਕਾ ਸਰਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਕ ਸਯਸੂ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਸੀ ਨੰੂ ਪਰਮਸੇ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗਆ 
ਸੀ ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ.: 

43 ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਹਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿਉਹਿ ਇਸ 
ਮਿਸਦ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਹੈ" (ਲ ਿਾ 4:43). 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਹਣਆ ਹੈ ਹਿ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ? ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਭੇਹਜਆ ਜਾ ਲਈ ਹਿਸ  ਦੇ ਮਿਸਦ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸੀ? 

ਲ ਿਾ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਾਰਡ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ: 
10 ਅਤੇ ਰਸ ਲ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਹਿ ਉਹ ਿੀਤਾ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ. . ਤਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਲੈ ਹਲਆ ਅਤੇ 
ਸਹਹਰ ਬੈਤਸਦੈਾ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਬੀਆਬਾਨ ਜਗਹਾ ਹਵੱਚ ਹਨਿੱਜੀ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਹਗਆ 11 ਪਰ ਜਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਮਗਰ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿੀਤੀ (ਲ ਿਾ 9: 10-11). 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 
33 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  (ਮੱਤੀ 6:33) ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂੰਗ. 



. 31 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹਨਾ ਿਰ,ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ32 ਨ ੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਝ਼ੁੂੰ ਡ, ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  (ਲ ਿਾ 12: 31-32) ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਪਤਾ 
ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਉਦੇਸ ਹੈ. 

ਮਸੀਹੀ ਹਪਹਲਾ ਮੂੰ ਹ ਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਨ. ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ 
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਹਰਹਾ ਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਸਭ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਹਿ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿ ਹਸਰਫ ਪਹਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਿ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਨਾ ਿਰ.ੋ ਿਈ ਇਹ ਵੀ 
ਝ ਠਾ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿ ਸੂੰਸਾਹਰਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਤੱਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਿਰ ਿ,ੇ ਉਹ ਹ਼ੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ, ਇਸੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਹ,ੈ ਨਾ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. 

ਨੋਹਟਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਇੱਿ ਛੋਟੇ ਝ਼ੁੂੰ ਡ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (cf. ਰੋਮੀ 11: 5). ਇਹ ਹਨਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਛੋਟੇ 
ਝ਼ੁੂੰ ਡ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ. 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਾਰਿਨਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਿਰਦੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਵਾਰਸ: 

9 ਸ਼ੁਰਗ ਹਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਪਤਾ, ਪਹਵੱਤਰ ਮੂੰ ਹਨਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹ.ੋ 10 ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ. ਆਪਣੇ (: 9-10 ਮੱਤੀ 6) ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਭੇਹਜਆ: 
1 ਤਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਹਾ ਚੇਲੇ ਇਿੱਠੇ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵੱਚ ਸਭ ਭ ਤ ਉੱਤੇ ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਅਹਧਿਾਰ ਹਦੱਤਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਰੋਗ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਿਰਨ ਲਈ 2 ਹਿਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ (ਲ ਿਾ 9: 1-2) ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਹ.ੈ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਿ਼ੁੜੀ, ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਫਰ ਸਿਾਪਤ ਿੀਤਾ, ਨਾ 
ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ: 

28 ਪਰ ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭ ਤ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱ ਟ ਹਦੱਤਾ, ਜਰ ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਪਹ਼ੁੂੰ ਹਚਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 12:28). 

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਹੈ. ਇਹ ਮਰਿ਼ੁਸ ਪਰਦਰਸਨ ਤੱਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਹ਼ੁਣ ਇੱਿੇ ਨਹੀ ਹੈ: 
47 ਜੇਿਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਿਰਾਵੇ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਸ਼ੁੱ ਟੋ. ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਅੱਖਾ, ਸ਼ੁਹਟਆ ਜਾਵੇ ... (ਮਰਿ਼ੁਸ 
9:47) ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਿ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਹਬਹਤਰ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 
23 ਹਿਸ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ, "ਹਾਰਡ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ 
ਪਰਵੇਸ ਿਰਨਾ ਹਿੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ!" 24 ਹਿਸ  ਨੇ ਇਸ ਿਿਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ. ਪਰ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਫਰ ਉੱਤਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, 

"ਮੇਰੇ ਬਹਚਓ, ਹਿੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਲਈ! 25 ਊਠ ਦਾ ਲੂੰ ਿਣਾ 



ਸੌਖਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਧ, ਇੱਿ ਸ ਈ ਦ ੇਨੱਿੇ ਰਾਹੀ ਲੂੰ ਿਣਾ ਲਈ ਹੈ ਲਈ ਹ ੈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  (: 23-25 ਮਰਿ਼ੁਸ 10) ਹਦਓ ". 
25 ਸੱਚ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਦਨ ਤੱਿ ਵੇਲ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਪੀਣਗੇ ਜਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਨਵ ਪੀਣ "(ਮਰਿ਼ੁਸ 14:25). 
43 ਅਹਰਮਿੈਆ, ਇੱਿ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਸਭਾ ਸਦੱਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਹਹੂੰ ਮਤ ... ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਦੇ ਿ ਸ਼ੁਫ (ਮਰਿ਼ੁਸ 15:43). 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਨਹੀ ਹ:ੈ 
36 ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਜੇਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਿ, ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੋ ਹਿ ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਹ ਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਨਾ ਇੱਿੇ ਹੈ." 
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 18: 36). 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਫਰ ਆਵੇਗਾ, ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 
31 "ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਆਪਣੀ ਮਹਹਮਾ ਹਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਵੱਤਰ ਦ ਤ ਜਦ, ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ 
ਉਸ ਦੀ ਮਹਹਮਾ ਦੇ ਹਸੂੰਿਾਸਨ ਤੇ ਹਵਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 32 ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਿੱਠੇ ਹੋਏ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਿ ਹੋਰ ਤੱਿ ਇੱਿ ਵੱਖਰਾ ਿਰੇਗਾ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਆਜੜੀ ਬੱਿਰੀ ਤੱਿ ਉਸ ਦੇ ਭੇਡ ਵੂੰਡ. 33 ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਿ 'ਤੇ ਭੇਡ ਸੈਿੱਟ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਖੇਗਾ. 34 ਫੇਰ ਪਾਤਸਾਹ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ 
ਆਖੇਗਾ,' ਆਓ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਹਪਤਾ ਦੀ ਬਖਹਸਸ ਰਾਜ ਸੂੰਸਾਰ (ਮੱਤੀ 25: 31-34) ਦੇ ਮ਼ੁਢ ਤੱਿ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ.ੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਿ ੇ ਹ,ੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਜਦ ਤੱਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਹਪਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖਣ 
ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਿਰਿੇ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਿਰਦੇ, ਉਹ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਦੱਸੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਦੀ 
ਸਰਿਾਰ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ. 

ਕੀ ਸਯਸੂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸੀ ਦੇ ਰਾਜ  ਰਗਾ ਸੀ? 

ਹਿਸ  ਨੇ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹਵਆਹਖਆ ਮ਼ੁਹੱਈਆ: 

26 ਹਿਸ  ਨੇ ਹਿਹਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, 27 ਅਤੇ ਰਾਤ 
ਨ ੂੰ  ਸੌਣ ਅਤੇ ਹਦਨ ਿੇ ਵਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫ਼ੁੱ ਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ ਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਨਹੀ ਹ.ੈ 28 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਦੈਾਵਾਰ ਫਸਲ: ਪਹਹਲੀ, ਟਹਹਣੀ, ਹਫਰ ਹਸਰ, ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ 
ਹਿ ਦ ੇ ਹਸਰ ਹਵੱਚ ਪ ਰੇ ਦਾਣੇ 29 ਪਰ ਜਦ ਦਾਣੇ ਪੱਿ, ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਰੂੰ ਤ ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ ਵਾਢੀ ਆ ਹਗਆ ਹੈ 
"(ਮਰਿ਼ੁਸ 4: 26- 29). 
18 ਤਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਿਹਾ, "ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 19 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਰਾਈ 
ਦੇ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇੱਿ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਹਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਹਵੱਚ ਪਾ ਵਰਗਾ ਹੈ?? ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਧਾ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇੱਿ ਵੱਡੇ ਰ਼ੁੱ ਖ ਬਣ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਖਾ ਹਵੱਚ ਨੈਸਟਡ ਦੇ ਪੂੰ ਛੀ. "20 ਹਿਸ  ਨੇ ਹਫਰ ਹਿਹਾ," ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 



ਰਾਜ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਹਿਸ ਨਾਲ ਿਰੇਗਾ ਿਰਨ ਲਈ? 21 ਇਹ ਉਸ ਖਮੀਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇੱਿ ਔਰਤ ਆਟੇ ਦੇ ਆਟੇ ਹਵੱਚ 
ਹਮਲਾਇਆ ਤਿ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨ ੂੰ  ਵਰਗਾ ਹੈ "(ਲ ਿਾ 13: 18-21). 

ਇਹ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਹੈ ਹਿ, ਪਹਹਲੇ 'ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲ ਿਾ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ: 
29 ਉਹ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪ ਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੱਿ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (ਲ ਿਾ 13:29) ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਬੈਠ 
ਜਾਣ. 

ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਉਪਰ ਤੱਿ ਲੋਿ ਹੈ. ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਹਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੂੰਸ ਿੋਲ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲੂਕਾ 17 ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਲ ਿਾ 17: 20-21 ਿ਼ੁਝ. ਪਰ, ਜੋ ਹਿ ਿਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਧਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਲੋਿ ਅਸਲ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ 
ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

15 "ਧੂੰ ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ!" (ਲ ਿਾ 14:15). 

ਹਿਉਹਿ ਲੋਿ (ਭਹਵੱਖ ਹਵਚ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਿ਼ੁਝ ਅਹਜਹਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਦਲ ਹਵਚ ਇਿ 
ਪਾਸੇ ਹ਼ੁਣ ਸੈਿੱਟ ਿੀਤਾ, ਲ ਿਾ 17:21 ਦੇ / ਗ਼ਲਤਫਹਹਮੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹੋਰ ਸ਼ੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਨਹੀ ਹੈ. 

ਲ ਿਾ 17 ਦੇ Moffatt ਅਨ਼ੁਵਾਦ: 20-21 ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿ ਿ਼ੁਝ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ: 
20 ਫਰੀਸੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਹਰਹਾ ਸੀ ਦੇ ਿੇ ਹਿਹਾ ਜਾ ਹਰਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਨੇ ਆਹਖਆ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ 
ਨਜਰ ਨ ੂੰ  ਫੜਨ ਲਈ ਆਸ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ; 21 ਿੋਈ ਵੀ ਇੱਿ ਆਖਣਗੇ, 'ਇੱਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ' 
ਜ 'ਉੱਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ, 'ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਵਚਿਾਰ ਹ਼ੁਣ ਹੈ. " (ਲ ਿਾ 17: 20-21) 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਅਣਬਦਹਲਆ, ਆਤਮਿ, ਅਤੇ ਪਖੂੰ ਡੀ ਫਰੀਸੀ ਨ ੂੰ  ਗੱਲ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ. ਹਿਸ  "ਨੇ ਆਹਖਆ," - ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱ ਹਛਆ ਹਗਆ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਹਦੱਤਾ. 

ਉਹ ਚਰਚ ਹਵਚ ਸਨ? ਿੋਈ! 

ਹਿਸ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਿ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਿੋਹਜਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹਗਆ ਹੈ. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਜ ਹਦਲ ਹਵਚ 
ਜਜਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ! ਫਰੀਸੀ ਇੱਿ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ਼ੁੱ ਛ ਨਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. ਉਹ ਹਿਸ ੇ
ਵੀ New ਿਲੀਹਸਿਾ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿ਼ੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਪਰੈਟੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਿ ਹਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛ 
ਨਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. 

ਇੱਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਲੀਹਸਿਾ ਹੈ, ਜੇ - ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ "ਦੇ ਅੂੰਦਰ" ਫਰੀਸੀ - ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਚਰਚ ਸੀ? ਸਪੱਸਟ ਹ,ੈ ਨਾ! 



ਅਹਜਹੇ ਇੱਿ ਹਸੱਟਾ ਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਿ਼ੁਝ ਪਰੋਟੈਸਟਨ ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਲ ਿਾ 17:21 ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਦਾ ਅਨ਼ੁਵਾਦ, ਜਦਹਿ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ" ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਵੱਚ ਹੈ "(ERV / KJV), ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੈਿੋਹਲਿ ਹਨਊ 
ਜਰ ਸਲਮ ਬਾਈਬਲ ਠੀਿ ਹੈ ਹਿ ਅਨ਼ੁਵਾਦ". " 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਵਚਿਾਰ, ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਹਵੱਚ, ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਇੱਿ ਸੀ. ਹ਼ੁਣ, ਫਰੀਸੀ ਸੋਹਚਆ ਹਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਿ 
ਸੀ. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਹਝਆ. ਹਿਸ  ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ ਿਹ ਦੀ ਲਈ ਇੱਿ ਸਿਾਨਿ, ਜ ਸੀਹਮਤ 
ਬਾਦਸਾਹੀ ਹ,ੋ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿ਼ੁਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਰਾਜ ਹਸਰਫ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਹਦਸਦੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਲੋਿ ਬਾਹਰ ਇਸਾਰਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

"ਇਹ ਇਸ ਨ ੂੰ , ਇਿੇ ਹੈ 'ਦਾ ਇੱਿ ਹ,ੋ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜ "ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਦੇ, ਉੱਿੇ ਆ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ" 

ਹਿਸ  ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ , ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹਪਲਾਤ਼ੁਸ 
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 18: 36-37) ਦੱਹਸਆ. ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹਿ ਬਾਈਬਲ ਸੂੰਪਤੀ ਨ ੂੰ  "ਪਾਤਸਾਹ" ਅਤੇ "ਰਾਜ" ਨ ੂੰ  ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ 7: 17-18,23). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਹਵੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਫਰ ਅਤੇ ਉੱਿੇ, ਫਰੀਸੀ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਖੜਹੇ. ਪਰ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨ ੂੰ  (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 19:21) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਸੂੰਸਾਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:19). 

ਹਿਸ  ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਲਈ ਲ ਿਾ 17 ਹਵੱਚ ਹੇਠ ਹਦੱਤ ੇਸਬਦਾ ਹਵੱਚ, ਚਲਾ ਹਗਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਦ ਜਾ ਆਉਣ, ਜਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ (ਇਸ ਅਹਧਆਇ ਦੇ ਲਈ ਇਿਸਾਰਤਾ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ) ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ: 

22 ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਿਹਾ, "ਉਹ ਹਦਨ ਉੱਿੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਅਤੇ ਲੂੰ ਬੇ ਹਵਅਰਿ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦ ੇ
ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਿ ਹਦਨ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ. 23 ਪ਼ੁਰਸ, ਦਾ ਿਹਹਣਾ ਹੈ ਹਿ 'ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਿੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ!' 'ਵੇਖੋ, ਉਹ 
ਉੱਿੇ ਹੈ!' ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਜ ਹਬਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹਰੋ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਸ ਦੇ ਇੱਿ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੱਿ ਹਦਸੇਗਾ ਵਰਗੇ, ਨ ੂੰ  
ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 24 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਦਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 25 ਪਰ ਉਹ ਪਹਹਲੇ 
ਮਹਾਨ ਦ਼ੁੱਖ ਸਹਹਣ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਨਾਮੂੰਜ ਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਜ ਦਾ ਪੀੜਹੀ (ਲ ਿਾ 17: 22-25). 

, 27-31 ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਰਾਜ ਿਰਨ ਲਈ ਆ ਹਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦ ਜਾ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ: ਹਿਸ  ਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਹਵੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ 
ਹਬਜਲੀ ਟਦਖਾਈ ਦਾ ਹਜਿਰ,. ਹਿਸ  ਨੇ ਨਾ ਿਹਹ ਹਰਹਾ ਹੈ ਹਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿੋਗ 
ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਲੜੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 
19:19)! ਿਈ ਹਿਸ  ਦ਼ੁਸਮਣ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹ.ੈ 

ਹਿਸ  ਨੇ ਨਾ ਿਹਹ ਹਰਹਾ ਸੀ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸੀ ਫਰੀਸੀ-ਉਸ ਨੇ ਹਰੋ ਹਿਹਾ ਸੀ ਹਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਖੂੰ ਡ 
(ਮੱਤੀ 23: 13-14) ਦੇ ਿਾਰਨ ਰਾਜ ਹਵਚ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਹਰਹਾ ਨਾ ਹਗਆ ਸੀ. ਨਾ ਹੀ ਹਿਸ  ਨੇ ਇਹ ਿਹਹ ਹਰਹਾ ਸੀ ਹਿ ਚਰਚ ਦਾ 
ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਵਰਗੇ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਇਨਸਾਨ ਇਿ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਿਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਹੈ! ਪਰ, ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਸੇਵਿ ਨਾ ਅਜੇ (: 13-40 cf. 11) ਹਨ. 



ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨਾ ਸੀ ਹਨਿੱਜੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਹਫਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਹ,ੈ ਜੋ ਲ ਿਾ 
17:21 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ: 

11 ਹ਼ੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਸ਼ੁਹਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸੇ ਹੋਰ ਹਮਸਾਲ ਗੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸੋਹਚਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ (ਲ ਿਾ 19:11). 

ਰਾਜ ਨੰੂ ਭਸ ੁੱ ਖ ਸ ੁੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੀ 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਿਰ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹ?ੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਬੋਧਨ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਹਿਸ  ਨੇ ਸ ਚੀਬੱਧ 
ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਿਟਨਾ (ਲ ਿਾ 21: 8-28) ਅਤੇ ਹਫਰ ਹਸਖਾਈ: 

ਅੂੰਜੀਰ ਦਾ ਰ਼ੁੱ ਖ 'ਤੇ 29 ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰ਼ੁੱ ਖ. 30 ਜਦ ਉਹ ਹੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹ਼ੁਣ ਹੈ ਨੇੜ.ੇ 31 ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀ, ਜਦ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕ ਝ ਹੋ ਸਰਹਾ ਇਹ  ੇਖਣ, ਪਤਾ ਹੈ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਨੇੜੇ (ਲ ਿਾ 21: 29-31). 

ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਿਟਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜਦ ਪਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਆ ਜਾਵੇਗੀ. ਹਿਸ  
ਨੇ ਹੋਰ ਹਿਤੇ (33-37 ਮਰਿ਼ੁਸ 13 ਲ ਿਾ 21:36) ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਾਗਮ ਨ ੂੰ  ਹਧਆਨ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ 
ਦੇ ਲੋਿ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ. ਹਿਸ  ਦੇ ਸਬਦ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਛ ਟ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ-ਹਲੂੰ ਿਡ ਸੂੰਸਾਰ ਿਟਨਾ ਦਖੇ ਹਰਹਾ. 

ਲ ਿਾ 22 ਅਤੇ 23 ਹਵੱਚ, ਹਿਸ  ਨੇ ਮ਼ੁੜ ਿੇ ਹਦਖਾਇਆ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹਿ ਿ਼ੁਝ ਭਹਵੱਖ ਹਵਚ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ 
ਹਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਰਹਾ ਸੀ: 

15 "ਬੋਲਦਾ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਦ਼ੁੱ ਖ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ, 16 ਇਸ ਲਈ 
ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੀਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪ ਰੀ ਹੋਈ 
ਹੈ."17 ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਹਪਆਲਾ ਹਲਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, "ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਵੂੰਡ; 18 ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੇਲ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਪੀਣ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਮਲਦੀ ਹੈ" (ਲ ਿਾ 22: 15-18). 
39 ਪਰ ਹਜਹੜੇ ਮੂੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਬੋਲ ਹਰਹਾ ਸੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੇ ਇੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਹਿਹਾ, "ਜੇਿਰ ਤ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਹ,ੈ ਜ,ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਚਾ." 40 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਹਝੜਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ, "ਿੀ ਤ ੂੰ  ਵੀ ਨਹੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ? ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਜਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ . 41 ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੋਗ ਹਨ, ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਿੀ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਿ਼ੁਝ 
ਵੀ ਬਦੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ.  "42 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ," ਪਲੇਨ ਦਾ ਅੂੰ ਗਰਜੇੀ ਹਵਚ 39-43, ਅਰਾਮੀ: ਮੇਰੇ ਪਰਭ , ਮੈਨ ੂੰ  ਲ ਿਾ 23 ਿਾਦ ਹ,ੈ ਜਦ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਆ "43 ਪਰ ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ," ਆਮੀਨ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਅੱਜ ਤ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਗ ਹਵੱਚ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "(. ) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਮਾਹਰਆ ਹਗਆ ਸੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਹਿਸੇ ਵੀ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਦੋਨੋ ਮਰਿ਼ੁਸ ਅਤੇ 
ਲ ਿਾ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ: 



43 ਅਹਰਮਿੈਆ, ਇੱਿ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਸਭਾ ਸਦੱਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਹਹੂੰ ਮਤ ... ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਦੇ ਿ ਸ਼ੁਫ (ਮਰਿ਼ੁਸ 15:43). 
51 ਉਸ ਨੇ ਅਹਰਮਿੇਆ, ਿਹ ਦੀ ਦਾ ਇੱਿ ਸਹਹਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਹਰਹਾ 
ਸੀ (ਲ ਿਾ 23:51) ਤੱਿ ਸੀ. 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਇਹ ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ ਹੈ ਹਿ ਇਿ ਿ ਹੂੰਨਾ ਦੇ ਹਰਿਾਰਡ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹ ੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

3 ਹਿਸ  ਨੇ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ, "ਸੱਚ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ, ਜਦ ਤੱਿ ਇੱਿ ਵਾਰ ਹਫਰ ਜਨਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਵੇਖ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ" 4 ਹਨਿ਼ੁਦੇਮ਼ੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ, "ਇੱਿ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਹਇੋਆ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ਹ?ੈ 3: ਹਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਿ਼ੁੱ ਖ ਹਵੱਚ ਦ ਸਰੀ ਵਾਰ ਹਦਓ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ "5 ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ," ਸੱਚ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ, ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹਵਅਿਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3 ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਨਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ -5). 

ਗੌਰ ਿਰੋ ਹਿ ਬਾਅਦ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਹਜੂੰਦਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮ਼ੁੜ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ: 
3 ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਦ਼ੁੱਖ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਜੂੰ ਦਾ ਪੇਸ 

ਪਰਤਨ ਸਬ ਤ, ਚਾਲੀ ਹਦਨ ਦੌਰਾਨ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਿੇ ਵੇਹਖਆ ਹੈ ਅਤੇ (ਦੇ ਿਰਤੱਬ 1: 3) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ 
ਿਰ ਹਰਹਾ ਹੈ. 

ਪਸਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਸਯਸੂ ਦੇ ਸਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਨ! ਸਯਸੂ ਨੇ ਦੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਰਾਜ ਬਾਰੇ 
ਸਸਖਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ ਦੀ ਸੀ. ਹਧਆਨ 
ਹਦਓ ਹਿ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਹਲਖਣ ਸੀ: 

4 ਮੈਨ ੂੰ  ਹਜਹੜੇ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਜ ਉਸਦੀ ਮ ਰਤ ਦੀ ਪ ਜਾ ਨਹੀ 
ਸੀ, ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ ਲਈ ਝ਼ੁਿਾਏ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਿੇ 'ਤੇ ਜ ਆਪਣੇ ਹੱਿ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਨਸਾਨ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ 

ਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਹੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤੱਿ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਸਨ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 20: 4). 

ਮ਼ੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ (cf. ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10, 11:15) ਦੇ ਸਰਿਾਰ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਇਸੇ ਲਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹ,ੈ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਬਹ਼ੁਤ ਿ਼ੁਝ ਸ਼ੁਹਣਆ, ਨਾ ਹ?ੈ 

ਹਿਸ  ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਭੇਤ ਿਹਹੂੰਦੇ ਅਧ ਰਾ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ: 

11 ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜਹੜੇ ਲੋਿ ਬਾਹਰ ਹਨ, 

ਿਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਿਹਾਣੀ (ਮਰਿ਼ੁਸ 4:11) ਹਵਚ ਆ. 



ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਰਹੱਸ ਹੈ. 

ਗੌਰ ਿਰ,ੋ ਇਹ ਵੀ, ਹਿਸ  ਨੇ ਹਿਹਾ ਹਿ ਹੈ ਹਿ ਅੂੰ ਤ (ਉਮਰ ਦੇ) (ਛੇਤੀ ਹੀ) ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਇਿ 
ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਿੀਤਾ ਹੈ: 

14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹਰ ਇੱਿ ਿੌਮ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਫਰ ਅੂੰ ਤ (ਮੱਤੀ 24:14) ਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ਸ ੁੱ ਚ  ਾਰ ਸ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੁੱ ਕ "ਚੰਗਾ ਸ ਨੇਹੇ ਨੰੂ" ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਸਸਆਸੀ ਆਗੂ ਸਸਖਾ ਸਕਦੇ ਬਾ ਜਦੂ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਖਾਣਾ 
ਲਈ ਅਸਲੀ ਉਮੀਦ ਹ,ੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸ ਚਾਰ ਹੈ, ਜ,ੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁੱ ਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸਸਯਾ ਨੰੂ ਹ ਣ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਕ ਖ ਸ਼-ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਈ ਿਈ ਭਾਸਾ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਿੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ਼ੁਸਹਤਿਾ ਭਾਸਾ ਦੇ ਸਿੋਰ ਹਵੱਚ 
ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ ਹ.ੈ 

ਸਯਸੂ ਨੇ ਸਭ ਨੰੂ ਸਸਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ੇਗਾ: 

13 "ਭੀੜੇ ਫਾਟਿ ਿੇ ਹਦਓ; ਚੌੜਾ ਿਰਨ ਲਈ ਫਾਟਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹ ੈ
ਹੈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਹਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੇ ਹਨ 14 ਇਸ ਿਰਿੇ ਭੀੜੇ ਫਾਟਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮ਼ੁਸਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਹਿ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ. ਿ਼ੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੱਭਣ ਹਨ (ਮੱਤੀ 7: 13-14).  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ!  

ਇਹ ਨੋਟ ਿਰਨਾ, ਪਰ ਸਭ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਹਵਚਾਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
'ਤੇ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦ,ੇ ਹਨਰਪੱਖ ਸਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਹਤਹਾਸਿਾਰ ਅਿਸਰ ਸਮਝ ਹਲਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਿ 
ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਹਸੱਹਖਆ ਹੈ ਹਵਆਜ ਦੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ.  

ਪਰ, ਹਿਸ  ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ (: 2,60 ਲ ਿਾ 9) ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹਸਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ.  

ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਮਨ ਅਤੇ ਹਲਆਵੇਗਾ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹਵਚ ਉਹ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ (ਅਫ 2:15 165 ਜਬ ਰ 119) ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਮਨ ਨ ੂੰ  ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ.  

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਜਾਹਣਆ ਹਗਆ ਸੀ.  

3. ਰਾਜ ਦੇ ਪ ਰਾਣੇ ਨੇਮ ਸ ਚ ਜਾਸਣਆ ਸਗਆ ਸੀ?  



ਹਿਸ  ਦੇ ਪਹਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਰਜ ਉਪਦੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਦੇ ਸਾਮਲ (ਮਰਿ਼ੁਸ 1: 14-

15; ਰਸ  1: 3).  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਅਹਜਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਿਸ  ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਿਹ ਦੀ ਬਾਰੇ ਤਰੌ ਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਹਵਚ ਹਜਿਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਸਖਾਇਆ  

ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਹਲਹਖਆ:  

40 ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਟ਼ੁਿੜੇ ਹਵੱਚ ਲੋਹੇ ਬਰੇਿ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਿੇ ਟੋਟੇ ਚੌਿੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬ ਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ; ਅਤੇ ਲੋਹ,ੇ ਜੋ ਹਿ, ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਚਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟ਼ੁਿੜੇ ਹਵੱਚ ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਚਲਣ 41 ਜਦ ਹਿ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿ਼ੁਹਮਆਰ ਦੇ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ, ਰਾਜ ਨ ੂੰ  
ਵੂੰ ਹਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਗੇ. ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਿਤ ਹਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋਹੇ ਵਸਰਾਹਵਿ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. 42 

ਹਮਲਾਇਆ ਨ ੂੰ  ਦੇਹਖਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ ਮਜਬ ਤ ਅਤੇ ਿ਼ੁਝ ਿਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗਾ. 43 ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋਹੇ ਵਸਰਾਹਵਿ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਇਆ 
ਦੇਹਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਿ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਉਹ ਇਿ-ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਿਰੇਗਾ, ਲੋਹੇ ਨ ੂੰ  ਹਮੱਟੀ 44 ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਵਰਗ ਇੱਿ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਦੇ ਸਿਾਪਤ ਿੀਤੀ ਿਰੇਗਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਦਨ 
'ਚ ਰਲਾਉਣ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਹਸਰਫ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੋ ਲੋਿ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਨ ੂੰ  ਟ਼ੁਿੜ ੇ
ਹਵੱਚ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੇਵਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਮਸੇਾ ਲਈ ਖੜਾ ਿਰੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 2: 40-44).  

18 ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪਹਵੱਤਰ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਵੀ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਲਈ. ' (ਦਾਨੀਏਲ 7:18).  

21 "ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਹਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਸੂੰਗ ਪਹਵੱਤਰ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਜੂੰ ਗ ਿਰ ਹਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਦਨ ਦੇ ਪ਼ੁਰਾਤਨ, ਜਦ ਤੱਿ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ 
ਮੌਜ ਦਾ, 22 ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਨ ੂੰ  ਸਜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪਹਵੱਤਰ ਦੇ ਹੱਿ ਹਵਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਿਰਨ 
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ . ਪਹਵੱਤਰ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੱਿ (ਦਾਨੀਏਲ 7: 21-22)  

ਦਾਨੀਏਲ ਤੱਿ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਜਦ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਹ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਹਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਿੋਲ ਹੋਵੇਗਾ.  

ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਹੱਸ ੇ21 ਸਦੀ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਲਈ ਹਨ.  

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਨਯ  ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੱਿ ਿ਼ੁਝ ਅੂੰ ਸ:  



12 "ਦਸ ਹਸੂੰਗ ਹਜਹੜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇਹਖਆ ਦਸ ਰਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਹੀ ਿੂੰਟੇ ਲਈ ਸਿਤੀ ਹਮਲੇਗੀ. 13 ਇਹ ਇੱਿ ਮਨ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਧਿਾਰ ਦੇਵੇਗਾ . 14 ਉਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲਾਰਡਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਰਭ  ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਚ਼ੁਹਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਵਫਾਦਾਰ ". (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 17: 12-14)  

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹਵੱਚ ਦੋਨੋ ਓਲਡ ਅਤੇ ਹਨਊ ਨੇਮ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸੂੰਿਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਉਿੇ ਦਸ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਪਤ ਿਰੇਗਾ ਇੱਿ ਅੂੰ ਤ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਸਖਾਇਆ  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਾਿਾਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹਜਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਣਆ, ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਹਲੇ 
ਹਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ:  

1 ਿੱਸੀ ਦੇ ਸਟੈਮ ਤੱਿ ਇੱਿ ਰਾਡ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਸਾਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੜਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 2 

ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਹਰੇਗਾ ਹਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਝ, ਸਲਾਹ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਿਤ, 

ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਗਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਡਰ ਦੇ.  

3 ਉਸ ਖ਼ੁਸੀ ਪਰਭ  ਦੇ ਡਰ ਹਵੱਚ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਹਨਰਣਾ ਨਾ ਿਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿੂੰ ਨ ਦੀ 
ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਿਰ ਿੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ; 4 ਪਰ  

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਨਰਣਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਲੀਮ ਲਈ ਸੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ; ਉਸ ਨੇ 
ਉਸ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਡੂੰਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬ਼ੁੱ ਲਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦ਼ੁਸਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 5 ਧਾਰਹਮਿਤਾ ਉਸਦੇ ਲੱਿ ਦੇ ਬੈਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਰ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਨ.  

ਗਊ ਅਤੇ ਇੱਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰੇਗਾ 7 ਅਤੇ ਹਰੱਛ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਵੇਗਾ; 6 "ਬਹਿਆੜ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੇਲੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹ,ੈ ਚੀਤਾ ਿੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਿਰੀ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਸੇਰ ਅਤੇ ਇਿੱਠੇ ਮੋਟੇ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਝ ਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ 
ਇਿੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੇਰ ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਤ ੜੀ ਨ ੂੰ  ਖਾ ਜਾਣਗੇ 8 ਨਰਹਸੂੰਗ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੋਰੀ ਿੇ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਦ਼ੁੱ ਧ ਛ਼ੁਡਾਉਣ ਬੱਚੇ ਜਹਰੀਲਾ ਦੇ ਲ਼ੁਿਣ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਿ ਪਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 9 ਉਹ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ.. ਮੇਰੇ ਪਹਵੱਤਰ ਪਰਬਤ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਰਭ  ਦੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਪ ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਿਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.  

10 "ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਿੱਸੀ, ਿੌਣ ਲੋਿ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਬੈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਹੇ ਿਰੇਗਾ ਦੇ ਰ ਟ ਉੱਿੇ ਹੋਵੇਗਾ. 
ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ" (ਿਸਾਿਾਹ 11: 1-10)  



ਇਸ ਦਾ ਿਾਰਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਹਹਲੀ ਹਹੱਸਾ ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ ੇਪਹਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਜਿਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ 
ਵਾਰ ਹ,ੈ ਹਜੱਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ (ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਹਵੱਤਰ ਸਹਹਰ ਨ ੂੰ , ਨਵ ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਗ ਤੱਿ 
ਿੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 21) ਅਤੇ ਇੱਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਰਹਹ ਜਾਵੇਗਾ. ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਸਰੀਰਿ ਪਹਹਲ  ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਿੀਤੀ:  

11 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਹਿ ਹਦਨ ਹਵਚ ਪਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਰਭ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁੜ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਅੱਸ ਰ ਅਤੇ ਹਮਸਰ 
ਤੱਿ, ਜੋ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਤਰੋਸ ਅਤੇ ਿ ਸ ਤੱਿ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਹਸਨਾਰ ਤੱਿ ਦੇ ਬਿੀਏ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁੜ ਿਰਨ ਲਈ, ਹਮਾਬ ਅਤੇ 
ਦ ਜੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਆਉਣਗੇ ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਟਾਪ .  

12 ਉਸ ਨੇ ਅੱਪ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਿ ਬੈਨਰ 13 ਸੈਿੱਟ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਛੇਿੇ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤ ੇ
ਇਿੱਠੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਿੋਨੇ ਤੱਿ ਿਹ ਦਾਹ ਦੇ ਹਖਲ੍ਲਰ. ਵੀ ਅਫਰਾਈਮ ਦੇ ਈਰਖਾ ਹਵਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਹ ਦਾਹ 
ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣਗੇ ਬੂੰਦ ਿਰ ਹਦਓ; ਇਫਰਾਈਮ ਿਹ ਦਾਹ ਈਰਖਾ ਨਾ ਿਰ,ੋ ਅਤੇ ਿਹ ਦਾਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਸੇਾਨ ਨਾ ਅਫਰਾਈਮ 14 

ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫਹਲਸਤੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਿੱਲੇ ਉੱਡਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਿੱਠੇ ਉਹ ਪ ਰਬ ਦੇ ਲੋਿ ਲ਼ੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ 
ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਰੱਖਣਗੇ; ਅਤੇ ਅੂੰ ਮੋਨੀ ਲੋਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੇਗਾ 15 ਿਹੋਵਾਹ ਪ ਰੀ ਹਮਸਰ ਦ ੇ
ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਜਬਾਨ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਸ ਦੇ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਹਰਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ਼ੁੱ ਠੀ ਨ ੂੰ  ਹਹਲਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਟਰੀਮ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ, ਅਤੇ ਲੋਿ ਸ਼ੁੱ ਿ-ੇਜ਼ੁੱ ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਿਰ. 16 ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਦੇ ਬਿੀਏ ਨ ੂੰ  
ਿੌਣ ਅੱਸ ਰ ਤੱਿ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ ਇੱਿ ਹਾਈਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ 
ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਿ ਹਦਨ ਉਹ ਹਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਿ ਆਏ ਹਵਚ. (ਿਸਾਿਾਹ 11: 11-16)  

ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ:  

2 ਹ਼ੁਣ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਦੇ ਿਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿਾਹਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ
ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚ ਪਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ 
ਵਹਹਣਗੇ 3 ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, "ਆਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ , ਪਰਭ  ਦੇ ਪਹਾੜ ਨ ੂੰ  ਜਾ ਿਾਿ ਬ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਹਸਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਵੱਚ ਚੱਲਣਗੇ 

"ਸੀਯਨੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਿਰ ਸਲਮ ਹਵੱਚ ਪਰਭ  ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਈ 4 ਉਸ ਨੇ ਰਾਸਟਰ ਦੇ 
ਹਵਚਿਾਰ ਹਨਰਣਾ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇ ਲੋਿ ਗਲਤ.. ਓਹ ਫਾਲੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਿਰੇਗਾ. ਿੌਮ ਿੌਮ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚ਼ੁੱ ਿੇਗੀ, ਨਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਲੋਿ ਇਹ ਫੇਰ ਿਦੀ ਵੀ 
ਲੜਾਈ ਹਸੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ ... 11 ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦਾ ਉੱਚੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਹੂੰ ਿਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਝ਼ੁਿਾ, ਅਤੇ ਪਰਭ  ਿ਼ੁੜੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹਦਨ ਹਵਚ ਉੱਚਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਿਸਾਿਾਹ 2: 2-4,11)  

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਿ਼ੁਟੋਪੀਆਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਖਰਿਾਰ, ਇਹ ਹਿਸ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਰਹੇਗਾ. 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਹਰਤ (ਜਬ ਰ 90: 4; 92: 1; ਿਸਾਿਾਹ 2:11; ਹੋਸੇਆ 6: 2), ਿਹ ਦੀ ਤਾਲਮ ਦ ਇਸ 1,000 ਸਾਲ 
(ਮਹਾਸਭਾ 97a ਬਾਬਲੀ ਤਾਲਮ ਦ) ਰਹਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਹਸੱਹਖਆ.  



ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਠੇ ਹਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ:  

6 ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਇੱਿ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹ ੈਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਿੋਲ ਇੱਿ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਭ਼ੁੱ ਤ, ਸਲਾਹਿਾਰ ਸੱਹਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਮੇਸਾ ਹਪਤਾ, 
ਅਮਨ ਦੇ ਹਪਰੂੰ ਸ. 7 ਉਸ ਨੇ ਸਰਿਾਰ ਅਤ ੇਅਮਨ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਈੋ ਅੂੰ ਤ ਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੱਿ 
ਇਨਸਾਫ, ਵੀ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਨਾਲ. ਮੇਜਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਜੋਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਜਾਵੇਗਾ. (ਿਸਾਿਾਹ 9: 6-7)  

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਹਿਹਾ ਹਿ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਇੱਿ ਰਾਜ ਸਿਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਜਦਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਦਸੂੰਬਰ ਹਵੱਚ ਉਹ ਨ ੂੰ  
ਨਜਰਅੂੰ ਦਾਜ ਿਰਨ ਲਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ , ਜ ੋਹਿ ਅਸਲ ਹਵਚ ਹਿਸ  ਦਾ ਜਨਮ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਧ ਹਰੋ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਹੈ ਲਈ 
ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਸ  ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ. ਿਸਾਿਾਹ, ਦਾਨੀਏਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ.  

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 15:10 

37-40 ਮੱਤੀ 22) ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਹਪਆਰ 
ਉੱਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਜਬੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ  

ਇਹ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਿਸਾਿਾਹ ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ.  

ਸਹਜਕੀਏਲ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ (ਨਾ ਸਕ ਸਸਰਫ ਯਹੂਦੀ) ਜੋ  ੁੱ ਡੀ ਸਬਪਤਾ ਦੇ  ੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖੁੱ ਲਰ ਗਏ ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸ ਚ 
ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਹ,ੈ ਜ ੋਸਕ ਸਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ:  

17 ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, 'ਮੇਰਾ ਪਰਭੂ ਯਹੋ ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: "ਮੈਨੰੂ, ਲੋਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਕੁੱਠਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਜੁੱ ਥੇ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਸਖੰਡਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਤ ਹਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦ ੇੇਗਾ."' 18 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥ ੇ
ਜਾਣ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁੱ ਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਘਣਾਉਣੇ ਕ ਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭਆਨਕ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ੇਗਾ. 
19 ਫੇ਼ਰ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਸਦਲ ਨੰੂ ਦ ੇੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੁੱ ਕ ਨ  ਆਤਮਾ ਪਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱ ਥਰੀਲੀ ਸਦਲ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਦਲ ਨੰੂ ਦੇਣ ਮਾਸ, 20 ਸਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਸ ਚ ਚੁੱਲਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 
ਫੈ਼ਸਲੇ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ; ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਹੋ ਗੇਾ. 21 ਪਰ 
ਉਹ ਲੋਕ, ਸਜਸ ਦੇ ਸਦਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਭਆਨਕ ਕ ਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਆਨਕ ਲਈ ਇੁੱ ਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 
ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱ ਚ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਸਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ੇਗਾ, "  

ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ. (ਸਹਜਕੀਏਲ 11: 17-21)  



ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ-ਦੀ ਔਲਾਦ ਹ਼ੁਣ ਹਖੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹਭਆਨਿ ਿ਼ੁਝ (ਲੇਵੀ 
11; ਹਬਵਸਿਾ ਸਾਰ 14) ਖਾਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਦੇਵੇਗਾ.  

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਬ ਰ ਹਵੱਚ ਹੇਠ:  

27 ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ ਤ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਨਗੇ. 28 ਰਾਜ ਪਰਭ  ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜ. (ਜਬ ਰ 22: 27-28)  

6 ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਹ,ੈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹ;ੈ ਧਰਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਡੂੰਡਾ ਹੈ. (ਜਬ ਰ 45: 

6)  

10 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿੂੰ ਮ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੀ ਵਹਡਆਈ ਹ,ੈ ਹੇ ਪਰਭ , ਫੇਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਹਵੱਤਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ. 11 ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਿਤੀ ਦਾ ਭਾਸਣ, 12 ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਿਰਤੱਬ ਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਮਹਾਨਤਾ. 13 ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿ 
ਸਾਰੇ ਪੀੜਹੀ ਭਰ ਰਹਹੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ (ਜਬ ਰ 145: 10-13)  

ਪ ਰਾਣੇ ਨੇਮ ਸ ਚ  ੁੱ ਖ- ੁੱ ਖ ਲੇਖਕ ਨੇ  ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸਹਲੂ ਬਾਰੇ ਸਲਸਖਆ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਹਜਕੀਏਲ 20:33; 

ਓਬਦਯਾਹ 21; ਮੀਕਾਹ 4: 7).  

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਸਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸਦੁੱ ਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹਾਜਰੀਨ 
ਬ ਸਨਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕ ਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ.  

4. ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ?  

ਜਦਸਕ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ  ਰਗੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਹ ਣੇ ਹੀ ਸਯਸੂ ਦੇ ਸ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ ਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਹ,ੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਕ 
ਸਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦਸੇ਼ ਦੇ ਸਰਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਸਕ ਸ ਨੇਹੇ ਨੰੂ ਹੈ ਸਕ ਸਯਸੂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ.  

ਪੌਲ ਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਸਖਾਇਆ  

ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹਿਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ:  

8 ਪੌਲ਼ੁਸ ਪਰਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨ ਅੂੰ ਦਰ ਹਗਆ ਅਤੇ ਹਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਤਰਿ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂੰਨਵਾਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਬਾਰੇ (ਰਸ  19: 8).  

25 ਅਤੇ ਸੱਚਮ਼ੁੱ ਚ ਹੀ, ਹ਼ੁਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ (ਰਸ  20:25) ਦੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਵੀ ਿਹੀ ਹੈ.  



23 ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਹਦਨ ਹਨਸਹਚਤ ਿੀਤਾ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਉਸ ਦੇ ਰਹਹਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ 
ਆਇਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਵਾਉਣ ਦੀ 
ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ  ਤੱਿ ਸਾਮ ਤੱਿ ਮ ਸਾ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਿਸ  ਬਾਰ,ੇ. ... 31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਜ ੋ
ਿ਼ੁਝ ਹਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ, ਿੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਇੱਿ (ਰਸ  28: 23,31).  

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਹਿਸ  ਬਾਰੇ (ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਿ ਵੱਡਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ) ਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿ ਿੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਿਸ  ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ ਹਦੱਤਾ.  

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ 
ਦਾ ਸੀ:  

9 ... ਸਾਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ... 12 ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਹਮਾ ਹਵੱਚ ਿਾਲ ਦੇ ਲਾਇਿ ਤ਼ੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ. (1 ਿੱਸ 2: 9,12)  

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ (ਰੋਮੀ 1:16) ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਹਿਸ  ਦੇ "ਚੂੰਗਾ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ ", ਜੋ ਹਿ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  
ਉਹ ਉਪਦੇਸ ਹਦੱਤਾ.  

ਗੌਰ ਿਰ,ੋ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਵਅਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ ਲਈ ਹਸਰਫ ਹਨਿੱਜੀ ਮ਼ੁਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀ ਸੀ. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਹਿਹਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਨ ੂੰ , ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨਰਣੇ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਣ ਸਾਮਲ 
ਸਨ:  

6 ... ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਬਪਤਾ ਨਾਲ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਹਜਹੜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ , 7 ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਬਰਾ ਬਾਿੀ ਜਦ 
ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਦ ਤ, 8 ਅੱਗ ਹਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਿਰਦ,ੇ ਤੇ ਸਜਾ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਬਲਦੀ 'ਚ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੱਿ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹੈ ਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਿਰਦੇ ਤੇ. 9 ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਭ  ਦੀ ਮਜੌ ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਤੀ ਦੀ ਮਹਹਮਾ ਤੱਿ ਸਜਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 10 ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਦਨ, ਹਿਸ  ਮਹਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ, ਸਭ ਹਜਹੜ ੇ
ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਪਰਸੂੰਸਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਵੱਚ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਹਵਸਵਾਸ ਿੀਤਾ 
ਹਗਆ ਸੀ, (2 ਿੱਸ 1: 6-10).  

ਨਯ  ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਹਿ ਿ਼ੁਝ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ, ਨਾ ਹਿ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਪ ਰੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ:  

28 ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਹੱਲ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਇਬ 12:28) ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.  

ਸਾਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ ਰੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ, ਨਾ ਹੈ.  



ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ਼ੁਸਟੀ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇੱਿ ਪ ਰੀ ਹ,ੈ ਇੱਿ ਪਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ 
ਨਾ ਿਰਦਾ ਹ ੈਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪ਼ੁਨਰ-ਉਿਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:  

50 ਹ਼ੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਹਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੂੰ ਗ ਨਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ 
ਸਰੀਰ ਅਹਵਨਾਸੀ ਬਣਨਗੇ ਿਰਦਾ ਹ ੈ51 ਦੇਖ,ੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ:. ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਪ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ 
ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਪਲ ਹਵੱਚ - 52 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਿ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਹਵੱਚ ਹੀ, ਆਖਰੀ ਤ ਰਹੀ. ਤ਼ੁਰਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੇ 
ਹੋਏ ਲੋਿ ਅਹਵਨਾਸੀ ਉਭਾਹਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹੀ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  15: 50-52).  

1 ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਹ,ੈ ਜ ੋਜੀਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ 
'ਤੇ ਮਰੇ ਦਾ ਹਨਰਣਾ ਿਰੇਗਾ ਦ ੇਅੱਗੇ ਚਾਰਜ (2 ਹਤਮਹੋਿਉਸ 4: 1).  

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਹਸਰਫ ਹਸਖਾਇਆ ਹਿ ਹ,ੈ ਪਰ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਰਨਗੇ:  

20 ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉਹਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਹਗਆ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਦੇ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚ਼ੁੱ ਿੇ 
ਹਨ. 21 ਮਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮਰ ਦ ੇਜੀ ਉੱਠਣ. 22 ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਲ, ਬਾਅਦ 
ਲੋਿ ਹਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹ ੈ24 ਫੇਰ, ਅੂੰਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਪਤਾ ਨ ੂੰ  
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਿ ਰੱਖਦਾ ਹ:ੈ ਮਸੀਹ ਹਵੱਚ ਸੱਭੇ ਜ਼ੁਆਏ ਜਾਵੇਗਾ 23 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਮ ਹਵੱਚ 
ਹਰ ਇੱਿ ਨ ੂੰ .. ਸਭ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਿਾਰ ਅਤੇ ਸਿਤੀ. 25 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਿਰਨਾ ਹੈ ਤੱਿ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇ
ਪੈਰ ਹਠੇ ਸਾਰੇ ਦ਼ੁਸਮਣਾ ਨ ੂੰ  ਹੈ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ. (1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  15: 20-25).  

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਸਖਾਇਆ ਹਿ ਿ਼ੁਧਰਮੀ (ਹ਼ੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਨ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:  

9 ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਜੋ ਦ਼ੁਸਟ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਿਰੋ? ਿੀ ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਜਾ ਨਾ. ਨਾ 
ਹਰਾਮਿਾਰ, ਨਾ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਿ, ਨਾ ਜਨਾਹਿਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਹਲੂੰ ਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਿ਼ੁਿਰਮ ਿੀਤ,ੇ 10 ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ 
ਸਰਾਬੀ, ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਲ਼ੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (: 9-10 1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  6) ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ.  

19 ਹ਼ੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿੂੰ ਮ, ਸਪੱਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਹਿ ਹਨ: ਬਦਿਾਰੀ, ਹਜਨਸੀ ਪਾਪ, ਅਨੈਹਤਿਤਾ, ਮੂੰਦੇ, 20 ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ, ਜਾਦ  
ਿਰਨੇ, ਨਫਰਤ, ਝਗੜ,ੇ ਈਰਖਾ, ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਦਾ ਹਵਸਫੋਟ, ਸ਼ੁਆਰਿੀ ਇੱਛਾ, ਮਤਭੇਦ, ਬਟਵਾਰ,ੇ 21 ਈਰਖਾ, ਿਤਲ, ਸਰਾਬੀ 
ਹੋਣਾ, ਐਸਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗੇ; ਹਜਸ ਦੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ, ਵਾਰ ਹਪਛਲੇ ਹਵੱਚ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਹੈ ਹਿ ਹਜਹੜੇ ਲੋਿ ਅਹਜਹੇ ਿ਼ੁਝ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  (ਗਲਾ 5: 19-21) ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ.  

5 ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਿੋਈ ਵੀ ਹਰਾਮਿਾਰ, ਭਹਰਸਟ ਹਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ , ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ 
ਇੱਿ ਮ ਰਤੀ ਹ,ੈ ਹਵੱਚ ਿੋਈ ਜਗ਼ਹਾ ਹ ੈ 



ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ (ਅਫ 5: 5).  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਮਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ ਮੂੰਗ. ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿ਼ੁਝ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਸਖਾਉਣ ਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ:  

6 ਮੈਨ ੂੰ  ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਿਰਪਾ ਹਵੱਚ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਤੱਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਦ ਰ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਿ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ, 7, ਜੋ ਹਿ ਹਿਸੇ ਹਰੋ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਹ,ੈ; ਪਰ ਿ਼ੁਝ ਲੋਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ 
ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. 8 ਪਰ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ , ਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਿੋਈ ਦ ਤ, ਸਾਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਵੱਧ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਹਰੋ ਹਿਸ ੇਵੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਜਾਣਾ. 9 ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 
ਹਿਹਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਿਰ ਹਿਸੇ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  
ਿਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਗਲਾ 1: 6-9)  

3 ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਡਰ ਹ,ੈ ਅੱਜਿੱਲਹ ਹਿਤ,ੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਿਰ ਿੇ ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਮਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਤੱਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ 4 ਜੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਹੋਰ ਨੇ 
ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਮਲੀ, ਨਾ ਹ,ੈ ਜ ਇੱਿ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਹੈ - ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ! (2 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  11: 3-4)  

"ਹੋਰ" ਅਤੇ "ਵੱਖ-ਵੱਖ," ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਝ ਠੇ, ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਿੀ ਸੀ?  

ਝ ਠੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਹਨ.  

ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਝ ਠੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹ਼ੁਿਮ ਮੂੰਨਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਿ ੇ
ਨਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹ,ੈ ਰਹਹਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (: 21-23 cf. ਮੱਤੀ 7) ਦਾਅਵਾ, ਜਦਹਿ ਦੀ ਿੋਹਸਸ 
ਿਰਨ ਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਭ਼ੁੱ ਲੋ ਹਿ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁਆਰਿੀ-ਅਧਾਹਰਤ ਜਾ ਦਾ ਰ਼ੁਝਾਨ.  

ਸੱਪ ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਹੱਵਾਹ ਿਰੀਬ 6000 ਸਾਲ ਇੱਿ ਗਲਤ ਹੈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਲਈ ਿਟ ਿਰਨ ਲਈ (ਉਤਪਤ 3) ਰ਼ੁਿੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ 
ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵੱਧ ਹਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਚੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬ਼ੁਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੀ, ਹਿਸ  ਿੋਲ ਆਇਆ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝ ਠੇ ਜ਼ੁੜੇ ਸੀ, ਇੂੰਜੀਲ-ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 
ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦ਼ੁਸਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਹ਼ੁਣ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਹਵਚ ਵਾਪਸ, ਝ ਠੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਅਵੱਸਿ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਿ ਨੌਸਹਟਿਵਾਦੀ / 
ਹਮਸਰਣ ਸੀ. ਨੌਸਹਟਿਵਾਦੀ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਿ ਹਵਸੇਸ ਹਗਆਨ ਮ਼ੁਿਤੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਰ ਹਾਨੀ ਸਮਝ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਨੌਸਹਟਿਵਾਦੀ ਜੋ ਹਿ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਦਾ ਿੀ ਮਾਸ ਿੀਤਾ ਸੀ ਦਾ ਿੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 



ਸਤਵ-ਹਦਨ ਸਬਤ ਦ ੇਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਹਵਰੋਧ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਨ. ਅਹਜਹੇ ਇਿ ਝ ਠੇ ਆਗ  ਨੇ 
ਸਮਊਨ, ਜੋ ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ (: 18-21 ਦੇ ਿਰਤੱਬ 8) ਸੀ.  

ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹ ੈ 

ਨਯ  ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ:  

5 ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਸਾਮਹਰਿਾ ਦੇ ਨਗਰ ਹਵੱਚ ਹਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ. ... 12 ਉਹ ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨੇ 
ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ... (ਦੇ ਿਰਤੱਬ 8: 5,12).  

ਪਰ ਹਿਸ , ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹੈ ਹਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹ:ੈ  

24 ਜਦ ਹਿਸ  ਨੇ ਵੇਹਖਆ ਹਿ ਉਹ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਹਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 25 

ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੌਖਾ ਹ,ੈ ਇੱਿ ਊਠ ਲਈ ਵੱਧ, ਇੱਿ ਸ ਈ ਦੇ ਨੱਿੇ ਰਾਹੀ ਲੂੰ ਿਣਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਹਿੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨ ਲਈ. "  

26 ਹਜਹੜੇ ਲੋਿ ਸ਼ੁਹਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਿਹਾ, "ਹਫਰ ਿੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ?ੈ"  

27 ਪਰ ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਲੋਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੂੰਭਵ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੂੰਭਵ ਹੈ." (ਲ ਿਾ 18: 24-27)  

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਦ਼ੁੱ ਖ 22 "ਸਾਨ ੂੰ  ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ "(ਰਸ  14:22).  

3 ਸਾਨ ੂੰ , ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਿਰਨ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਹ,ੈ 

ਹਿਉਹਿ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹਨਹਚਾ ਬਹ਼ੁਤ ਵੱਡਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਬੂੰਨਹ  ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਇੱਿ ਦੇ ਹਪਆਰ ਦਾ ਇਿ-ਦ ਜ ੇ
ਵੱਲ ਫੈਲੀ, 4, ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇ ਗ਼ੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਾਏ ਅਤ ੇ
ਦ਼ੁਖ ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਨਹਚਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਹਣ, 5 ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹ ੈਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ 
ਹਨਰਣੇ ਦ ੇਪਰਗਟ ਸਬ ਤ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਹਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਿੋਗ ਹਗਹਣਆ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹ;ੈ 6 ਹਿਉਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਿ ਹਬਪਤਾ ਹਜਹੜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ , 7 ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇਣ 
ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸਟ ਹਵੱਚ ਹ,ੋ ਜਦ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਦ ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੱਿ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ 
ਹੈ, (: 3-7 2 ਿੱਸ 1) ਨਾਲ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ.  

ਇਸ ਿਰਿੇ ਮ਼ੁਸਿਲ ਦਾ, ਹਸਰਫ ਿ਼ੁਝ ਹ਼ੁਣ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ 
ਲਈ (ਮੱਤੀ 22: 1-14; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 6:44; ਇਬ 6: 4-6). ਦ ਸਰੇ, ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਹਿਹਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ 



"ਹਜਹੜੇ ਆਤਮਾ ਹਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਸਮਝ ਿਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਸਿਾਇਤ ਉਪਦੇਸ ਹਸੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ" (ਿਸਾਿਾਹ 
29:24).  

ਪਤਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਸਖਾਇਆ  

ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹਨਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਸਜਾ ਉਿ ੇਹੋਣਾ ਸੀ:  

ਇਸ ਲਈ ਇੱਿ ਪਰਵੇਸ ਦ਼ੁਆਰ ਚੋਖਾ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮ਼ੁਿਤੀਦਾਤੇ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ 11; 10 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਹਨਤ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਇਸ ਲਈ ਜੇਿਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਿਰਦੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਠੋਿਰ ਿਦੇ ਵੀ ਿਰੇਗਾ (2 ਪਤਰਸ 1: 10-11).  

17 ਵਾਰ ਲਈ ਹਨਰਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ ਆ ਹਗਆ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਜਿੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  
ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿੀ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਿਰਦੇ, ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹੋਵੇਗਾ? (1 ਪਤਰਸ 4:17).  

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬ ੁੱ ਕ  

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰੇਮ ਹੈ" (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4: 8,16) ਅਤੇ ਹਿਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 1: 1,14) ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਾਨੀ ਰਾਜ ਇੱਿ ਬਾਦਸਾਹ ਹੈ ਜੋ ਹਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਸ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਰ ਨਾ (cf. ਪਰਿਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 22: 14-15).  

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿਤਾਬ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹੈ.  

15 ਤਦ ਸਤਵ ਦ ਤ ਨੇ ਵਜਾਇਆ: ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, "ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡ ੇ
ਪਰਭ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣ ਹਗਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਿ ਮਤ ਿਰੇਗਾ!" (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 
11:15).  

ਹਿਸ  ਨੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹਿ ਮਤ ਿਰੇਗਾ! ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਹਖਤਾਬ ਦੇ ਦ ੋਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ:ੈ  

16 ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਿ ਨਾਮ ਹਲਹਖਆ: ਪਾਤਸਾਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਭ  (ਪਰਿਾਸ 
ਦੀ ਪੋਿੀ 19:16) ਦਾ ਪਾਤਸਾਹ.  

ਪਰ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਰਫ ਇੱਿ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਤੱਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ:  

4 ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਖਤ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਹਗਆ ਅਤੇ ਹਨਰਣੇ ਨ ੂੰ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਹਫਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹ ਹੈ ਜੋ 
ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਜ ਉਸਦੀ ਮ ਰਤ ਦੀ ਪ ਜਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ 
ਲਈ ਝ਼ੁਿਾਏ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਿੇ 'ਤੇ ਜ ਆਪਣੇ ਹੱਿ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਨਸਾਨ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਸੀ, ਦੇ 



ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਹੂੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿੀਤਾ. . . 6 ਧੂੰ ਨ ਹਨ ਉਹ 
ਹੈ ਜੋ ਪਹਹਲੇ ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਹ.ੈ ਅਹਜਹੇ ਦ ਸਰੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਿਈੋ ਅਹਧਿਾਰ (: 4,6 ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20) 

ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਵੀ ਜਾਜਿ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ.  

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰਨ ਹਜੂੰ ਦਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਸ ਿਰਿੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਹ 
ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15) ਹ,ੈ ਪਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਜਿਰ ਹਸਰਫ ਇਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇ ਰਾਜ-, 

ਸਰੀਰਿ ਹਜਾਰ, ਫੇਜ ਤੌਰ ਫਾਈਨਲ, ਹੋਰ ਰ ਹਾਨੀ, ਫੇਜ ਦਾ ਹਵਰਧੋ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਿਰਨ ਲਈ ਹਿਹਾ 
ਹਗਆ ਹੈ.  

ਿ਼ੁਝ ਿਟਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਵਚਿਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਹਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਹਨ:  

7 ਹ਼ੁਣ ਜਦ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਮਆਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੈਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਿੈਦ 8 ਤੱਿ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿੌਮ ਹੈ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਿੋਨੇ ਹਵੱਚ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰੇਗਾ, ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ, ਨ ੂੰ  ਇਿੱਠੇ ਲੜਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਇਿੱਠਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਹਜਸ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਰਤੇ. ... 11 ਤਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਚੱਟਾ 
ਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹ,ੈ ਹਜਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਿਾਸ ਦ ਰ ਭੱਜ ਵੇਹਖਆ. ਉਿੇ ਲਈ. 12 ਿੋਈ ਜਗਹਾ ਪਾਇਆ 
ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਹੈ, ਮਰੇ ਨ ੂੰ  ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹ ਿਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਖੋਹਲਹਆ ਹਗਆ 
ਸੀ. ਫੇਰ ਇੱਿ ਹੋਰ ਪ਼ੁਸਤਿ ਨ ੂੰ  ਖਹੋਲਹਆ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ਼ੁਸਤਿ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਮਰੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਨਰਣਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ. ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਬ਼ੁੱਿ ਹਵੱਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ ਿੇ, 13 ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਮ਼ੁਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਹਵੱਚ ਸਨ 
ਮੋੜ ਹਦੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਹਵੱਚ ਸਨ ਹਦੱਤਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਨਰਣਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ 
ਹੈ, ਹਰ ਇੱਿ ਨ ੂੰ . 14 ਤਦ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਹਵੱਚ ਸ਼ੁੱਟ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ. ਇਹ ਦ ਸਰੀ ਮੌਤ (: 7-8, 11-15 

ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 20) ਹੈ 15 ਹਿਸੇ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ਼ੁਸਤਿ ਹਵੱਚ ਹਲਹਖਆ ਹਇੋਆ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 
ਹਵੱਚ ਸ਼ੁੱ ਟ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ..  

ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਉੱਿੇ ਇੱਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦ ਜਾ 
ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ:  

1 ਹ਼ੁਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਹਹਲਾ ਸਵਰਗ ਲਈ ਇੱਿ ਨਵ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਨਵ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ, ਅਤੇ ਪਹਹਲੀ ਧਰਤੀ ਅਲੋਪ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਉਿੇ ਵੀ ਿੋਈ ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਸੀ. 2 ਤਦ ਮੈਨ ੂੰ , ਿ ਹੂੰ ਨਾ, ਪਹਵੱਤਰ ਸਹਹਰ ਨ ੂੰ , ਨਵ ਿਰ ਸਲਮ, ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੱਲੇ ਆ, ਇੱਿ ਲਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ. 3 ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਤੌਰ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  
ਸਵਰਗ ਤੱਿ ਇੱਿ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਸ਼ੁਣੀ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, " ਦੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਹਵੱਤਰ ਤੂੰਬ  ਲੋਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

4 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦ ਰ ਆਪਣੇ ਹਨਗਾਹ ਹਰ ਅੱਿਰ  ਪ ੂੰ ਝ ਦੇਵੇਗਾ.. ਉਿੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹ਼ੁਣ ਿਦੀ ਵੀ ਮੌਤ, ਨਾ ਹੀ 
ਦ਼ੁੱ ਖ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਣਾ. ਉੱਿ,ੇ ਿੋਈ ਹਰੋ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਬਿਾ ਿ਼ੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਹਗਆ ਹੈ. " (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 21: 1-4)  



1 ਫੇ਼ਰ ਮੈਨੰੂ ਦੂਤ ਨੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਦਸਰਆ ਸਦਖਾਇਆ, ਬਲੌਰ  ਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰਮਸੇ਼ ਰ ਦਾ ਸਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 
 ਗਦੀ ਸੀ. 2 ਇਹ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸ ਚਕਾਰ ਸ ੁੱ ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਸਕਸੇ  ੀ ਪਾਸ ੇ'ਤੇ, ਜੀ ਨ ਦਾ ਰ ੁੱ ਖ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ 
ਬਾਰਹਾ ਫਲ ਨੰੂ ਜਨਮ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰ ੁੱ ਖ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਲ ਸਦੰਦਾ. ਰ ੁੱ ਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗਾ. 3 ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ  ੀ 
ਨੰੂ ਕੋਸਣਾ ਹੋਰ  ਧੇਰੇ ਉਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਸੇ਼ ਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸ਼ਸਹਰ ਸ ੁੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇ ਕ ਉਸ ਦੀ ਸ ੇਾ ਕਰ. 4 ਉਹ ਉਸਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਥੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 5 ਉੱਥੇ 
ਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:. ਉਹ, ਕੋਈ ਦੀ ੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਸਦੰਦਾ 
ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 1-5) 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਇਸ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਿ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਹੂੰ ਦਾ 
ਹੈ. ਪਹਵੱਤਰ ਸਹਹਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਿੱਲੇ ਆ 
ਜਾਵੇਗਾ.ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੈ. ਿੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੀ ਇੱਿ ਵਾਰ! 

ਅਧੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ (ਮੱਤੀ 5: 5) ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਿ਼ੁਝ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 21: 7). ਪਹਵੱਤਰ ਸਹਹਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ 
'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਧਰਤੀ, ਹਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਉਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਪਤਾ ਹ ੈ
ਹਿ: 

ਉਸ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦ ੇ7 ਿੋਈ ਵੀ ਅੂੰ ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 9: 7). 

ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਹਿ ਉਿੇ ਹਵਿਾਸ ਦਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰੇਗਾ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਹਗਆ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਇਹ ਇੱਿ ਸਭ ਸਾਨਦਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 
9 ਪਰ ਇਹ ਹਲਹਖਆ ਹੈ: ". ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਹਖਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੂੰਨ ਸ਼ੁਹਣਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਹਜਹੜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਹਿ ਹਦਲ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤਾ ਹੈ" 10 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹੈ ( 1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  2: 9-10). 

ਇਹ ਪਰੇਮ, ਆਨੂੰ ਦ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇੱਿ ਵਾਰ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਇੱਿ ਸਾਨਦਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! 

ਨਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਿੋਲ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ? 

5. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਸਸਖਾਇਆ  
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ 'ਪਰੋਫੈਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ ਸੀ? 
ਜੀ. 



ਸਾਲ, ਇੱਿ ਲੈਿਚਰ ਉੱਤਰੀ ਿਰੈੋਲੀਨਾ ਦੇ ਿ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰਟ ਐਰਮਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਦੱਤੇ ਹਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, 

ਅਤੇ ਠੀਿ, ਜੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਿ ਉਲਟ ਸਭ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਹਿਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ਼ੁਢਲੇ ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ. ਪਰ 
ਡਾ ਐਰਮਨ ਦੇ ਈਸਾਈ ਦੀ ਸਮ਼ੁੱ ਚੀ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹ,ੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ 
ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ 
ਹੈ. ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਸੀ ਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਹਿ ਅੱਜ ਨਾ ਜੋ ਹਿ ਇਹ ਸਮਝਣ. 

ਪ ਰਾਣੀ ਕਾਇਮ ਪੋਸਟ-ਸਨਊ ਨੇਮ ਸਲਖਣਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
.. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿੀ "ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਨ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਬਚ ਗਈ ਹੈ" (ਹੋਮਜ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ਼ੁਰਾਤਨ ਮਸੀਹੀ 
ਉਪਦੇਸ ਅਪੋਸਟੋਹਲਿ ਹਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਹੱਸਾ ਸੀ: ਿ ਨਾਨੀ ਟੈਿਸਟ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰਜੇੀ 
ਅਨ਼ੁਵਾਦ, 2 ਸੂੰਪਾ ਬੇਿਰ ਬ਼ੁੱ ਿ, ਗਰੈੈੰਡ ਰਾਹਪਡਸ, 2004, ਪੀ. 102). ਇਹ ਪ਼ੁਰਾਤਨ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਬਆਨ 
ਸਾਹਮਲ ਹਨ: 

5: 5 ਇਲਾਵਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ , ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਸਾਡੇ ਰਹਹਣ ਮਾਮ ਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਵੂੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹ,ੈ 

ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨ ੂੰ  ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਹ:ੈ ਆਉਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਿੀ. 

ਇਸ ਹਬਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਦੀਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਚੀਨ 
ਉਪਦੇਸ ਹਲਹਖਆ ਹੈ: 

6: 9 ਪਰ ਜੇਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਜਹ ੇਧਰਮੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਰਮੀ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਿ,ੇ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀ ਹਨ, ਿੀ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨ ੂੰ , ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਪਹਤਸਮੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਹਨਰਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਦੇ ਹਨ? ਿੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੀਲ, ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੀ 
ਹੈ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਹ ੈ9: 6 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਦ ਸਰੇ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 11:. ਇਸ ਲਈ 7, ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜਰ ਹਵਚ ਸਹੀ 
ਹੈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰੋ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ "ਿੂੰਨ ਸ਼ੁਹਣਆ, ਨਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਅੱਖ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖ ਵੇਹਖਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਹਦਲ ਨ ੂੰ  ਿਲਪਨਾ." 

12:, ਮੇਰੇ ਹਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ 6 ਉਹ ਿਹਹੂੰ ਦਾ ਹੈ: 1 ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਿਤਾ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿੂੰਟੇ 
ਦੇ ਿੇ ਦੀ ਉਡੀਿ, ਇਸ ਲਈ ਿੂੰਟੇ, ਹਿਉਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੇਸ ਦੇ ਹਦਨ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਿਰੀਏ 12.. 

ਉਪਰਿੋਤ ਹਬਆਨ ਹਦਖਾਉਣ ਸਹੀ ਰਹਹਣ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜ ਅੂੰ ਦਰ ਪਰਵੇਸ ਿੀਤਾ, ਨਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਹਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੇਸ-ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹੈ ਹਿਸ  
ਨੇ ਮ਼ੁੜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਇਹ ਹਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਹ.ੈ 

ਇਹ ਹ,ੈ ਜ ੋਹਿ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਿ ੋ
ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦਲਚਸਪ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਨਊ ਨੇਮ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਹ਼ੁਣ ਹਸੱਹਖਆ (ਇਹ 
ਸੂੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿ ਅਸਲ ਚਰਚ ਤੱਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹ,ੈ ਪਰ ਿ ਨਾਨੀ ਦ ੇਮੇਰੇ ਹੀ ਸੀਹਮਤ ਹਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਮਰੇੇ 
ਲਈ ਇੱਿ ਿਰੜੀ ਐਲਾਨ ਿਰਨ ਲਈ) ਿਾਬਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਹ.ੋ 



ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ 
ਇਹ ਪਹਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਾਪੀਅਸ, ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਣਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਿੈਿੋਹਲਿ ਦੇ ਿੇ 
ਇੱਿ ਸੂੰਤ ਮੂੰ ਹਨਆ, ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹਵਚ ਨੋਟ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿ ਸੀਬੀਅਸ ਦਰਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਾਪੀਅਸ 

ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ: 

... ਉੱਿੇ ਮਰ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨਿੱਜੀ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਿ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਿਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਿ 
ਹਜਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. (ਪਾਪੀਅਸ, VI ਦੇ ਟ਼ੁਿੜੇ. ਵੀ ਦੇਖੋ ਿ ਸੀਬੀਅਸ, ਚਰਚ ਦੇ ਇਹਤਹਾਸ, ਹਿਤਾਬ 3, XXXIX, 12) 

ਪਾਪੀਅਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹੈ ਹਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਹਰਆ ਦੀ ਇੱਿ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: 

ਵਰਗੇ ਢੂੰਗ ਹਵੱਚ, [ਉਸ ਨੇ ਹਿਹਾ] ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਿਣਿ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸ 

ਹਜਾਰ ਿੂੰ ਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਿੂੰ ਨ ਦਸ ਹਜਾਰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਅਨਾਜ ਸਾਫ, ਸ਼ੁੱ ਧ, ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਦੇ ਦਸ 
ਝੋਲੇ, ਅਰਹਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਿਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨ਼ੁਪਾਤ ਹਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ;ਅਤ ੇ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹ,ੈ ਹਫਰ ਹਸਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਹਮਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪ ਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "[ਗਵਾਹੀ ਪਾਪੀਅਸ, ਇੱਿ ਪਰਾਚੀਨ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ , ਜ ੋ
ਸ਼ੁਣਦਾ ਸੀ ਹਲਖਤੀ ਰ ਪ ਹਵਚ ਇਹ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਿਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਹਮਹਨਤ ਿਰ ਹਰਹਾ ਹੈ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਦੇ 
ਇੱਿ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੇ ਬ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਚੌਿੇ ਦੇ; ਲਈ ਪੂੰ ਜ ਹ ਿਤਾਬ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਿੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਨ ...] (ਪਾਪੀਅਸ ਦੇ ਟ਼ੁਿੜ,ੇ IV) 

ਪੋਸਟ- ਪੱਤਰ ਿ਼ੁਹਰੂੰ ਿ਼ੁਸ ਨ ੂੰ  ਿਹਹੂੰ ਦਾ ਹ:ੈ 
42: 1-3 ਰਸ ਲ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੂੰਜੀਲ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ; ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਿ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ 
ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ. ਦੋਨੋ ਇਸ ਲਈ ਹਨਿ਼ੁਿਤ ਿਰਮ ਹਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਹ਼ੁਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ਼ੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹਦਵਾਇਆ 
ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਵਚ ਪ਼ੁਸਟੀ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

ਸਮ਼ੁਰਨੇ ਦੀ ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਛੇਤੀ ਮਸੀਹੀ ਆਗ , ਜੋ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਰਸ ਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਨ ਲਈ. ਪੋਲੀਿਾਰਪ 

C. 120-135 ਈ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ: 

ਧੂੰ ਨ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਿਾਰਣ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਹੈ. (ਪੋਲੀਿਾਰਪ. ਹਫਹਲ, ਅਹਧਆਇ II ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ. ਤੇਹਸਪਤਾਲ- ਹਪਤਾਓ ਤੱਿ, ਖੂੰ ਡ 1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਿੂੰ ਦਰ ਰੌਬਰਟਸ 
ਅਤੇ ਿਾਿ ਬ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂੰਪਾਹਦਤ. ਅਮਰੀਿੀ ਐਡੀਸਨ, 1885) 

ਜਾਣ ਿ,ੇ ਹਫਰ, ਜੋ ਹਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਹ ੈਨਾ," ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਮਹਹਮਾ ... ਇਸ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਹਿ ਉਹ 
ਅੂੰ ਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਹਨ ਤੱਿ ਿੱਟ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਿੋਗ ਤ਼ੁਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਬਾਅਦ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ 
ਹਰ ਿਾਮ ਹਜੱਤਣ ਆਤਮਾ; "ਅਤੇ" ਨਾ ਹਰਾਮਿਾਰ, ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖਜਾਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਿਰਨ ਹ  ਾਲੇ, 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, "ਨਾ ਹੀ ਹਜਹੜੇ ਿ਼ੁਝ ਇਿਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨ ੂੰ  ਿਰਦੇ ਹਨ. (ਇਹਬਦ, ਅਹਧਆਇ 
V) 



ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਫਰ ਭੈ ਹਵੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੀਏ, ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹ਼ੁਿਮ ਹਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਜਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਬੀ, ਜੋ ਿੀਤੇ ਐਲਾਨ ਿਰ ਪਰਭ  
ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. (ਇਹਬਦ, ਅਹਧਆਇ vi) 

ਹਵੱਚ ਹੋਰ ਪਸੂੰਦ ਹ,ੈ ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਹਸਖਾਇਆ ਹਿ ਧਰਮੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਹਿ ਹ਼ੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ. 

ਹੇਠ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਹਸਖਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ ਿਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ: 

ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਬਤ ਦੇ ਹਦਨ ਉਸ ਨੇ ਹਿਹਾ; 'ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਹ,ੈ ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦੇ ਹਪਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਣੋ. ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਦ ਹਬਸਪ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਮ਼ੁੜ ਿੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋਗ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ... ਵਾਚ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇ ਰਾਹ ਹਵਚ 
ਚੱਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਫਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਤਆਰ ਰਹ,ੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੱਲੇ ਦੱਬੇ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ, ਨਵ ਦਾ ਹ਼ੁਿਮ ਹਪਆਰ ਦਾ 
ਇਿ ਹਰੋ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਚਾਨਿ ਤਜੇੀ ਹਬਜਲੀ, ਅੱਗ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਸਜਾ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੇ 
ਅਮਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਰਗਟ ਬਾਰ,ੇ. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, 
ਜਦ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਹਦਲ 'ਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਲਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹ਼ੁਿਮ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਹਮੱਟ 
ਹਵੱਚ ਸਹਿਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ' ' (ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਅਹਧਆਇ 24. ਜੇ.ਬੀ. ਹਲਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਪੋਸਟਹੋਲਿ ਹਪਤਾਓ, ਹਜ. 
3.2, 1889, ਸਫੇ. 488-506) 

ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮਲੀਟ,ੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਗ , C ਦੇ ਇੱਿ ਚਰਚ ਸੀ. 170 ਈ, ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ: 

ਸੱਚਮ਼ੁੱ ਚ ਨਵ ਹਵਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨੋ ਇਿੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸੀਿੋਨ ਅਤੇ 
ਿਰ ਸਲਮ ਤੱਿ; ਅਤੇ ਹ਼ੁਿਮ ਦੀ ਹਿਰਪਾ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ਼ੁਿੂੰ ਮਲ ਉਤਪਾਦ ਹਵੱਚ ਟਾਈਪ ਿਰ,ੋ ਅਤੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ 
ਹਵੱਚ ਲੇਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਹਵੱਚ ਭੇਡ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਵੱਚ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ... 

ਪਰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸਟੀਿਰਨ ਬਣ ਹਗਆ 

ਪ ਰਤੀ, ਜਦਹਿ ਚਰਚ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੂੰਡਾਰਾ ਬਣ ... 

ਇਹ ਇੱਿ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੱਿ ਆਜਾਦੀ ਹਵੱਚ ਚਾਨਣ ਹਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹਵੱਚ ਇੱਿ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਦੇ ਹਦੱਤਾ, ਹਨੇਰ ੇ
ਤੱਿ, ਮੌਤ ਤੱਿ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ. (. ਮਲੀਟੋ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤੇ 7,40 ਆਇਤ, ਤੱਿ 68 ਅਨ਼ੁਵਾਦ:.. ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਸਤਰ ਦੇ 
ਜਰਨਲ http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਸਦੀਵੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਸਰਫ ਇਸ ਮੌਜ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਜ ਿੈਿੋਹਲਿ ਚਰਚ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਹਣਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਾਮਲ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. 

ਇਿ ਹੋਰ ਮੱਧ-ਦੇਰ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਹਲਖਣ ਲੋਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜੋ ਿਰਨ ਲਈ: 

ਇਸ ਲਈ, ਿੋਈ ਵੀ ਇੱਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਨਾ ਹੀ ਹਪੱਛੇ ਦੇਖ, ਪਰ ਖ਼ੁਸੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ (ਰੋਮੀ ਿਲੈਮੂੰਟ. ਰਿੈੋਗਨੀਸਨ, ਹਿਤਾਬ, X, ਅਹਧਆਇ XLV. ਤੇਹਸਪਤਾਲ- ਹਪਤਾਓ 
ਤੱਿ, ਵਾਲੀਅਮ 8. ਹਸਿੂੰ ਦਰ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਿਾਿ ਬ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂੰਪਾਹਦਤ. ਅਮਰੀਿੀ ਐਡੀਸਨ, 1886) 



ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਦਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਜਾਹਰ ਨਾ ਇੱਿ ਇੱਿ ਿਰਿੇ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਲਹਖਆ, ਮੱਧ-ਦ ਜੀ 
ਸਦੀ ਹਲਖਣ ਹਹਰਮਾਸ ਦੇ ਆਜੜੀ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਸਮੀਿਰਨ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ" ਨ ੂੰ  ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਹਬਨਾ ਵਾਰ ਿੇ ਅਨ਼ੁਵਾਦ 
ਹਵਚ ਹਸਰਲੇਖ. 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਰਫ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹ ਹ,ੈ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਿ਼ੁਝ ਪਤਾ ਸੀ. 

ਵੀ ਿੈਿੋਹਲਿ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਿਸ ਸੂੰਤ ਆਇਰੀਨੀਅਸ ਸਮਝ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਿਰਨਗ.ੇ ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਸੀ. 180 ਈ: 

ਅਹਜਹੇ ਲਈ ਹਜਹੜੇ ਹਵਸਵਾਸ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਬਪਹਤਸਮੇ ਦਾ ਹਵੱਚ 
ਉਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਵਸਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ, ਸ਼ੁਨੇਹੀ ਿੇ ਰੱਖੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਸਬਰ ਹਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਹੈ. ਇਸ ਰ ਹ ਲਈ ਉਹ ਹਵੱਚ ਇੱਿ ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹਵਸਵਾਸ ਹ,ੈ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  
ਮ਼ੁੜ ਿੇ ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਲ, ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ. ... ਮੈਿਹਮਲਨ: (ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਲਾਇਿਨ ਦੇ ਹਬਸਪ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਤੱਿ 
ਰੋਹਬਨਸਨ ਰਸ ਲ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣ, ਅਹਧਆਇ 42. ਵੈਿੱਲਜ, ਅਿਤ ਬਰ 1879 ਮਸੀਹੀ ਹਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਹਤ 
ਹਨਊਿਾਰਿ ਲਈ ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਪਰਿਾਹਸਤ ਿਰਿੇ ਅਨ਼ੁਵਾਦ CO, 1920). 

ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਸ ਚ ਸਮੁੱ ਸਸਆ 
ਇਸ ਦੇ ਹਵਆਪਿ ਸਵੀਿਾਰ ਬਾਵਜ ਦ, ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਹਵੱਚ, ਇੱਿ ਹਵਰੋਧੀ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਧਰਮ-ਹਤਆਗੀ ਦੇ ਆਗ  ਮਾਰਸੀਔਨ ਨਾਮ 
ਉਹਠਆ. ਮਾਰਸੀਔਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ, ਸਬਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਖਲਾਫ ਹਸਖਾਇਆ. ਪਰ ਉਹ 
ਪੋਲੀਿਾਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿੇ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਾਫੀ ਿ਼ੁਝ ਵਾਰ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ੇ
ਪਰਭਾਵ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਸੀ. 

ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ, ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਹੋ ਹਸਿੂੰਦਰੀਆ (ਹਮਸਰ) ਹਵਚ ਸਿਾਹਪਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. ਿਈ ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ 

ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਵਰੋਧ ਿੀਤਾ. ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਜਹੜੇ ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਹਦਓ: 

ਇੱਿ ਹਦਿਾਨੀਹਸਿ਼ੁਸ ਹਸਿੂੰ ਦਰੀਆ ਹਵਚ ਇਿ ਨੇਿ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗੈ਼ਰ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਦਰਸਨ ਹਵੱਚ ਪੜਹੇ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਗੈ਼ਰ-ਸਿ ਲ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਔਹਰਜੇਨ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਹਸਿੂੰਦਰੀਆ ਦ ੇ
ਸਿ ਲ ਦੇ ਇੂੰ ਚਾਰਜ ਹਵਚ ਸਫਲ ਦੇ ਇੱਿ ਹਵਹਦਆਰਿੀ ਬਣਨ ਲਈ ... 

ਿਲੈਮੂੰਟ, ਔਹਰਜੇਨ ਅਤੇ ਨੌਸਹਟਿਵਾਦੀ ਸਿ ਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਤੀਿਾਤਹਮਿ ਅਰਿ ਦੇ ਿੇ ਪਹਵੱਤਰ ਉਪਦੇਸ ਦ ੇ
ਇਲਮ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਨਾਫੇ ਹਗਆ ਸੀ ... ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ "ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ." ਨੈਪੋਸ ਜਨਤਿ 
ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਿਾਬ , ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਹਖਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਉੱਿੇ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਿ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ... 

ਇੱਿ ਹਦਿਾਨੀਹਸਿ਼ੁਸ ਨੈਪੋਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ... "ਅਹਜਹੇ ਿ਼ੁਝ ਦਾ ਇੱਿ ਰਾਜ 
ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਹ਼ੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਹ.ੈ" ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚਰਚ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹਵਚ 
ਮੌਜ ਦਾ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਹਜਿਰ ਹ,ੈ ... 



ਨੈਪੋਸ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਝੜਹਿਆ, ਹਦਖਾ, ਜੋ ਹਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਤੀਿਾਤਹਮਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  
ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹ,ੈ ... 

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਦੇ ਮਜੌ ਦਾ ਰਾਜ ਹਵਚ ਆ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਸਰ ਹਵਚ ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਦੀ 
ਨੌਸਹਟਿਵਾਦੀ ਸਿ ਲ ਹਵਚ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਲੈ, ਈ 200 250 ਿਰਨ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਬਸਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਿ ਪ ਰੀ ਸਦੀ 
ਤਖਤ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ... 

ਿਲੈਮੂੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਨਹਸਿ ਹਗਆਨ ਦਾ ਇੱਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਚਾਰ 
ਗਰਭਵਤੀ. ਔਹਰਜੇਨ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਸੈਿੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਰ ਹਾਨੀ ਅਰਿ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਦੱਬ 
ਹਦੱਤਾ.(ਵਾਰਡ, ਹੈਨਰੀ ਦਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ:.. ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਵਸਵ ਦੀ ਇੱਿ ਬਾਦਸਾਹੀ ਨਾ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਨਾ, 
ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ ਹਵਚ ਉਠਾਏ ਦੇ ਹਮਰਤ ਤੱਿ ਅਤੇ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਦ਼ੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਦੇ ਆਓ ਿਰਨ ਲਈ, 1870, 

ਸਫੇ. 124-125) 

ਇਸ ਲਈ, ਹਬਸਪ ਨੈਪੋਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦ ੇ ਹਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਇੱਿ ਗਲਤ ਹ,ੈ ਿੱਟ 
ਅਸਲੀ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਿਰਨ ਦੀ ਿਹੋਸਸ ਿੀਤੀ. ਹੀਏਰਪ਼ੁਹਲਸ ਦੇ ਹਬਸਪ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਲਗੋਹਰਸਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਿੀਤੀ. ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹ ਇਹਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜਹਾ ਸੀ. 

ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ,ੂ ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸਸਖਾਇਆ ਪਲੁੱ ਸ 
20 ਸਦੀ ਹਵੱਚ, ਦੇਰ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿ  ਨੇ ਹਲਹਖਆ: 

ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਿਰ ਹਦੱਤਾ. . . , ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਸਿਾਨ ਹਵੱਚ ਿ਼ੁਝ ਹੋਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ 
ਮਨ ਹਵੱਚ ਇਿ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਵਨਾ - - ਉਹ ਇੱਿ ਨਿਲੀ ਿਾਢ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ 
ਹਸਰਫ ਇੱਿ ਪਰੈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਣੀ ਹੈ! ਇੱਿ ਆਧਾਰ, ਨਿਲੀ ਿ਼ੁਝ ਵੀ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਟਾ! ਦ ਸਰੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਹਿ 
"ਚਰਚ" ਰਾਜ ਹ.ੈ . . ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ 600 ਸਾਲ ਰਹਹੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ - ਇੱਿ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੋਿ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ. . . 

ਇਿੇ . . . ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਆਹਖਆ ਹੈ: "ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ... ਦ ੇਹਦਨ ਹਵੱਚ" - ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਇੱਿ,ੇ ਦਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਭ਼ੁਰਭ਼ੁਰਾ ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਦੇ ਹਹੱਸੇ. ਇਹ, ਦਾਨੀਏਲ 7, ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13 

ਅਤੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨ ਿਰ ਿੇ, ਿ ਰਪ ਦੇ ਹਨਊ ਅਮਰੀਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹ਼ੁਣ ਸਰ ਪ ਦਾ ਹਜਿਰ ਿੀਤਾ 
ਹਗਆ ਹੈ. . . ਆਪਣੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਨਜਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ! ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਜੂੰ ਦਾ ਿਰੇਗਾ: ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17:12 

ਸਾਦੇ ਹਵਸਿਾਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦਸ ਰਾਜੇ ਜ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ (8 ਪਰਿਾ 17) ਦੀ ਿ ਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਣਾ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ. . . 

ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਹਰਹਾ ਹ,ੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ (ਪਰਿਾ 19: 11-16) ਸੱਤਾਧਾਰੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ --
 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ -- ਦਾਨੀਏਲ, ਇਹ ਸਭ ਦ਼ੁਹਨਆਵੀ ਰਾਜ ਸੇਵਨ ਿਰਨਾ ਹ.ੈ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 11:15 ਹਵਚ 
ਹਲਹਖਆ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਬਦ ਹਵੱਚ: "ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਰਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਤ:ੇ 
ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਿ ਮਤ ਿਰੇਗਾ"! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹ.ੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ ਰਾਜ 



ਅਮਰੀਿਾ ਅਤੇ ਹਬਰਹਟਸ ਰਾਸਟਰ - ਇਹ ਮੌਜ ਦ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਭ  ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਹ,ੈ 

ਹਫਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ - ਸਰਿਾਰ - ਉਹ ਹਫਰ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਪ ਰੀ ਸਾਦੇ ਤੱਿ ਇਹ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਰਾਜ ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਸਰਿਾਰ ਹੈ ਬਣਾ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ. ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਿ ਰਾਜ ਸੀ, - ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਿ ਰਾਜ ਸੀ - ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਿ ਸਰਿਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸਰਿਾਰ 
'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਇੱਿ ਆਗ  ਨੇ - ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ! . . . 

ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ 1,900 ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਸੜਿ 
'ਤੇ ਤ਼ੁਹਰਆ ਨ ੂੰ  ਹਫਰ ਆ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ ਉਸ ਨੇ ਹਿਹਾ ਹਿ ਉਹ ਮ਼ੁੜ ਿ ੇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹਤੂੰਨ ਹਦਨ ਅਤੇ ਹਤੂੰਨ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੇ ਤੱਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਭਾਹਰਆ. (ਮੱਤੀ 12:40; 2:32 ਦੇ ਿਰਤੱਬ; 

ਮੈਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਹਰੂੰ  15: 3-4.). ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨ ੂੰ  ਹਗਆ. ਹਸਰਸਟੀ ਦੇ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਹੈਡਿ਼ੁਆਰਟਰ (.:; ਇਬ 1: 9-

11 ਦੇ ਿਰਤੱਬ 1 3; 8: 1; 10:12; ਪਰਿਾ 3:21). 

"ਦ ਰ ਦੇਸ" - - ਉਸ ਨੇ ਿਹਾਣੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਸੂੰਿਾਸਣ ਨ ੂੰ  ਚਲਾ ਹਗਆ ਦੇ "ਸਹਹਜਾਦਾ" ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਉੱਤੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਜਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਫਰ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ (ਲ ਿਾ 19: 12-27 ). 

ਫੇਰ, ਉਹ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਿ "ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਦੇ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇ" ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਹੈ (ਰਸ  3: 19-21). ਬਹਾਲੀ, ਸਾਬਿਾ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਜ ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁੜ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, 

ਸੂੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਅਤੇ ਿ਼ੁਟੋਪੀਆਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮ਼ੁੜ. 

ਅੱਜ ਸੂੰਸਾਰ ਗੜਬੜ, ਹਵਗੜਨ ਜੂੰਗ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸੂੰਸਾਰ ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਇਸ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ, ਜਦ ਤੱਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਖਲ, ਿੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹਜੂੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ. 24:22) ਹਵਚ ਖਤਮ ਹ ੋ
ਜਾਵੇਗਾ.ਇਸ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਹਸਖਰ ਜਦ ਦੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਤੱਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ,ੇ ਹਿਸ  
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸਿਤੀ ਅਤੇ 
ਬਰਹਹਮੂੰਡ-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਹਹਮਾ ਹਵੱਚ ਆ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ (ਮੱਤੀ 24:30;.. 25:31) ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ"ਰਾਜ ੇ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਾ ਪਰਭ " ਆ ਹਰਹਾ ਹੈ (ਪਰ 19:16), ਹਵਸਵ ਸ਼ੁਪਰ-ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸਿਾਪਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ 
"ਰਾਜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਖ ਨਾਲ ਿਰਨ ਲਈ "(ਪਰਿਾ 19:15; 12: 5). . . 

ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਅਸ਼ ਭ? 

ਪਰ ਿਰੇਗਾ ਖ਼ੁਸੀ ਨਾਲ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਦੇਵੇਤੇ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਨੇਿ ਹੀ ਖ਼ੁਸੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ - ਵੀ 
ਰਵਾਇਤੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਚਰਚ ਿਰੇਗਾ? 

ਉਹ ਨਾ ਿਰੇਗਾ! ਉਹ, ਹਵਸਵਾਸ ਿਰੇਗਾ, ਹਿਉਹਿ ਸਤਾਨ ਦੇ ਝ ਠੇ ਮੂੰਤਰੀ (II ਿ਼ੁਹਰੂੰ  11: 13-15 ਪੜਹੋ.) ਨੇ ਗ਼ੁਮਰਾਹ 
ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਉਹ ਦ਼ੁਸਮਣ ਹੈ. ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ (11:18 ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾ 11:15) ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੜਨ ਲਈ (ਪਰ 17:14) ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਿਰੇਗਾ! 

ਰਾਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਸਲਮ (. ਜਿ 14: 1-2) 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਹਵਸਵ ਿ਼ੁੱ ਧ III ਦੀ ਹਭਆਨਿ ਲੜਾਈ ਹਵੱਚ 
ਲੱਗੇ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਫਰ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਲੌਹਿਿ ਸਿਤੀ ਹਵੱਚ ਉਹ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ 



ਲੜਨ (ਆਇਤ 3) "ਹਜਹੜੇ ਿੌਮ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਲੜਨ 'ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਪ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰ 
17:14)! ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਪ ਰਬ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਦ ਰੀ 'ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤ ਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ 
ਹਦਨ ਹਵਚ ਖੜਹੇ ਿਰੇਗਾ, "(ਜਿ. 14: 4). (ਿ਼ੁਗ ਦੇ ਭੇਦ, 1984) 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜੱਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜੇਗਾ 

ਉਸ ਦੇ ਹਖਲਾਫ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:19). ਿਈ ਦਾਅਵਾ ਿਰੇਗਾ (ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਹਮੀ ਉੱਤ ੇ
ਅਧਾਹਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਧ ਰਾ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਿਾਰਨ) ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਵਾਪਸ ਆ ਹਿਸ  ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦ਼ੁਸਮਣ ਹੈ! 

ਹੇਠ ਹਰਬਰਟ ਤੱਿ ਵੀ ਹੈ: 

ਸੱਚਾ ਧਰਮ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਨਾਲ ਅਹਧਿਾਰ ... 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਵਰਨਣ - ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਦੀ -! ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਹਮ 
ਹਪਆਰ ਦੀ ਹਨਿੱਿ ... 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ ਪਹਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ "ਹਰ ਸਬਦ ਦਾ ਿੇ ਰਹਹਣ 'ਦੇ ਹਨ, ... 

ਹਪਆਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ '- ਪ਼ੁਰਸ "ਦ"ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨ ੂੰ  "ਹਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ" ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਿ ਚਾਲ  ਹੋਵੇਗਾ. 

ਇੱਿ ਸਹਭਅਤਾ ਹ਼ੁਣ ਪਿੜ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ! (ਇਹਬਦ) 

ਸਹਭਅਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ. ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਨਵ ਸਹਭਅਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਪਆਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ਜਾ 
ਹਰਹਾ ਹੈ ਹਿ ਿੀ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹਿ ਹਿਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਿ ਵੱਡਾ ਹਹੱਸਾ 
ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਅਹਜਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਹਵੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ 
ਿਰਦੇ ਹ.ੈ 

ਹਰਬਰਟ ਨ ੂੰ  ਅਹਹਸਾਸ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਰਹਾ ਸੀ, 

ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਿ ਇਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,, ਹਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ' ਜੀਵਨ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ 
ਿੀਤਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਿੋਈ ਵੀ ਇੱਿ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਿੀ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਰਹਾ ਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ.ੈ 

ਸਯਸੂ ਦੇ ਮ ਕਤੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਸਹੁੱ ਸਾ ਹੈ 

ਹ਼ੁਣ ਿ਼ੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਹਲਆ ਹੈ ਹ਼ੁਣ ਤੱਿ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਹਿ ਮ਼ੁਿਤੀ ਹਵਚ ਹਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਭ ਹਮਿਾ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ. ਜੀ, ਜੋ ਹਿ 
ਖ਼ੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਨਊ ਨੇਮ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿ  ਦੋਨੋ ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹ.ੈ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹਿਸ  ਦੇ ਮ਼ੁਿਤੀ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
16 ਮੈਨ ੂੰ  ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਰਹਮੂੰਦਾ ਨਾ am ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿ ਨਾਨੀ (ਰੋਮੀ 1:16) ਲਈ ਹਰ ਹਿਸੇ ਲਈ 
ਮ਼ੁਿਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਹ ਦੀ ਲਈ ਪਹਹਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਈ. 
4 ਇਸ ਲਈ ਹਜਹੜੇ ਹਖੂੰ ਡ ਗਏ ਸਨ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗਹਾ ਚਲਾ ਹਗਆ. 5 ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਸਾਮਹਰਿਾ ਦੇ ਨਗਰ 
ਹਵੱਚ ਹਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ. ... 12 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨੇ ਹਵਸਵਾਸ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਹਲਾ ਦੋਨੋ ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਦੱਤਾ 



ਹਗਆ ਸੀ. ... 25 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਸੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਪਰਭ  ਦੇ ਇੱਿ ਦ ਤ ਨੇ 
ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਮਹਰਿਾ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਪੂੰ ਡ ਹਵਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ. 26 ਹ਼ੁਣ ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿੀਤੀ, ... 40 ਹਫਹਲਪ਼ੁੱ ਸ ਅਜੋਤ਼ੁਸ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਲੂੰ ਿ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਹਰ ਹਵਚ ਪਰਚਾਰ ਤੱਿ ਉਹ 
ਿੈਸਰੀਆ ਤੱਿ ਿੀਤਾ. (ਦੇ ਿਰਤੱਬ 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ਹਿਸ  ਨੇ ਹਿਸ  ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ. (ਰਸ  17:18) 
30 ਤਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਿਰ ਹਵਚ ਪ ਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਆਇਆ 
ਸੀ, 31 ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕ ਝ ਹਨਡਰਤਾ, ਿੋਈ ਵੀ ਇੱਿ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਭ ੂ
ਸਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਪਦਸੇ਼ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ. (ਰਸ  28: 30-31) 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਿੀਤਾ. ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ 
ਇੱਿ ਸਹੀ ਸਮਝ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਤੱਿ ਲਾਪਤਾ ਜਾ ਦਾ ਰ਼ੁਝਾਨ. 

ਅਸਲ ਹਵਚ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਹੈ ਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ 
ਿੀਤਾ 

ਬਹ਼ੁਤ ਿ਼ੁਝ ਉਸ ਨੇ ਹਿਸ  ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਤੱਿ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 16-17) ਭੇਹਜਆ ਹੈ. 

ਰਾਜ ਦੀ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸ ਸ਼  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹ,ੈ ... 
ਪਰ ਧਾਰਹਮਿ ਲੋਿ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗ , ਜੋ ਹਿ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ 
ਸਹਹਿੋਗ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਲੈ ਿੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਿ਼ੁਝ ਸੂੰਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਹਸਰਫ ਸਫਲ ਨਾ ਿਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਿਹੋਸਸ ਆਹਖਰਿਾਰ ਹਬੂੰਦ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਪਲਿਈ ਸੀ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਲੈ ਿੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇੱਿ ਗਲਤ ਹੈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ 
ਦਾ ਹੈ. 

ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਇਿੱਠੇ 21 ਸਦੀ ਹਵੱਚ ਇੱਿ ਨਵ ਸੂੰਸਾਰ ਿਰਮ ਹਵੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਿ ਅਰਧ-ਧਾਰਹਮਿ ਬਾਬਲ 
ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਿੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਹੋਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਿ਼ੁਝ ਅਹਜਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਇਸ ਦੇ ਆਰੂੰ ਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਹੈ ਿੀਤਾ ਹੈ. ਸਤਾਨ 
ਤਿਰੀਬਨ 6000 ਸਾਲ (ਉਤਪਤ 3) ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਇੱਿ ਵਰਜਨ ਲਈ ਿਟ ਿਰਨ ਲਈ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਗ਼ੁਮਰਾਹ, ਇਨਸਾਨ 
ਦਾ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵੱਧ ਹਬਹਤਰ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ. 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿ ਰਪ ਹਵਚ ਇਿ ਫੌਜੀ ਦੇ ਆਗ  ਦੇ ਸ਼ੁਮੇਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ (ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ 
ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13 ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਿਹਹੂੰ ਦੇ: 1-10) ਇੱਿ ਧਾਰਹਮਿ ਨੇਤਾ (ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦ਼ੁਸਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13 ਦੇ ਦੋ-ਆਈਬੈਿਸ ਜਾਨਵਰ: ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਹਹਰ ਤੱਿ 11-17) 

(ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 17: 9,18) ਇੱਿ 'ਬਾਬਲ' 'ਚ ਹਲਆਉਣ ਲਈ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 17 ਅਤੇ 18) ਸੂੰਸਾਰ ਿਰਮ.ਪਰ ਮਨ਼ੁੱ ਖਜਾਤੀ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵੱਚ ਇਸ ਸੂੰਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, 



ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 21 ਸਦੀ-ਉਹ ਸਤਾਨ ਦੇ ਝ ਠੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਜਨ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  
ਗਵਾਹੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ. 

ਿਾਦ ਿਰੋ ਹਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ: 
14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹਰ ਇੱਿ ਿੌਮ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹ ਦੇ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਫਰ ਅੂੰ ਤ ਆਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 24:14) 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਫਰ ਅੂੰ ਤ ਆਵੇਗਾ. 

ਇਸ ਲਈ ਿਈ ਿਾਰਨ ਹਨ. 

ਇਿ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਡੀ ਹਬਪਤਾ ਸ਼ੁਰ  (ਜੋ ਮੱਤੀ 24:21 ਹਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ ਹਦਖਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਹੈ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਸੂੰਸਾਰ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੋਨੋ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ (cf. 

ਹਹਜਿੀਏਲ 3; ਆਮੋਸ 3: 7). 

ਇਿ ਹੋਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਾਰ ਵਧ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਸਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਝ ਠੇ ਨਬੀ, 
ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦ਼ੁਸਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮ ਲ ਰ ਪ ਹਵਚ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਜਤਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਮਨ ਵਾਅਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਅੂੰ ਤ (ਮੱਤੀ 24:14) ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ (cf. 1 ਿੱਸ 5: 3). 

ਹਨਸਾਨ ਅਤੇ ਝ ਠ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਹਧਤ ਅਚੂੰ ਭੇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੂੰਜੀਲ ਸ਼ੁਨੇਹਾ (2 ਿੱਸ 2:: 9), ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਝ ਠ 
(9-12 2 ਿੱਸ 2) ਤੇ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੇਗਾ. ਇਸ ਿਰਿੇ ਰੋਮੀ ਿੈਿੋਹਲਿ, ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਿਸ, ਲ ਿਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨੂੰ ਦਣ ਦੀ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਹਜਾਰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਦ਼ੁਸਮਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਹਧਤ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹ.ੈ 

ਵਫਾਦਾਰ ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆਂ ਮਸੀਹੀ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿ਼ੁਝ ਦ਼ੁਹਨਆਵੀ ਆਗ  (ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਸਮੇਤ) ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੱਸ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ. 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਸੂੰਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਜੋ ਹਿ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਸਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ,ੈ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦ਼ੁਸਮਣ, 

ਆਹਖਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਆਪਣੇ ਸਹਹਿੋਗੀ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ) ਨ ੂੰ  ਸਹਹਿੋਗ ਿਰੇਗਾ ਅਮਰੀਿਾ ਅਤੇ ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ 
ਰਾਜ ਦੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ-ਰਾਸਟਰ , ਿੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ (ਦਾਨੀਏਲ 11:39) ਅਤੇ ਹਿ ਉਹ ਿੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਿ ਦਾ ਅਰਬੀ 
/ ਇਸਲਾਮੀ ਿਨਫੈਡਰੇਸਨ (ਦਾਨੀਏਲ 11: 40-43) ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਭ ਤ ਦੇ ਿੂੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਫੂੰਿਸਨ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 
16: 13-14), ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਲੜਨ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 16:14; 19: 19-

20). ਵਫਾਦਾਰ ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆਂs (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ ਇਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਹਰਹਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਿ਼ੁਝ ਮੀਡੀਆ ਿਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24:14 ਦੀ ਪ ਰਤੀ 
ਲਈ ਿੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 

'ਝ ਠੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ ' ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗ  (ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿ਼ੁਝ 'ਨਵ' ਇੱਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੋਪ ਜੋ ਿੈਿੋਹਲਿ ਦਾ ਇੱਿ ਰ ਪ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਿਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿ ਰਪ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਿਸਮ) ਹੈ, ਨਾ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਹਿ-ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਹਸੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਨਾ 



ਿਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਿਰੇਗਾ ਿੀ (ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  'ਤੇ ਪਹਹਲੇ ਹਵਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ cf. ਿਸਾਿਾਹ 
10: 5-7). ਉਹ ਅਤੇ / ਜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਿਿ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਝ ਠਾ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆਂs ਇੱਿ 
ਆਉਣ ਦਾ ਦ਼ੁਸਮਣ ਦੀ ਇੱਿ ਉਪਦੇਸ (ਹਜਾਰ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੋ ਵੀ (: 29-35; ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 

ਦਾਨੀਏਲ 11 13-15) ਹਨੂੰ ਦਣ ਹਿ ਉਹ ਅਤੇ / ਜ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਵੱਲ ਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹ,ੈ ਨ ੂੰ  ਟਹਰੱਗਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਵੀ ਅੂੰ ਤ-ਵੱਡੀ ਹਬਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ 
(ਮੱਤੀ 24:21; ਦਾਨੀਏਲ 11:39; cf. ਮੱਤੀ 24: 14-15; ਦਾਨੀਏਲ 11:31) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਫਲਡੇਲ੍ਹਫਿਾ ਲਈ 
ਸ਼ੁਰੱਹਖਆ ਦੀ ਇੱਿ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:10; 12: 14-16). 

ਿੂੰ ਟਰੋਲ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਫੋਰਸ, ਆਰਹਿਿ ਬਲੈਿਮੇਲ, ਿਹਰਸਮੇ, ਅਚੂੰ ਭੇ, ਿਤਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ (14;ਦਾਨੀਏਲ 
7:25 2 ਿੱਸ 2 9-10 16 10-17 ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13) ਦੀ ਿੋਹਸਸ ਿਰੇਗਾ . ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰੇਗਾ: 

10 "ਹਿੂੰ ਨਾ ਹਚਰ, ਹੇ ਪਰਭ , ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ, ਜਦ ਤੱਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਨਰਣਾ ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਹਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖ ਨ 
ਦਾ ਬਦਲਾ?" (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 6:10) 

ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ ਹੈਰਾਨ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ "ਹਿੂੰਨਾ ਹਚਰ ਇਹ ਹਿਸ  ਹਰਟਰਨ, ਜਦ ਤੱਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?" 

ਸਾਨ ੂੰ  ਹਦਨ ਜ ਿੂੰਟੇ ਨਾ ਜਾਣਦ,ੇ ਪਰ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਨੇ ਿਈ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਤੇ 21 ਸਦੀ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ (ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਰਾਜ ਸਿਾਹਪਤ ਿੀਤਾ) ਦੀ ਉਮੀਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 24: 4-34; ਜਬ ਰ 90: 4; ਹੋਸੇਆ 6: 2; ਲ ਿਾ 
21: 7-36; ਇਬ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 ਪਤਰਸ 3: 3-8; 1 ਿੱਸ 5: 4), ਿ਼ੁਝ ਹਹੱਸ,ੇ ਹਜਸ ਦੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਹੋ ਹਰਹਾ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਿਰਦਾ, ਜ,ੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਹੈ: 

ਹਫਰ ਅਹਜਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਦ ਤੱਿ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਆਹਦ ਲੈ ਿੇ ਨਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਿਸਟ, ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ 21 ਲਈ, ਿੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਿਦੇ ਹੋਵੇਗਾ 22 ਜਦ ਤੱਿ ਉਹ ਹਦਨ ਿਟਾਉਣ ਦਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਿੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ; ਪਰ ਚ਼ੁਣੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਹਦਨ ਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 24: 21-

22) 
29 ਤ਼ੁਰੂੰ ਤ ਹਜਹੜੇ ਹਦਨ ਦੀ ਹਬਪਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ ਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੂੰਨ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਿਰੇਗਾ; ਤਾਰੇ 
ਅਿਾਸ ਤੱਿ ਹਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਿਾਸ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ ਹਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 30 ਫੇਰ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਦੀ ਹਨਸਾਨੀ 
ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਵੇਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਫਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਚੀਿਣਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਦਖੇਣ 
ਨ ੂੰ  ਹਮਲੇਗਾ ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਹਮਾ. 31 ਨਾਲ ਅਿਾਸ ਦੇ ਉਤਹੇਜਤ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਿ ਤ ਰਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦ ਤ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱਠੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਸ ਦੇ ਇੱਿ ਹਸਰੇ ਤੱਿ, ਦ ਜੇ ਹਸਰੇ ਤੱਿ ਉਸ ਦੇ 
ਚ਼ੁਣੇ ਇਿੱਠਾ ਿਰਨਗ.ੇ (ਮੱਤੀ 24: 29-31) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ 
ਰਾਜ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਿੀ ਭ ਹਮਿਾ ਹ?ੈ 



ਹ਼ੁਣ, ਜੇਿਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਇੱਿ ਰਾਜਦ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਨ. ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਪੌਲ਼ੁਸ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਲਹਖਆ: 

20 ਹ਼ੁਣ ਹਫਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਹਜਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ: ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਪੱਖ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਹ,ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਹਪਸ ਪਰਨ ਜਾਣਾ. (2 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  5:20) 
14 ਇਸ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਮਰ ਿੱਸ ਸੀ, ਧਾਰਹਮਿਤਾ, 15 ਦੀ ਸੂੰਜੋ 'ਤੇ ਪਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਰੈ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਤੀ ਸੀ; 16 ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਵਸਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਦਾ, ਹਜਸ ਨਾਲ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਦ਼ੁਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਸ ਏ ਬ਼ੁਝਾ 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮ਼ੁਿਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹ,ੈ 

ਜੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਸਹਖਆ ਹੈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ. ਸਾਰੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸਾ ਆਤਮਾ ਹਵੱਚ ਪਰਾਰਿਨਾ 
ਿਰਦ1ੇ8, ਇਸ ਅੂੰ ਤ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ - 19 ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਲਗਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਵਾਿ ਮੈਨ ੂੰ  
ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਹ ਖੋਲਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ , 20 ਹਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੈਦ ਹਵੱਚ 
ਿਰ ਹਰਹਾ ਹੈ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ; ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਹਵੱਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ.ੋ (ਅਫ 6: 14-20) 

ਿੀ ਇੱਿ ਰਾਜਦ ਤ ਹ ੈ -ਵੇਬ੍ਸਟਰ ਹੇਠ ਪਹਰਭਾਸਾ ਹ?ੈ: 

1: ਇੱਿ ਅਹਧਿਾਰੀ ਰਾਜਦ ਤ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ: ਸਭ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇੱਿ ਿ ਟਨੀਤਿ ਏਜੂੰ ਟ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਜ 
ਸਰਬਸਿਤੀਮਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਿ ਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਹਵਦੇਸੀ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਜ ਸਰਬਸਿਤੀਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਜ 
ਇੱਿ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਆਰਜੀ ਿ ਟਨੀਤਿ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹਨਿ਼ੁਿਤ 

2 ਇੁੱ ਕ: ਇੱਿ ਅਹਧਿਾਰਤ ਪਰਹਤਹਨਧੀ ਨਾਲ ਜ ਦ ਤ 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਜ,ੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਅਹਧਿਾਰੀ ਰਾਜਦ ਤ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਹਨ! ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਿੀ ਪਤਰਸ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਲਹਖਆ: 

9 ਪਰ ਜੇਿਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇੱਿ ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਿ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਜਿ ਅਤੇ ਇੱਿ ਪਹਵੱਤਰ ਿੌਮ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਿ, ਜੋ ਹਿ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰੋਸਨੀ ਵੱਲ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੀ ਿੀਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹ ੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ ਹਨ; 10 ਜੋ ਇੱਿ ਵਾਰ ਲੋਿ ਨਾ ਇੱਿ ਸਨ, ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ, ਜੋ ਹਮਹਰ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਹ਼ੁਣ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਮਹਰ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ. (1 ਪਤਰਸ 2: 9-10) 

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਪਹਵੱਤਰ ਿੌਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. 

ਹਿਸ ਿੌਮ ਹ਼ੁਣ ਪਹਵੱਤਰ ਹ?ੈ 

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਰ ਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਪਰ ਉਹ ਆਹਖਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15) 

ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੌਮ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਹਵੱਤਰ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹ.ੈ 

ਰਾਜਦ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਹਸੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਵਚ ਹਹੱਸਾ ਨਾ ਿਰੋ. ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਰਹਹਣ ਲਈ ਹਨ. ਇਸ ਿਰ ਿ,ੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਬਹਤਰ ਹਸੱਖਣ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ, ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜੋ 



ਹਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰ ਸਿਦ ੇ
ਹੋ: 

ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨ ੂੰ  ਧੋਤੇ, ਜੋ 

ਲਹ , 6 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹਪਤਾ ਦੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸਾ ਅਤ ੇ
ਹਮੇਸਾ ਮਹਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਹੋਣ ਲਈ. ਆਮੀਨ. (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 1: 5-6) 
10 ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਾਜਿ ਬਣਾਇਆ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਿ ਮਤ ਿਰੇਗਾ. (ਪਰਿਾਸ 
ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10) 

ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਇਿ ਭਹਵੱਖ ਪਹਹਲ  ਹਨ ਹਜਹੜੇ ਹਫਰ ਪਰਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਹਵਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 
19 ਲੋਿ ਿਰ ਸਲਮ ਹਵੱਚ ਸੀਿੋਨ ਹਵੱਚ ਹਨਵਾਸ ਿਰ ਲਵੇਗਾ ਲਈ; ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਰੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪ਼ੁਿਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਹਦਆਲ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ. 20 ਪਰ ਿਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਦੀ ਰਟੋੀ ਅਤੇ ਿਸਟ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹ਼ੁਣ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਅਹਧਆਪਿ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਿੋਨੇ ਹਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਜਰ ਆਪਣੇ ਅਹਧਆਪਿ ਵੇਖਣਗੇ. 21 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੂੰ ਨ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਪੱਛੇ ਇੱਿ ਸਬਦ ਸ਼ੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, "ਇਹ ਤਰੀਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਚ ਤ਼ੁਰ," ਜਦ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੱਜੇ ਹੱਿ ਿੀ ਜਦ 
ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਖੱਬੇ ਨ ੂੰ  ਚਾਲ  ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਲ . (ਿਸਾਿਾਹ 30: 19-21) 

ਜਦਹਿ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਿ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਵੱਚ ਹੈ: 

12 ... ਇਸ ਵਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਸਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਬ 5:12) ਦ਼ੁਆਰਾ 
15 ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਨ ਹਵੱਚ ਪਰਭ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਹਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਹਤਆਰ ਹਰ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਆਸ 
ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਡਰ (1 ਪਤਰਸ 3:15, KJV) ਦੇ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਵੱਚ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪ਼ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 
ਹੋਵੇ. 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਬਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਹਸੱਹਖਆ ਹੈ ਹਿ: 

33 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸੱਹਖਆ ਿਰਗੇਾ ਦੇ ਹਜਹੜੇ (ਦਾਨੀਏਲ 11:33) 

ਇਸ ਲਈ, ਹਸੱਖਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਿਰਪਾ ਅਤੇ ਹਗਆਨ (2 ਪਤਰਸ 3:18) 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ, ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਹ਼ੁਣ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਭ ਹਮਿਾ ਦੇ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਫਾਦਾਰ, 

ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆਂ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਹਜਾਰ 
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  (cf. ਮੱਤੀ 24:14) ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਿਰ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ, ਇੱਿ ਨ਼ੁਿਸਾਨ ਗਰਹਹ ਨ ੂੰ  ਬਹਾਲ ਿਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ 
ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਵੇਗਾ: 



12 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਰਹਹੂੰ ਦ ਸਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੱਿ ਹਜਹੜ;ੇ  

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਹੀ ਦੀ ਬ਼ੁਹਨਆਦ ਪਦੈਾ ਿਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਲੂੰ ਿਣਾ ਦੇ ਮ਼ੁਰੂੰ ਮਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਸੜਿ ਦੇ ਬਖਸਣ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ ਲਈ. (ਿਸਾਿਾਹ 58:12) 

ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ, ਜੋ ਇਸ ਉਮਰ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਸਾਨ ਲੋਿ ਸਹਹਰ (ਅਤੇ ਹਰੋ 
ਹਿਤੇ) ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਸੂੰਸਾਰ-ਮ਼ੁੱਚ ਇਿ ਹਬਹਤਰ ਸਿਾਨ 'ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਸਾਨ ੂੰ  
ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹ਼ੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵਚ ਸੇਵਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ 

ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਸਕ ਇੰਜੀਲ ਸ ਨੇਹਾ ਟਰਾੰਸਫੋਰਮਤੀ ੇ ਹੈ 

ਹਿਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, "ਿੀ ਤ ੂੰ  ਮਰੇੇ ਉਪਦੇਸ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ, ਜ,ੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਹੋ 32 ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਿਤ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ." (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 8: 31-32). ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਿੇ .! ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੱਲ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਝ ਠੇ ਆਸ ਹਵੱਚ ਫਸੇ ਜਾ ਹਰਹਾ, ਸਾਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਿਤ ਸਾਨ ੂੰ  
ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਿ ਿੋਜਨਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹ-ੈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਸਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਸਾਰ ੇ
ਸੂੰਸਾਰ (9 ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12) ਨ ੂੰ  ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਨ ੂੰ  ਦ ੇਲਈ ਖੜਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  (cf. ਿ ਹੂੰ ਨਾ 18:37) ਵਿਾਲਤ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹਨਿੱਜੀ ਮ਼ੁਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਹਰੋ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਹਵਚ ਇਿ 
ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

2 ਅਤੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਿਰਦ,ੇ ਪਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿੀਤਾ ਜਾ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਤਾਜਾ ਿਰ,ੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਚੂੰਗੀ, ਮਨਜ ਰਿੋਗ ਅਤੇ 
ਪ ਰੀ ਇੱਛਾ ਿੀ ਹ.ੈ (ਰੋਮੀ 12: 2) 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ: 

22 ਗ਼ੁਲਾਮ, ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਸ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਨਾ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਲੋਿ-ਪਰਸੂੰਨ 
ਹੈ, ਪਰ ਹਦਲ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ. 23 ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੀ, ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਿ 
ਨਾ ਿਰਨ ਸਮਰਿਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੀ,, 24 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਿ ਿਹੋਵਾਹ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਵਰਾਸਤ ਦੇ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ; ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਪਰਭ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ. (ਿ਼ੁਲ਼ੁ 3: 22-24) 

28 ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਹੱਲ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਹਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਿੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਇਬ 
12:28) 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤੱਿ ਵੱਖਰੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਿੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਹ ੈਲਈ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹਮਆਰ 
ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ. ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ, ਹਨਹਚਾ (ਇਬ 10:38) ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਸੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਉਮਰ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਰਹਹਣ 
ਲਈ ਹਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਉਹ ਹਵਚ ਰਹਹੂੰ ਦਾ ਤੱਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੂੰ ਹਨਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਿ ਜੀਵਨ ਦੇ 



ਆਪਣੇ ਮੋਡ ਹਨਊ ਨੇਮ ਹਵੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ "ਰਾਹ" ਦਾ ਹਜਿਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ (9 ਦੇ ਿਰਤੱਬ: 2; 19: 9; 24: 14,22). ਸੂੰਸਾਰ 
ਸ਼ੁਆਰਿੀ ਰਹਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਿੀ ਹੈ "ਿਇਨ ਦ ੇਰਾਹ" (ਿਹ ਦਾਹ 11) ਹਿਹਾ ਹਗਆ ਹੈ ਹਵਚ. 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਖ਼ੁਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਨ (ਰੋਮੀ 14:17) ਦੇ ਇੱਿ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਹ.ੈ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਸਬਦ, ਨ ੂੰ  ਠੀਿ 
ਸਮਝ, ਹਦਲਾਸਾ ਹੈ (cf. 1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  14: 3; 1 ਿੱਸ 4:18), ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ watch (cf. ਲ ਿਾ 21: 8-

36). ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਅਹਧਆਤਹਮਿ ਭਹਰਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਬਖਹਸਸ (: 29-30 ਮਰਿ਼ੁਸ 10) ਨ ੂੰ  ਅਗਵਾਈ 
ਿਰਦਾ ਹ.ੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਧਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸੂੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ. ਮਸੀਹੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦ ਤ ਹਨ. 

ਮਸੀਹੀ ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਭੌਹਤਿ ਸੂੰਸਾਰ (: 5-8 ਰੋਮੀ 8) ਹਵੱਚ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਿ, ਨਾ ਭੌਹਤਿ ਹਵਚ ਸਾਡੀ ਆਸ ਰੱਖ 
ਹਦੱਤਾ. ਸਾਨ ੂੰ  (ਿ਼ੁਲ਼ੁ 1:23) "ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦੇ ਆਸ" ਹ.ੈ ਇਹ ਿ਼ੁਝ ਅਹਜਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਹਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ 
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਅੱਜ ਹਿਸ  ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਿਰਦੇ ਹ.ੈ 

6. ਗਰੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਨੰੂ ਸਸੁੱ ਸਖਆ ਦੇ ਰਾਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ... 
ਗਰੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਸਸੁੱ ਸਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਸੁੱ ਚਮ ੁੱ ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ 

ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੈਿੋਹਲਿ ਐਨਸਾਈਿਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ ਹੈ.: 
ਮਸੀਹ ਦੇ ... ਉਸ ਦੇ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਹਲ , ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਿ, ਦਾ 
ਰਾਹ ਹ,ੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਵੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ,, ਉਸ ਭਾਸਣ ਦਾ ਰੇਸੇ ਬਣਾਉਣ, 

ਇਸ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਹੈ ਹਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸਣ' ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ ਹਗਆ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ "" ... 
ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ "; cf. ਿਰਨਲ, ਮੈਨ ੂੰ , 13; ਮੈਨ ੂੰ  ਿੱਸ, II, 12. Apoc, ਮੈਨ ੂੰ , 6, 9. V, 

10, ਆਹਦ ... ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਬਰਹਮ ਸੂੰਸਿਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚ ... ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਪੋ ਐਿੱਚ 
ਬਾਦਸਾਹੀ. ਿੈਿਹੋਲਿ ਐਨਸਾਈਿਲੋਪੀਡੀਆ, ਵਾਲੀਅਮ VIII. 1910). 

ਉਪਰਿੋਤ "ਿਰਨਲ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ, ਪਰ, ਮੈਨ ੂੰ , 13; ਮੈਨ ੂੰ  ਿੱਸ, II, 12. Apoc, ਮੈਨ ੂੰ , 6, 9. V, 10, "ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  
ਨਾ ਹਜਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿ਼ੁਝ ਵੀ ਿਹਹਣਾ ਹੈ ਹਿ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ.ਉਹ ਨ ੂੰ  
ਹਸੱਹਖਆ ਹਨਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ. ਬਾਈਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੂੰਦੀ 
ਹੈ ਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਿ ਅਸਹਤ ਇੱਿ (ਗਲਾ 1: 6-9) ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਜ ਹਿਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਫਸੋਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਿ, ਜੋ ਹਿ ਿੀਤਾ ਹੈ. 

ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ, "ਮੈਨ ੂੰ  ਹੀ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ am. ਿੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਬਨਾ ਹਪਤਾ ਦੇ ਿੋਲ ਆਇਆ ਹੈ "(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14: 

6). ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ, "ਨਾ ਉਿੇ ਲੋਿ, ਜੋ ਹਿ ਿੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਦੱਤਾ ਅਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਾਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਵੱਚ ਮ਼ੁਿਤੀ ਹੈ," (ਰਸ  4:12). ਪਤਰਸ ਿਹ ਦੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਨ (ਰਸ  2:38) 

ਹਨਹਚਾ ਤੋਬਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਵੱਚ, ਪੋਪ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹੈ ਹਿ ਨਾਸਹਤਿ, ਹਿਸ  ਦੇ ਬਗੈਰ, ਚੂੰ ਗੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਿੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ! ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਿਹ ਦੀ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਹਬਨਾ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ 



ਨੇ ਅਤੇ ਿ਼ੁਝ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ 'ਮਹਰਿਮ' ਦੇ ਇਿ ਗੈ਼ਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਵਰਜਨ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ 
ਿ਼ੁੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਫੇਿ ਏਿਤਾ ਲਈ ਇੱਿ ਿ਼ੁੂੰ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸ  
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇੂੰ ਜੀਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਿਰ.ੋ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਝ ਠੇ ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਹਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਿਈ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹ.ੋ  ਜੋ ਹਿ ਹਸੱਹਖਆ ਮਸੀਹੀ ਉਪਰ ਖੋਜ ਿਰਨ ਲਈ 
ਹਨ: 

2 ਉਪਰ ਿ਼ੁਝ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਸੈਿੱਟ ਿਰ,ੋ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਿ਼ੁਝ 'ਤੇ ਹ,ੈ ਨਾ. (ਿ਼ੁਲ਼ੁ 3: 2) 

7 ਸਾਨ ੂੰ  ਹਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਲਈ. (2 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  5: 7) 

ਪਰ, ਪੋਪ ਪਾਇਸ ਇਲੈਵਨ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ: 

... ਿੈਿੋਹਲਿ ਚਰਚ ... ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹ.ੈ (Pius ਦਾ ਇੂੰ ਸੀਿਹਲਿੈਲ ਿ਼ੁੱ ਸ ਹਪਰਮਸ ਤੌਰ ਿਰੈਮਰ ਪੀ, 
The ਸਤਾਨ ਦੇ ਅੂੰ ਹਤਮ ਲੜਾਈ ਹਵਚ ਹਦੱਤ.ੇ ਚੂੰਗਾ ਸਲਾਹ ਪਰਿਾਸਨ, 2002, ਸਫਾ. 73). 

ਿੈਿੋਹਲਿਬੀਬਲੇ101 ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦਾਅਵੇ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰ ਪ, ਪਤਰਸ ... ਿੈਿਹੋਲਿ ਚਰਚ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਹਵਚ ਸਾਲ 33 ਈ ਹਵਚ ਹਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ,." ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਨ ੂੰ  ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਿੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਚਰਚ ਰੋਮ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਜਲਦੀ ਹੀ-ਆਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜਾਰ ਬਾਦਸਾਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਅਸਲ ਹਸਰਫ "ਦ਼ੁਸਮਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ" ਿੈਿੋਹਲਿ ਚਰਚ ਦ ੇਅਹਧਿਾਰੀ  ਹਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਦ ੇਹਵਰ਼ੁੱ ਧ: 

676 ਦ਼ੁਸਮਣ ਦੇ ਛਲ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਹਤਹਾਸ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ 
ਹੈ ਸਿਲ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਮਸੀਹਾਈ ਉਮੀਦ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਸਰਫ ਸਜਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਹਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ. ਚਰਚ ਹਜਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਠੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਹ ਬਆਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਧਆ ਫਾਰਮ ... ਰੱਦ ਿਰ 
ਹਦੱਤਾ ਹੈ (ਦੇ ਿੈਟੇਚੀਸਮ ਿੈਿੋਹਲਿ ਚਰਚ. ਇਮਪਰੀਮਾਟ਼ੁਰ ਸਿਦਾ + ਿ ਸ਼ੁਫ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁੱ ਖ ਰੈਹਜੂੰ ਗਰ. ਦੋਊਬਲੇਡ,ੇ ਨੀ 1995, 

ਸਫਾ. 194) 

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜਹੜ,ੇ ਜੋ ਹਿ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਦੀ ਿੋਸਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ਼ੁੱ ਖ 
ਸਮੱਹਸਆ ਹੈ. ਿ਼ੁਝ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹਭਆਨਿ ਿਦਮ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 7:25; 11: 30-36). 

ਪਰ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਾਰ,ੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸ  ਪਰਭ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹੈ? ਿੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਿੀ ਹਿਹਾ ਸੀ: 

21 "ਹਰ ਿੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਹਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ 'ਪਰਭ , ਪਰਭ ', ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਿਰਦਾ ਹ ੈ
ਸਵਰਗ ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਹਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ. 22 ਹਦਨ, ਅਨੇਿ ਲੋਿ 'ਪਰਭ , ਪਰਭ  ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਆਖਣਗੇ,' ਹੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹਵੱਚ 
ਬੋਲੇ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਵੱਚ ਭ ਤ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱ ਟ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਿੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ ਿੀਤਾ ਹੈ '23 ਅਤੇ ਹਫਰ ਮੈਨ ੂੰ , ਨ ੂੰ  
ਹਵਆਹਖਆ ਿਰੇਗਾ' ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਵੀ;?! ਮੇਰੇ ਤੱਿ ਹਵਦਾ, ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਿ਼ੁਧਰਮ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ' (ਮੱਤੀ 7: 21-23) 



ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ "ਿ਼ੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ" ਨੋਟ "ਹੀ ਿੂੰ ਮ 'ਤੇ' ਸੀ (2 ਿੱਸ 2: 7) ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਹਵਚ. ਇਹ ਿ਼ੁਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿ਼ੁਝ 
ਅਹਜਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹਵੱਚ ਵਾਰ ਹੈ ਹਿ "ਭੇਤ, ਵੱਡੀ ਬਾਬ਼ੁਲ" (: 3-5 ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 17) ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ ਹਗਆ ਹ ੈ
'ਚ ਹਖਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ. 

"ਿ਼ੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ" ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਸ ਹ਼ੁਿਮ ਿਾਨ ੂੰ ਨ, ਆਹਦ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ / ਜ ਉਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੀਿਾਰ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ / ਜ ਉਿੇ ਤਪੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  
ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੀ ਮਨਜ ਰ ਫਾਰਮ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ ਿਾਨ ੂੰ ਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦਾ ਰ ਪ ਹ,ੈ ਉਹ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇੱਿ ਰ ਪ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਜ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਗੇ ਰੱਖਣ 
ਨਹੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਗਰੈਿ-ੋਰੋਮੀ ਫਰੀਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਦੀ ਉਲੂੰ ਿਣਾ ਿੀਤੀ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਿੀਤੀ ਇਸ 
ਮਨਜ ਰ-ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚ (ਮੱਤੀ 15: 3-9)! ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਿ ਲੋਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (ਿਸਾਿਾਹ 30: 9). ਇਹ ਿ਼ੁਧਰਮੀ ਬਗਾਵਤ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ 
ਸਾਨ ੂੰ , ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ ਇਸ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਹਰਹਾ ਹ.ੈ 

ਹੋਰ "ਭੇਤ" ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਫੇਿ ਏਜੂੰ ਡੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਿ ਗੈ਼ਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਵਰਜਨ ਤੱਿ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਪੋਿੀ, ਇੱਿ ਆਉਣ ਏਿਤਾ ਹ,ੈ 

ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੂੰਦੀ ਹੈ, ਿ਼ੁਝ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਫਲ ਹੋਣ (ਨੋਟ: ਨਯ  ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ 
ਹਵਚ, ਇਿ ਿਿੈੋਹਲਿ-ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਹੈ ਅਨ਼ੁਵਾਦ, ਹਦਖਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ): 

4 ਉਹ ਅਜਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮੱਿਾ ਟਹੇਿਆ, ਹਿਉਹਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਧਿਾਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਿਾ ਟਹੇਿਆ ਅਤੇ ਹਿਹਾ, 'ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿੌਣ ਤ਼ੁਲਨਾ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ?ੋ ਿੌਣ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਲੜਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈ'5 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦ ੇਬਹ਼ੁਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੀ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ? 6 ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਇਸ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਮ਼ੁਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜਹੜ ੇ
ਆਸਹਰਆ ਰਹੇ ਹਨ . ਉੱਿ ੇ7 ਇਹ ਪਹਵੱਤਰ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਜੂੰ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੱਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੌੜ 
ਦੀ ਸਿਤੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ, ਲੋਿ, ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਿੌਮ; 8 ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਇਸ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਹਿ ਹ,ੈ ਹਰ ਹਜਸਦਾ ਨਾਮ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ, ਨਾ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਨਗੇ ਿੱਲੇ ਦੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਿ਼ੁਰਬਾਨੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪ਼ੁਸਤਿ ਹਵੱਚ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮ਼ੁਢ 
ਬਾਅਦ 9ਹਿਸੇ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਸ਼ੁਣ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਣੋ ਿਰੀਏ:. 10 ਿੈਦ ਿੈਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਜਹੜ;ੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲਈ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਹਨਹਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹ.ੈ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 13: 4-10, NJB) 

ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਅੂੰ ਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਏਿਤਾ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੂੰਦੀ ਹੈ: 

ਸੱਤ ਦ ਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸੱਤ ਿਟੋਰੇ ਦ ੇ1 ਇਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, 'ਇੱਿੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  
ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਹਾਨ ਵੇਸਵਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿੋਲ ਭਰਪ ਰ ਪਾਣੀ, 2 ਹਜਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ੇਹੈ ਦੀ ਸਜਾ ਹਦਖਾਉਣ 
ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਜਰੀ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਜਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਦਿਾਰੀ ਦੀ ਮਅੈ ਨਾਲ 



ਸਰਾਬੀ ਹੋ ਹਗਆ ਹ.ੈ '' 3 ਉਹ ਇੱਿ ਉਜਾੜ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਵੱਚ ਲੈ ਹਗਆ ਅਤੇ ਉੱਿੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਲਾਲ ਰੂੰ ਗ 
ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਜਸਦੇ ਸੱਤ ਹਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਹਸੂੰਗ ਸਨ ਸਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਲਹਖਆ ਬੋਲਦਾ 
ਹਖਤਾਬ ਸੀ 4 ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਰੂੰ ਗ ਤ ੇਲਾਲ ਰੂੰ ਗ ਦ ੇਿੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਗਹਹਣੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਹਿਣਾਉਣੀ ਗੂੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਹਰਆ ਰੱਖਣ ਹਗਆ ਸੀ. 5 ਉਸ ਦੇ ਮੁੱ ਥੇ 
'ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਇੁੱ ਕ ਸਕਰਪਸਟਕ ਨਾਮ: '.  ੁੱ ਡੀ ਬਾਬ ਲ, ਸਾਰੇ  ੇਸ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਸਭ 
ਗੰਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ '6 ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇਹਖਆ ਹਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਵੱਤਰ ਲਹ  ਨਾਲ ਸਰਾਬੀ, 
ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਦੇ ਲਹ  ਹਿਸ  ਨੇ; ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਹਖਆ ਹ,ੈ ਮੈਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਸੀ. (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 1-6, NJB) 
9 'ਇਹ ਹਸਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸੁੱ ਤ ਸਸੰਗ, ਉਹ ਸੁੱ ਤ ਪਹਾੜੀ ਹ,ੈ ਹਜਸ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਨ. . . 18 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਹ ੈ ੁੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਹਾਿਮ ਉੱਤੇ ਅਹਧਿਾਰ ਹ.ੈ' ' (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 9,18, 

NJB) 
1 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੂੰ  ਇਿ ਹੋਰ ਦ ਤ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਹਧਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੱਿ ਿੱਲੇ ਆ ਦੇਹਖਆ 
ਸੀ; ਉਸਦੀ ਮਹਹਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਹਿਆ. 2 ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਦੇ ਹਸਖਰ 'ਤ,ੇ' ਬਾਬਲ ਹਰਹਾ 
ਹੈ,  ੁੱ ਡੀਬਾਬ਼ੁਲ, ਹਡੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ ਤ ਦੀ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਭਹਰਸਟ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਗੂੰਦੇ, ਹਿਣਾਉਣੀ ਪੂੰ ਛੀ ਲਈ ਇੱਿ 
ਿਮਰਾ ਬਣ ਹਗਆ ਹੈ. 3 ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਮੈ ਡ ੂੰ ਿੇ ਪੀਤੀ ਹੈ; ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਰਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਜਰੀ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲ਼ੁੱ ਚਪ਼ੁਣਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਮੀਰ ਵਧ' ਇੱਿ ਹਰੋ 
ਅਵਾਜ 4 ਸਵਰਗ ਤੱਿ ਗੱਲ ਿੀਤੀ. ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਿਹਹਣਾ ਹ,ੈ 'ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਦੂਰ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, 
ਜੋ ਸਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸ ਜ ਰਮ ਸ ਚ ਸਹੁੱ ਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮ ਸੀਬਤ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹ,ੈ ਸ਼ੁਹਣਆ ਹੈ. 5 ਉਸ ਪਾਪ 
ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਿ ਿੇ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ : ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹ ੈ6 ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਮ ਉਸ ਨ ੂੰ  exacted ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ.. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਸਰਣ ਦੇ ਇੱਿ ਦ਼ੁੱ ਗਣਾ ਮਜਬ ਤ ਹਪਆਲਾ ਿੋਲ ਿਰਨ ਲਈ ਹ.ੈ 7 ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ 
ਓਰਗੀਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਿ ਨ ੂੰ  ਤਸੀਹੇ ਜ ਇੱਿ ਪੀੜਾ ਿੇ ਮੇਲ ਹੈ. ਮੈਨ ੂੰ  ਰਾਣੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਬਰਾਜਮਾਨ 
ਹੈ; ਮੈਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਵੀ ਹਵਧਵਾ am ਅਤੇ ਸੋਗ 8 ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਦੇ ਵੀ ਿਰੇਗਾ, ਇੱਿ ਹਦਨ ਹਵੱਚ, ਮ਼ੁਸੀਬਤ 
ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ ਹਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ:. ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਿਾਲ. ਉਸ ਨੇ ਜਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਸਾੜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰਭ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਜਸ ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਲੋਚਨਾ ਿੀਤੀ ਹ ੈ'9' ਉੱਿੇ ਸੋਗ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਜਰੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰਗੀਜ ਹੋਈ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਲਈ ਰੋ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਹੈ.. ਉਹ ਸਮੋਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, (: 1-9, 

NJB ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 18) ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ 

ਜਿਰਿਾਹ ਹਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਆਉਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਸਹੀ ਏਿਤਾ ਹੈ, ਜਦ 
ਤੱਿ ਬਾਅਦ, ਹਿਸ  ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

10 ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ! ਬਁਚ ਿੇ! ਉੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਠ - ਿਹੋਵਾਹ - ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਸਰੇ ਿਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਖੂੰ ਡ ਹ ੈ
- ਿਹੋਵਾਹ ਿਹਹੂੰ ਦਾ ਹ ੈ11 ਬਾਹਰ ਵੇਖ.ੋ! ਆਪਣੇ ਇਸਿਪੇ, ਸੀਯਨੋ, ਹ ਣ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਸਹਣਬਣਾਓ! 



12 ਿਹੋਵਾਹ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਿਹਹਣਾ ਹ,ੈ ਹਿਉਹਿ ਵਹਡਆਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਿਮ ਹਦੱਤਾ, ਰਾਸਟਰ ਹੈ ਜ,ੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਲ਼ੁੱ ਟ 
'ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੋਹੂੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਸੇਬ ਨ ੂੰ  ਛੋਹੂੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ. 13 ਹ਼ੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਿ 
ਹਹਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਨੇ ਲ਼ੁੱ ਹਟਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ. ' ਹਫਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ , ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿ 
ਿਹੋਵਾਹ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਭੇਹਜਆ ਹੈ! 14 ਗਾਓ, ਅਨੂੰ ਦ ਸੀਿੋਨ ਦੀ ਧੀ ਹ਼ੁਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ ਲਈ - ਿਰਦੀ 
ਹੈ! 15 ਅਤੇ ਉਸ ਹਦਨ 'ਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਿਹੋਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਹਰਹਾ ਹੈ. ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਲੋਿ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਵੱਚ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਫੇਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਿ ਿਹੋਵਾਹ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਮੈਨ ੂੰ  
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੱਹਲਆ ਹੈ! 16 ਿਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹ ਦਾਹ, ਪਹਵੱਤਰ ਜਮੀਨ ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਦਾ ਿਬਜਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇ
ਹਫਰ ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਸੂੰਦ ਿਰਦੇ ਹਨ. (ਜਿਰਿਾਹ 2: 10-16, NJB; KJV / NKJV ਵਰਜਨ ਬਾਣੀ ਜਿਰਿਾਹ 
2 ਤੌਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਧਆਨ: 6-12) 

ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਫੇਿ ਅੂੰ ਦੋਲਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ ਰਾਸਟਰ, ਵੈਟੀਿਨ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ,ੇ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਿਸ ਆਗ  ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਹਤ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਸਪਸਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿੇ ਹਨੂੰ ਦਾ ਿੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਿਸ  ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਜੋ (: 4-5 ਮੱਤੀ 24) "ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਗ਼ੁਮਰਾਹ" ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਹੈ. 1-2 (ਜੋ 
ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17 ਦੇ ਿੂੰ ਜਰੀ: ਬਹ਼ੁਤ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 6 ਦੇ "ਹਚੱਟੇ ਿੋੜੇ 'ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ. 

ਜਿਰਿਾਹ ਪਸੂੰਦ ਹ,ੈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਵੀ ਹਸਖਾਇਆ ਹਿ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਏਿਤਾ, ਜਦ ਤੱਿ ਬਾਅਦ, ਹਿਸ  ਨੇ ਵਾਪਸ 
ਵੀ ਵਾਪਰ ਨਾ ਸੀ: 

13 ਜਦ ਤੱਿ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਹਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਹਗਆਨ ਹਵੱਚ ਏਿਤਾ ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚਣ ਅਤ ੇ
ਸੂੰਪ ਰਣ ਮਨ਼ੁੱ ਖ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਹਸਆਣੇ ਬਣਦੇ. (ਅਫ 4:13, NJB) 

ਹਜਹੜੇ ਲੋਿ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿਸ  'ਵਾਪਸੀ ਿਰਨ ਲਈ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਇਸ ਏਿਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹਵੱਚ ਹਨ. ਅਸਲ ਹਵਚ, ਜਦ ਹਿਸ  
ਨੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਰਾਸਟਰ ਜੋ ਹਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਉਿਸਾਇਆ ਦੀ ਏਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ: 

11:15 ਹਫਰ ਸਤਵ ਦ ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ਼ੁਰਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ ਸਵਰਗ ਹਵਚ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਹਣਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਿਾਲ, 

'ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਿ ਮਤ 
ਿਰੇਗਾ.' 16ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹ,ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਹਵਚ ਰਾਜਾ ਬਹਣਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮੱਿਾ ਟਹੇਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਮੱਿੇ ਇਹ ਸਬਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਛੋਹਹਆ 'ਸਾਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ 
ਦੇਣ, ਸਰਬ ਸਿਤੀਮਾਨ ਿਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਸੀ, ਮੂੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸਿਤੀ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰ . 18 ਰਾਸਟਰ ਹੂੰ ਗਾਮਾ ਹਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾ ਲਈ ਆ ਹਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਮਰੇ ਹਨਰਣਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿ ਲਈ ਨਬੀ, ਪਹਵੱਤਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 
ਦਾ ਭੈ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਜਹ,ੇ ਇਨਾਮ ਜਾਵੇ. ਵਾਰ ਹਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰਨ ਲਈ 
ਆ ਹਗਆ ਹੈ. ‘(ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11: 15-18, NJB) 
19: 6 ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਹਣਆ ਿੀ ਹ,ੈ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਲਲ ਿਾਹ ਇੱਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਵਾਜ, ਸਮ਼ੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਜ ਗਰਜਣ 
ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਹਾੜ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ,! ਸਾਡਾ ਪਰਭ  ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸਿਤੀਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਹਗਆ 
ਹੈ; . . . 19ਤਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਨਵਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੇਹਖਆ, ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 



ਫੌਜ. 20 ਲੜਨ ਲਈ ਇਿੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਝ ਠਾ ਨਬੀ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਿਹਰਸਮੇ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੈਦੀ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਮਲ ਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮ ਰਤੀ ਦੀ ਪ ਜਾ 
ਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ ਧੋਖਾ ਸੀ. ਇਹ ਦ ੋਗੂੰਧਿ ਬਲਦੀ ਦੇ ਅਗਨੀ ਝੀਲ ਹਵੱਚ ਹਜੂੰ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਟੇ 
ਗਏ. 21 ਸਾਰੇ ਬਾਿੀ ਰਾਈਡਰ, ਜੋ ਹਿ ਉਸ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰ ੇ
ਪੂੰ ਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਹਰਆ. . . 20: 4 ਤਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਖਤ ਹੈ, ਹਜੱਿੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂੰਸਦੀ ਹਲਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 
ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮਾਹਨਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਵੇਹਖਆ. ਮੈਨ ੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਰ ਹ ਹੈ ਜੋ ਹਿਸ  ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ ਲਈ ਦੇਹਖਆ ਸੀ ਲਈ ਝ਼ੁਿਾਏ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ, ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ ਉਸ 
ਦੇ ਬ਼ੁੱ ਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਨ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਿੇ ਜ ਹੱਿ 'ਤੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਹ ਜੀਵਨ 
ਨ ੂੰ  ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤੱਿ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਸਨ ਿੀਤਾ. (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 19: 6,19-21; 20: 4, 

NJB) 
ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਹਿਸ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਜ਼ੁੜ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ. ਹਫਰ ਉਹ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ 
ਹਿ ਮਤ ਿਰੇਗਾ. ਹਿ ਜਦ ਹਨਹਚਾ ਦੀ ਸਹੀ ਏਿਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ. 

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ,ੇ ਝ ਠੇ ਮੂੰਤਰੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਚੂੰਗਾ ਹਵਖਾਈ, ਪਰ ਨਹੀ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਣਨ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਹਦੱਤੀ (2 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  11: 14-15) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਹਿਸ  ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹਰੋ ਮ਼ੁੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹੋ ਿੱਟ ਲੜਦੇ. 

7. ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ? 
ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਰਟ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ, ਪਰ, ਉੱਿੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਾ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ "ਸਮਝ 
ਅਨੂੰ ਤ ਹੈ" (ਜਬ ਰ 147: 5). 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਇਸ ਗਰਹਹ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ. 

ਜਦਹਿ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਹ,ੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹ਼ੁਹਗਣਤੀ ਰਹਹਣ ਲਈ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ 
ਹਨਰਦੇਸ ਹਤਆਰ ਹਨ. ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹੇਠ: 

8 ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਇਆ ਹ,ੈ ਹੇ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਚੂੰਗਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿੀ ਿਹੋਵਾਹ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ, ਦਇਆ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਹਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਦਾ?(ਮੀਿਾਹ 6: 8) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਮਨ਼ੁੱ ਖਜਾਤੀ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਅਹਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ (ਉਤਪਤ 3: 1-6) ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਿ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ (: 3-17 ਿ ਚ 20) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਹਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹੈ. 

ਿਹਾ ਦੀ ਹਿਤਾਬ ਦੇ ਹਸੱਹਖਆ: 



5 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਦਲ ਨਾਲ ਪਰਭ  ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਿਰ. 6 ਆਪਣੇ ਹਰ ਿੂੰ ਮ 
ਹਵਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰੇਗਾ 7 ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹਨਗਾਹ ਹਵੱਚ 
ਹਸਆਣੇ ਨਾ ਹ;ੋ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਡਰੋ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੱਿ ਹਵਦਾ. (ਿਹਾ 3: 5-7) 

ਹਫਰ ਵੀ, ਹਜਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਦਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਜ ਆਪਣੇ ਿਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲਈ ਉਡੀਿ ਨਾ ਿਰੇਗਾ. ਿਈ ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਹਿ ਉਹ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਨਾ 
ਿਰ.ੋ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਸੈਤਾਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਗ਼ੁਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9) ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਸ ਅਤੇ 'ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਹੂੰ ਿਾਰ' (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2:16) ਇਸ ਲਈ ਹਡੱਗ ਹਗਆ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਹਮਿ ਪਰੂੰਪਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹਨਰਪੱਖ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹਿਉਹਿ ਉਹ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਉਹ (cf. ਹਿਰਹਮਿਾਹ 10:23) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਤੋਬਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਇਸ ਲਈ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ (: 21-22 cf. ਮੱਤੀ 24) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸੁੱ ਜ ੇ

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੁਆਰਿੀ ਨਹੀ ਹੈ: ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਹਪਆਰ (8,16 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4) ਹੈ. (:; ਿਾਿ ਬ 2: 29-31 8-

11 ਮਰਿ਼ੁਸ 12) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲਾ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਹਦਖਾਉਣ. ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਸ਼ੁਆਰਿੀ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਹਵਚ ਅੂੰ ਤ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਰੋਮੀ 8: 6). 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ: 
1 ਜੋ ਿੋਈ ਵੀ ਹਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਈੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹਪਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ. 2 ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ . 3 ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹਪਆਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ ਔਖੇ ਨਹੀ ਹਨ. (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5: 1-3) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ (: 172 ਜਬ ਰ 119) "ਹ਼ੁਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ". ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਸ਼ੁੱ ਧ (1 ਹਤਮਹੋਿਉਸ 1:15) ਹਨ. ਅਫਸੋਸ 
ਦੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ "ਿ਼ੁਧਰਮ" ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ ਹਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਨਾ ਭ਼ੁੱ ਲੋ ਹਿ ਹਿਸ  ਦੀ 
ਸਰਹਾ ਜ ਨਬੀ ਨ ੂੰ  ਨਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ (ਮੱਤੀ 5:17) ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਿ 
ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਿੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਿੇ ਸੋਹਚਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 5: 21-27). ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ 
(ਮੱਤੀ 5:19) "ਜੇ ਿੋਈ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੱਹਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ" (ਰ ਪ 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ' 

ਅਤੇ 'ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ' ਹਨ). 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਹਨਹਚਾ ਮ਼ੁਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ (ਿਾਿ ਬ 2:17). ਿਈ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ (ਮੱਤੀ 7: 21-23) ਹਵਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (cf. 1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  
11: 1). (ਰੋਮੀ 3:23) ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਿੀਤਾ ਹੈ: (4, KJV 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3) "ਪਾਪ ਦੇ ਨੇਮ ਹਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹਜਉਣਾ ਹ"ੈ. ਪਰ, ਬਾਈਬਲ 
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਰਹਹਮ ਦੀ ਸਜਾ ਉੱਪਰ ਹਜੱਤ ਜਾਵੇਗਾ (ਿਾਿ ਬ 2:13) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਿ ਿੋਜਨਾ ਹੈ (cf. 

ਲ ਿਾ 3: 6). 



ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਹੱਲ, ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਤੱਿ, ਿੂੰ ਮ ਨਹੀ ਿਰੇਗਾ. ਹਜਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵਚ ਹਿਸ  ਨੇ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:15) 

"ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਖ" ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਹਜੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹਸੱਧਾ ਿਰੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 
ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਮਜੌੂਦ ਹੈ, ਸਕਉਸਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਨਕਾਰ . ਇਹਤਹਾਸ ਪਰਦਰਸਨ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਨਹੀ ਹ:ੈ 

6 ਆਤਮਿ ਹੋ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਪਰ ਰ ਹਾਨੀ ਸੋਚ ਹੋਣ ਲਈ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਿਰਿੇ ਸੋਚ ਪਾਪੀ ਸ਼ੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, 
ਹੈ 7. ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਾਇਿ ਇਸ ਲਈ, ਹਜਹੜੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਨਾ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਹਵੱਚ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ 8. (ਰੋਮੀ 8: 6-8) 

ਮਸੀਹੀ ਅਹਧਆਤਹਮਿ ਤੇ ਹਧਆਨ ਿਰਨ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਦੱਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ (ਰੋਮੀ 8: 

9) ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਨਿੱਜੀ ਿਮਜਰੋੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ,: 
26 ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਭੈਣੋ ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਹਿ ਮਾਸ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਆਣੇ ਨਾ, ਬਹ਼ੁਤੇ ਿਹਰਸਮੇ ਨਾ, ਨਾ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਚੂੰ ਗੇ, ਿਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਲਈ. 27 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਸਆਣੇ ਨ ੂੰ  ਸਰਹਮੂੰਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪਾ ਲਈ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮ ਰਖਤਾ 
ਚ਼ੁਹਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨਤਾਣੇ ਨ ੂੰ  ਚ਼ੁਹਣਆ ਨ ੂੰ  ਸਰਹਮੂੰਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਸਿਤੀਸਾਲੀ ਹਨ 
ਪਾ ਲਈ; 28 ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿ਼ੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤ਼ੁੱ ਛ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚ਼ੁਹਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਿ਼ੁਝ ਨਹੀ 
ਹਨ, ਿ਼ੁਝ ਵੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਹਨ, ਜੋ ਹਿ ਹਲਆਉਣ ਲਈ , 29 ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਿਈੋ ਵੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖ ਉਸਦੇ ਸਾਮਹਣੇ 
ਹੂੰ ਿਾਰ. 30 ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਹਿਸ , ਹਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਬ਼ੁੱ ਧ ਬਣ ਹਗਆ 
ਹੈ ਅਤੇ - 31, ਜੋ ਹਿ, ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਇਹ ਹਲਹਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ "ਉਹ ਜੋ ਮਹਹਮਾ, ਹਦਉ ਹਵੱਚ ਹਨ ਉਸਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਹਵੱਚ ਹੀ 
ਮਹਹਮਾ. " (1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  1: 26-31) 

ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਹਵਚ ਮਹਹਮਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ! ਸਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਹਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ (2 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  5: 7), ਉਪਰਿੋਤ 
ਤਲਾਸ (ਿ਼ੁਲ਼ੁ 3: 2) ਹਨਹਚਾ ਹਵਚ (ਇਬ 11: 6). ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਿਮ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 22:14) ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੂੰ ਨ 
ਹੋਵੇਗਾ. 

ਬਾਈਬਲ ਿਹਹੂੰਦੀ ਹੈ ਹਿ ਮਸੀਹੀ ਹਿਸ  ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿ ਹੈ ਹਿ ਅਸਲੀ 
ਮਸੀਹੀ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਸਹਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ ਿਰਦੇ ਹਨ? ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ: 

12 "ਇੱਿ ਸਹਹਜਾਦਾ ਹਿਸੇ ਦ ਰ ਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਚਹਲਆ ਹਗਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਿ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 
ਲਈ. 13 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿ, ਦਸ ਝੋਲੇ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਦੀ ਦਸ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿਹਾ, 'ਿਾਰੋਬਾਰ ਹ ੋਮੇਰ ੇ
ਆਉਣ ਤੱਿ.' 14 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਹਰਿ ਨੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਨਫਰਤ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਇੱਿ ਵਫਦ ਭੇਹਜਆ ਅਤ ੇ
ਹਿਹਾ, '' ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਵੇੋਗਾ. ' 

ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਸੀ 15 "ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਫਰ ਇਹ 
ਸੇਵਿ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਧਨ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਹਿਹਾ ਜਾ ਿਰਨ ਦਾ ਹ਼ੁਿਮ ਹਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਨ ੂੰ  



ਨੇ ਹਿੂੰ ਨਾ ਨਫਾ ਿਮਾਇਆ ਹ ੈ16 ਪਹਹਲਾ ਅਤੇ ਆਹਖਆ, ਿੋਲ ਆਏ 17 ਅਤੇ ਹਿਸ  ਨੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ, 'ਸਾਬਾਸ, ਚੂੰ ਗੇ 
ਸੇਵਿ ਹੈ ਨੇ ਹਿਹਾ.' ਸ਼ੁਆਮੀ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਦਸ ਝੋਲੇ ਿਮਾਏ ਹਨ. '; ਹਿਉਹਿ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਿੋੜਹਾ ਹਵਚ 
ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ, ਦਸ ਸਹਹਰ ਉੱਤੇ ਅਹਧਿਾਰ ਹੈ. '' 18 ਦ ਜੇ ਨੇ ਆਹਖਆ, 'ਸ਼ੁਆਮੀ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਪੂੰ ਜ ਝੋਲੇ ਿਮਾਇਆ 
ਹੈ.' 19 ਇਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਹਾ, 'ਤ ੂੰ  ਵੀ ਪੂੰ ਜ ਸਹਹਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ. ' (ਲ ਿਾ 19: 12-19) 

ਿੋੜਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਹੈ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹ.ੋ ਮਸੀਹੀ ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਅਸਲੀ ਸਹਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਿਰਨ ਲਈ, ਮੌਿਾ ਹ.ੈ ਹਿਸ  
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਹਾ, '(ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 22:12) "ਮੇਰੇ ਇਨਾਮ ਮਰੇ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਰਿੇ ਹਵਅਿਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ". (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17:14 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 6:44) ਹਜਹੜੇ ਸੱਚ-ਮ਼ੁੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਲਈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਇੱਿ ਿੋਜਨਾ (ਅੱਿ ਬ 14:15) ਅਤੇ ਇੱਿ ਜਗਹਾ (2 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 14) ਹਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਸਲੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ 
ਇੱਿ ਹਹੱਸਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ! 

2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  'ਤੇ, ਰਸਾਲੇ ਸਾਇੂੰ ਸ ਹਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿ ਨਿਲੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਅਤੇ ਿਰਾਉਡਸਰੋਹਸੂੰਗ "ਦ਼ੁਸਟ 
ਸਮੱਹਸਆ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ" ਭੀੜ ਦੀ ਸਿਤੀ "ਇੱਿ ਲੇਖ ਸੀ. ਹਫਰ ਵੀ, ਲੇਖ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਹਿ ਿੀ ਬ਼ੁਰਾਈ ਸੀ, ਇਿੱਲੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੇਲਹ ਹੈ. 

ਸਹਹਿਾਰਤਾ, ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਰੀਿੇ ਹਠੇ ਤੱਿ, ਦੇ 21 ਸਦੀ ਹਵੱਚ ਫੇਲ ਤਬਾਹ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ 
ਮਹਾਨ ਪਰਲੋ ਸੀ, ਜਦ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਫੇਲਹ ਹੈ ਟਾਵਰ (: 1-9 ਉਤਪਤ 11) ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਹਿੋਗ ਹੈ. 

ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆ, ਹਮਡਲ ਈਸਟ ਵਰਗੇ ਸਿਾਨ ਹਵੱਚ (ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੂੰਸਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਨੀਏਲ 9: 

27a; 1 ਿੱਸ 5: 3), ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ-ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ (ਰੋਮੀ 14 ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 17). 

ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ, ਉਮੀਦ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾ (cf. ਹਹਜਿੀਏਲ 21:12) ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ 
ਰਾਸਟਰ ਹਵੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿੇ (cf. ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9) ਟਹਹਲ ਖ਼ੁਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਦਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮੱਹਸਆ, ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਹਹਿੋਗ ਦੇ ਿੇ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰ ਹਵੱਚ ਮਦਦ 
ਿਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:18) ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਹਜਨਸੀ ਅਮਰ, ਗਰਭਪਾਤ, ਅਤੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ 

ਹਹੱਸੇ ਅਮਰੀਿਾ ਦੇ ਿੇ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿ.ੇ 

ਵੱਡੇ ਿਰਜੇ ਦੇ ਿੋਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਅਮਰੀਿਾ, ਿ ਿੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਈ ਰਾਸਟਰ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, 
ਪਰ ਆਹਖਰਿਾਰ (ਹਬੱਿ ਿ 2 ਪਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ: 6-8) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿੇ. 

ਅਹਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ-ਹਸੱਹਖਆ ਸੂੰਿ਼ੁਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸਟਰ-ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ. ਧਾਰਹਮਿ ਲੜਾਈ-ਮ਼ੁੱਚ ਹਿਸੇ -ਇੂੰਟਰਫੇਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਿਸ  ਨ ੂੰ  ਹਬਨਾ ਮ਼ੁਿਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੋ ਲਹਹਰ 
ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਾਪ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹਿਸ  ਦੀ ਿ਼ੁਰਬਾਨੀ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ 

ਭ਼ੁੱ ਖ ਮ਼ੁੱ ਦੇ -ਸੋਹਧਆ ਜੀਵਾ ਸੂੰਭਾਵੀ ਫਸਲ ਿਾਰਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਿਾਲ ਦੇ ਖਤਰ ੇ'ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿੇ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਫਲਤਾ-ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 



ਆਧ਼ੁਹਨਿ ਮੈਡੀਿਲ ਹਵਹਗਆਨ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੈ. 

ਅਫਰੀਿਾ, ਏਸੀਆ, ਅਤੇ ਹਰੋ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਹਵੱਚ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬੀ, ਜਦਹਿ ਅੂੰ ਤ ਵੇਲੇ 'ਬਾਬਲ' (cf. ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 18: 1-19) ਇੱਿ 
ਵਾਰ ਲਾਭ, ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਿਰੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ-ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਾਹਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਹਪਆਰ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਇੱਿ ਹਪਆਰ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਹਵੱਤਰ, ਇੱਿ 
ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10; 20: 4-6). ਇਸ ਰਾਜ-ਮ਼ੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 
ਹਵਚ ਹਜਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿੋਈ ਪਿੋੀ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹੈ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਚਰਚ 
(ਿੈਿੋਹਲਿ ਜ ਹਰੋ) ਹੈ. ਚਰਚ ਰੋਮ ਦੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਹਵਰਧੋ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਖ਼ੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਹਵਰਧੋ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ. ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਹਿ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਮੱਤੀ 24:14 ਪ ਰਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਮੀਡੀਆ ਿਵਰੇਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇਗਾ. 

ਇਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ "ਹਨਊ ਿਰ ਸਲਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੱਲੇ ਆ 'ਵੀ ਸਾਹਮਲ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪਿੋੀ 21: 2) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧਾ ਿਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਿੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬ਼ੁਰਾਈ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਹੋਰ ਹ ੋ
ਜਾਵੇਗਾ, 

ਦ਼ੁੱ ਖ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਮੌਤ. 

ਪਰਚਾਰ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਿ ਅਹਹਮ ਿੀਮ ਹ.ੈ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇ
ਲੇਖਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ. ਹਿਸ , ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ. 

ਪ਼ੁਰਾਣੀ 'ਮਸੀਹੀ' ਉਪਦੇਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਚ ਿਰਨ. ਜਲਦੀ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਆਗ , ਅਤੇ ਮਲੀਟੋ ਵਰਗੇ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ. ਸਾਨ ੂੰ  ਹਵੱਚ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਉਣ ਦੀ. 

ਿਾਦ ਿਰੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਹਵਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਹਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ 
ਹਿ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਪ਼ੁਨਰ ਉਿਾਨ-ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਿਸੇ ਚੀਜ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਪਹਹਲੀ ਿੋਹਸਸ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹ.ੈ 

ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹਿਸ  ਦੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਸਰਫ ਹੈ. ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  
ਹਸਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ. ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮ਼ੁਿਤੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ 
ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ (ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 11: 5). 

ਿਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿ ਹਿਸ  ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿ ਅੂੰ ਤ ਤਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਰਾਸਟਰ (ਮੱਤੀ 24:14) ਲਈ ਇੱਿ 
ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਚਾਰ ਹ਼ੁਣ ਿੀ ਹੋ ਹਰਹਾ ਹੈ. 

ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿ ਪਰਮਸੇ਼ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱ ਸਸਆ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਲ ਹੈ . ਪਰ, ਸਭ ਨਾ ਿਰਦੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਿਨ ਿਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ 
ਹੋ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹ,ੈ ਜਦਹਿ "ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ" ਸਦੀਪਿ (ਮੱਤੀ 6:13) ਹੈ (1 ਿ਼ੁਹਰੂੰ  7:31). 



ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਦ,ੇ ਜੋ ਹਿ ਿ਼ੁਝ ਸਾਨ ੂੰ  ਹ ੈਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਗੂੰਭੀਰ ਹਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ (ਮੱਤੀ 24:14) ਸਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਿ਼ੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ (19-20 ਮੱਤੀ 
28) ਹਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿੋਹਸਸ ਿਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਨ ੂੰ , ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਿ ਹ,ੈ ਜਦਹਿ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹਸੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਤੇ 
ਹਦਲਾਸਾ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹਵੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਿੋਸਣਾ ਨ ੂੰ  ਸਹਹਿੋਗ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਹਵਸਵਾਸ ਿਰੇਗਾ? 

ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ 
 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਅਮਰੀਿਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਸਹਿਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਿ  ਗਰੈੈੰਡ 
ਐਵਹਨਊ, ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ, ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਅਮਰੀਿਾ. 
 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (CCOG) ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ 
 

CCOG.ASIA ਇਹ ਸਾਈਟ ਏਸੀਆ 'ਤੇ ਫੋਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਿਈ ਿਈ ਏਸੀਆਈ ਭਾਸਾ ਹਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਲੇਖ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਿ਼ੁਝ ਇਿਾਈ ਹੈ. 
CCOG.IN ਇਹ ਇੱਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤੀ ਹਵਰਾਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹਨਸਾਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸਾ ਹਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ. 
CCOG.EU ਇਹ ਇੱਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿ ਰਪ ਵੱਲ ਹਨਸਾਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਿ ਰਪੀ ਭਾਸਾ ਹਵੱਚ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ. 
CCOG.NZ ਇਹ ਇੱਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਿੱਲੇ ਦੀ ਹਪੱਠਭ ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਯ  ਜੀਲੈਂਡ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਹਨਸਾਨਾ ਹੈ. 
CCOG.ORG ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਮ਼ੁੱ ਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਹਖੱਤੇ 'ਤੇ 
ਲੋਿ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ, ਹਲੂੰ ਿ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਲ ਹਨ. 
CCOGCANADA.CA ਇਹ ਇੱਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੈਨੇਡਾ ਹਵਚ ਹਜਹੜੇ ਵੱਲ ਹਨਸਾਨਾ ਹੈ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ 
ਲਈ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. 



PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੂੰ ਟੀਹਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਦੇ 
ਹਫਲੀਪੀਨਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. ਇਹ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਤਾਗਾਲੋਗ ਹਵਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ. 
 

ਹਨਊਜ ਅਤੇ ਇਹਤਹਾਸ ਵੈਿੱਬਸਾਇਟ 
 

COGWRITER.COM ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਿ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੂੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰ, ਉਪਦੇਸ, 

ਇਹਤਹਾਸਿ ਲੇਖ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਭਹਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਹਤਹਾਸ 'ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵੈਬਸਾਈਟ' ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਆਸਾਨ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ਇਹ ਇੱਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਖਬਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਸੇ ਨ ੂੰ  ਿਵਰ ਿਰਦਾ ਹੈ. 
 

ਭਾਸਣ ਅਤੇ ਸਰਮੋਹਨਿੱਤੇਸ ਲਈ ਿ ਤ਼ੁਬੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ 
 

BibleNewsProphecy ਚੈਨਲ. CCOG ਸਰਮੋਨੇਟਤੇ ਵੀਹਡਓ ਨ ੂੰ . 
CCOGAfrica ਚੈਨਲ. ਅਫਰੀਿੀ ਭਾਸਾ ਹਵੱਚ CCOG ਸ਼ੁਨੇਹੇ. 
CDLIDDSermones ਚੈਨਲ. ਸਪੇਨੀ ਭਾਸਾ ਹਵਚ CCOG ਸ਼ੁਨੇਹੇ. 
ContinuingCOG ਚੈਨਲ. CCOG ਵੀਡੀਓ ਛਪਵਾਇਆ.  
 
 
 
ਫੋਟੋ ਿ਼ੁਝ ਬਾਿੀ ਇੱਟ ਦੇ ਿ਼ੁਝ ਹੇਠ (ਪਲੱਸ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁਝ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਜੋੜੇ) ਿਰ ਸਲਮ ਹਵਚ ਇਿ ਇਮਾਰਤ ਨ ੂੰ  ਿਈ ਵਾਰ 
ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਣਆ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਬਹਤਰ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਹੱਲ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਤੀ 
ਸੀਿੋਨ ਿਹਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਦੱਹਸਆ: 
 



 
 
ਇਹ ਸਾਇਦ ਛੇਤੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਿਲੀਹਸਿਾ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹਗਆ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਹਵਸਵਾਸ ਿੀਤਾ ਹੈ. ਇਿ 
ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਹਿ ਹਿਸ  '' ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ '' ਚ ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਿਰ ਸਲਮ ਹਵਚ 
ਇਿ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਰਹਾ ਸੀ. 
 
 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ  ੀ ਕਬੂਸਲਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਸਕ ... ਤ ਹਾਨੰੂ, ਭਰਾ ੋ 
ਅਤੇ ਭੈਣੋ, 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਚਰਚ ਸਜਹੜੇ ਯਹੂਸਦਯਾ ਸ ੁੱ ਚ ਮਸੀਹ ਸਯਸੂ ਸ ੁੱ ਚ ਹਨ ਦ ੇਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ. 
(1 ਥੁੱ ਸ 2: 13-14) 
 
ਸ ਸ਼ ਾਸ ਇੁੱ ਕ  ਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ ੁੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ੇਸਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਲਈ ਪੂਰ ਕ ਸੰਘਰਸ਼. 
(ਯਹੂਦਾਹ 3) 
 
ਉਸ ਨੇ (ਸਯਸੂ) ਨੇ ਸਕਹਾ, "ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਹਰ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਇਹ  ੀ ਹੈ, ਸਕਉਸਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ. "(ਲੂਕਾ 4:43) 
 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕ ਝ [C] ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਝ ੰ ਡ, ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਪਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ. (ਲੂਕਾ 12: 31-32) 
 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਗ ਾਹੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸ ੁੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਾ ੇਗਾ 
ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਤੇ ਸਫਰ ਅੰਤ ਆ ੇਗਾ. (ਮੁੱ ਤੀ 24:14) 


	1. ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ?
	ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ.
	ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਅਣਜੰਮੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੱਚੇ,, ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਤਾ. ਮੇਜਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾਈ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਸ...
	ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
	ਕਈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਦੇ.
	ਨ੍ਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡੇ
	25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ-ਨੋਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ 193 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂਲ ਨ੍ਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ "17 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ. ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 17 ਗੋਲ ਹਨ:
	ਟੀਚਾ 1. ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅੰਤ ਗਰੀਬੀ
	ਟੀਚਾ 2. ਅੰਤ ਭੁੱਖ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
	ਟੀਚਾ 3. ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਰ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ-ਹੋਣ
	ਟੀਚਾ 4. ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
	ਟੀਚਾ 5. ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ girls ਤਾਕਤ
	ਟੀਚਾ 6. ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ
	ਟੀਚਾ 7. ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ
	ਟੀਚਾ 8. ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨੀਤ ਦਾ ਕੰਮ
	ਟੀਚਾ 9. ਸਰੀਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
	ਟੀਚਾ 10. ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ
	ਟੀਚਾ 11. ਬਣਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੰਮਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ
	ਟੀਚਾ 12. ਟਿਕਾਊ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਯਕੀਨੀ
	ਟੀਚਾ 13. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਵੋ
	ਟੀਚਾ 14. ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ
	ਟੀਚਾ 15., ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪਰਬੰਿ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਰੱਖਣ ਜੰਗਲ, ਲੜਾਈ ਮਾਰੂਥਲ, ਅਤੇ halt ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਨ ਰਿਵਰਸ ਅਤੇ ਜੈਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
	ਟੀਚਾ 16., ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ
	ਟੀਚਾ 17. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ
	ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ 2030 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰੀਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਢ...
	"ਨਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡੇ" "ਨਿਊ ਕੈਥੋਲਿਕ ਏਜੰਡੇ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੌਰ ਸ਼ਬਦ "ਕੈਥੋਲਿਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਵਿਆਪਕ." ਪੋਪ ਨਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ."
	ਪੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਕੋਪ 21 ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ (ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ' ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ), ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ "ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਦੇ-ਵ...
	ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਭੁੱਖਾ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ, ਆਦਿ, ਇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ?
	ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ
	ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 51 ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਸੀ; ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਨ 193.
	ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਗਠਨ ਦੇ, ਸੌ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
	ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.
	ਪਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਵਾਦ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਦਹਿ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ / ਜ ਸਖ਼ਤ ਗਰੀਬ ਹਨ.
	ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵੱਧ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ, "ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਸੀ,. ਇਸ ਲਈ, 2015 ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "17 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਨੂੰ ਅਪਣਾਇ...
	ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 6 ਮਈ, 2016 'ਤੇ, ਪੋਪ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਪੋਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 18) ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ.
	ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
	ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ "ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ."
	ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
	23 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ. (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 10:23, NKJV ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ)
	ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
	16 ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਹਨ; 17 ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੈ, 18 ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀ ਹੈ... (ਰੋਮੀ 3: 16-18)
	ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੁਟੋਪੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.
	ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
	ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27). ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਯੁਟੋਪੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ...
	(: 9-12 2 ਥੱਸ 2) ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਨੂੰ ਯੁਟੋਪੀਆਈ ਤਰੱਕੀ' (cf. ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 13:10) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਅਜਿਹੇ ਅਮਨ ਕਰੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹੈ, ਨਾ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27; 11: 31-44) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ...
	ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਾਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
	ਜੀ.
	2. ਇੰਜੀਲ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
	ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:
	3. ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
	ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ
	ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ
	ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ (ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ) ਜੋ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
	17 ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, 'ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: "ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ."' 18 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ...
	ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ. (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 11: 17-21)
	ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 20:33; ਓਬਦਯਾਹ 21; ਮੀਕਾਹ 4: 7).
	ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ.
	4. ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
	ਜਦਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ.
	ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਖਾਇਆ
	ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ
	ਪਤਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਖਾਇਆ
	ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੁੱਕ
	1 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਗਦੀ ਸੀ. 2 ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਾ ਫਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਲ ਦਿੰ...
	5. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
	ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੀ?
	ਜੀ. (1)
	ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਇਮ ਪੋਸਟ-ਨਿਊ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼
	ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
	ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ
	ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯੂ, ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਪਲੱਸ
	ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ...
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