ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦ਼ੁਨੀਆੀਂ ਕਵਚ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀ ੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ?

“ਬਕਿਆੜ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ... ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ੀਂ ਧਰਤੀ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਦੇ
ਸੱਟ ਨਹੀ ੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸਟ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਕਉਕਕ
ਕਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦਾ ਹੈ.” (ਿਸਾਿਾਹ
11: 6,9)

ਨਾਲ
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ਬੌਬ ਥੀਲ, ਪੀਐਚ.ਡੀ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!
ਨਾਲ ਬੌਬ ਥੀਲ, ਪੀਐਚ.ਡੀ.
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ਨਨਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਡ ਅਤੇ ਸਕਸੇਸਰਸ, ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਈ ਨਤਆਰ
ਨਕਤਾਬਚਾ. 1036 ਡਬਲਯੂ . ਗਰਡ
ੈਂ ਐਵੇਨਨ., ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433,
ਯੂ ਐਸਏਏ ਆਈਐਸਬੀਐਨ: 978-1-940482-09-5.
ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਆਪਣੀਆੀਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾੀਂ ਕਕਉ ੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜਾੀਂ ਕਵਚ ਕਿਸੂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ
ਵਾਕਲਆੀਂ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ?
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੂ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਕਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ
ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕਜੰਦਗੀ ਜੀ ਕਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਅਸਲ
ੀਂ ਹੈ?
ਕਕਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉਦੀ
ੀਂ ਹੈ? ਮ਼ੁ ਲੇ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉਦੀ
ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੇ ਕੀ ਕਸਖਾਇਆ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ
ਦ਼ੁਨੀਆੀਂ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ?
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ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨਿਆੜ ਨਾਲ ਲੇ ਨਟਆ ਹੋਇਆ
ਨਦਖਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਬਰਡਾਈਨ ਨਪਰਨੰ ਟੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਨਫਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ
ਸੀ. ਬੈਕ ਕਵਰ 'ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਡਾ. ਬੌਬ ਨਿਏਲ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਵਚ ਚਰਚ ਆਫ਼
ਗੌਡ ਨਬਲਨਡੰ ਗ ਦਾ ਅਸਲ ਨਹੱਸਾ ਹੈ.

ਸਮੱਗਰੀ
1. ਕੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ?
2. ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
3. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕਵਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਸੀ?
4. ਕੀ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਕਦੱਤਾ?
5. ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸਖਾਇਆ.
6. ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਰਾਜ ਕਸਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ...
7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਉ?ੀਂ
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋ ਟ: ਇਹ ਪ਼ੁਸਤਕ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਤੋਂ
ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਕ਼ੁ ਝ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ
ਹੈ ਕਕ ਨੇ ੜੇ ਹੈ. ਇੰਗਕਲਸ ਵਰਜਨ www.ccog.org 'ਤੇ ਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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1. ਕੀ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ?
ਦੁਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਨਰਹਾ ਹੈ .
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸਤਾਏ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਗਰੀਬੀ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੱਚ ਹਨ। ਅਣਿੰਮੇ
ਬੱਨਚਆਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਨਚਆਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਰੋਗ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨੂੰ ਨਚੰਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਨਗਕ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਨਵਚ ਨਸਹਤਮੰਦ
ਰਨਹਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵੀ ਪਰਦਸ਼
ੂ ਤ ਹੈ. ਕਈ ਰਾਿਨੇਤਾ ਯੁ ੱਧ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ . ਅੱਤਵਾਦੀ
ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਨਵਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ.
ਨਵਾੀਂ ਿੂ ਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡਾ
25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਵੱਲੋਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ ਐਨ) ਦੀਆਾਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ “ 17 ਸਨਿਰ ਨਵਕਾਸ
ਟੀਨਚਆਾਂ ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਨਦੱਤੀ ਨਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਾਂ ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ
ਏਿੰਡਾ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ ਹਨ:
ਟੀਚਾ 1. ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 2. ਭੁੱਖ ਨਮਟਾਓ, ਭੋਿਨ ਸੁ ਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਨਟਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 3. ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਨਵਚ ਸਾਨਰਆਾਂ
ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 4. ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸੱਨਖਆ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਭਰ ਨਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਨਕਆਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 5. ਨਲੰ ਗ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 6. ਸਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਟਕਾ.
ਪਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
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ਟੀਚਾ 7. ਸਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਨਕਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਟਕਾਅਤੇ ਆਧੁਨਨਕ ਰਿਾ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 8. ਸਨਿਰ, ਸੰਨਮਨਲਤ ਅਤੇ ਨਟਕਾ ਆਰਨਿਕ ਨਵਕਾਸ, ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 9. ਲਚਕੀਲੇ ਚੇ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਨਟਕਾ ਉਦਯੋਨਗਕਤਾ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਟੀਚਾ 10. ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਨਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਿਟਾਓ
ਟੀਚਾ 11. ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਬਸਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁ ਰੱਨਖਅਤ, ਲਚਕੀਲਾ
ਅਤੇ ਨਟਕਾ. ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 12. ਨਟਕਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 13. ਿਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 14. ਨਟਕਾ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰਾਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦ
ੰ ਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਵਰਤੋਂ
ਟੀਚਾ 15. ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਨਿਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ, ਪੁਨਰ
ਸਿਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਿੰਗਲਾਾਂ ਦਾ ਨਨਰੰਤਰ ਪਰਬੰਧਨ
ਕਰਨਾ, ਉਿਾੜ ਦਾ ਉਿਾੜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਨਿਾਰ
ਅਤੇ ਿੈਵ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਿਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਟੀਚਾ 16. ਨਟਕਾ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਨਮਨਲਤ ਸੁ ਸਾਇਟੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਨਨਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਿਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਨਮਲਕ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ
ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 17. ਸਨਿਰ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਗਲੋ ਬਲ ਸਾਾਂਝਦ
ੇ ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਾਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁ ਰਿੀਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਏਿੰਡਾ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਨੂੰ ਸਨਿਰ
ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਏਿੰਡਾ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ,
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ਨਸੱਨਖਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਨਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ
ਮਨੁੱ ਖਤਾ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਗ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਹਨ (ਸੀ.ਐਫ. ਉਤਪਤ 3: 5 ). ਟੀ ਉਸ ਦਾ ਏਿੰਡਾ , ਵੀ, ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ
ਦੇ ਲੌ ਡੈ ਟੋ ਸੀ ਐਨਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੈ .
" ਨਨਊ ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ ਏਿੰਡੇ ' ਨਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " ਨਨਊ ਕੈਿਨੋ ਲਕ ਏਿੰਡੇ ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਨਵਆਪਕ. ” ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਨੇ ਗੋਦ ਨਲਆ
ਦੇ ਨਨਊ ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ ਏਿੰਡੇ ' ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਹਮ ਨਨਸ਼ਾਨੀ. ”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਨਵੱਚ ਪੈਨਰਸ ਨਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੀਨਟੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ( ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੀ 21 ਵੀ ਾਂਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਰਲੇ ਖ ) ਪੋਪ
ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸ਼ਸ
ੰ ਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਨਦੱਤੀ ਨਕ ਉਹ “ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ”
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਨਰਸ ਦੇ ਸਮਝੌਨਤਆਾਂ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਵਾਅਦੇ ਸਨ. (ਨਫਰ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਨਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ 2017 ਨਵੱਚ, ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋ ਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਨਰਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁ ੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਿਲੱ ਗ
ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਹੱਨਸਆਾਂ ਤੋਂ।) ਪੋਪ
ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਨਕਹਾ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖਤਾ “ ਨਡੱ ਗ ਿਾਵੇਗੀ ” ਿੇ ਉਹ ਿਲਵਾਯੂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਨਧਤ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪਰਦਨੂ ਸ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਦਨਕ, ਭੁੱਖਾ, ਗਰੀਬ ਖਤਰਾ ਿਾ
ਿਾ , ਆਨਦ ਿਾਵੇਗਾ ਮਨੁੱ ਖੀ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ '2030 ਏਿੰਡਾ ਹੈ
ਅਤੇ / ਿ ਪੈਨਰਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੌਲਵ ਈ ਸਮੱਨਸਆ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਟਰਕ
ੈ ਕਰਕਾਰਡ
ਟੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂ ਬਰ 1945 ਨੂੰ
ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ , ਦੂਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਨਵੱਚ. ਇਸਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਵੇਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਨ; ਹੁਣ 193 ਹਨ.
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ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਸੌ, ਿੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਨਵੱਚ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਿੇ ਵੀ ਤੀਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਨਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ.
ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਹਯੋਗ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਨਿਸ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਿ ਅਤੇ ਈਕੁਮਨੀਕਲ ਏਿੰਡੇ ਦੀ
ਨਕਸਮ ਿੋ ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਮਕ ਆਗੂ ਪਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ , ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਲਆਉਣਗੇ।
ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ ਨਰਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਨਰਹਾ . ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹਨਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਾਂ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਕਈ ਲੱ ਖਾਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ / ਿਾਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗਰੀਬ ਹਨ.
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਟੀਨਚਆਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਨਰਆ ਹੈ . ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ “ ਨਵਕਾਸ ਟੀਚੇ ” ਸਨ , ਪਰ ਇਹ
ਸਫਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਨਕ ਖੁਦ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ। ਇਸ ਲਈ, 2015 ਨਵੱਚ,
ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ " 17 ਸਨਿਰ ਨਵਕਾਸ ਟੀਨਚਆਾਂ " ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ. ਕੁਝ
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ. ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂ ਓਪੀਅਨ ਕਲਪਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.
ਨਿੱਿੋਂ ਤੱਕ ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ , ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਯੂ ਰਪੀਅਨ ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਦਾ ਸੁ ਪਨਾ ਵੇਨਖਆ ਸੀ ਨਕ ਉਸਦੀ ਚਰਚ ਉਸ ਮਹਾਾਂਦੀਪ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਫਰ ਵੀ, ਪੋਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਸੁ ਪਨਾ ਬਣ
ਿਾਵੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 18).
ਕ਼ੁ ਝ ਸਕਹਿੋਗ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ…

ਮੈਰੀਅਮ ਵੈਬਸਟਰ ਦੇ ਨਡਕਸ਼ਨਰੀ ਕਨਹੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕਾਲਪਨਨਕ ਹੈ , " ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਨਕ

ਿਗ੍ਾ ਤੇ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕੰਮਲ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ
ਹਨ. ” ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ:
ਹੇ ਪਰਭੂ, ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; ਇਹ
ਆਦਮੀ ਨਵਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨੂੰ ਨਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦਾ
ਹੈ. (ਨਯਰਨਮਯਾਹ 10:23, NKJV ਦੌਰਾਨ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ
23

ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਹਯੋਗ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
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ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਨਾਲ ਹਨ; 17 ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ
ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ. 18 ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. (ਰੋਮੀਆਾਂ 3:
16-18)
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ਨਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਖ ਇਕ ਯੂ ਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਿ ਪਰਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ
ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਨਕ ਯੂ ਨਾਈਨਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਾਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਟੀਨਚਆਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰੇਗਾ . ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ (ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਚੰਗੇ ਹਨ) , ਅਤੇ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਵੀ.
ਦਰਅਸਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਨਕਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ
ਸਮਝੌਤੇ ' ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਬਣ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27) . ਿਦੋਂ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਵਧੇਰੇ
ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਸਮਾਿ ਨਲਆਏਗੀ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 'ਯੂ ਟੋਪੀਅਨ ਤਰੱਕੀ' (ਸੀ.ਐਫ. ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 13:10) ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿੂਨਬਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਿਾਣਗੇ (2 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:
9-12). ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਨਹੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਨਿਹੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇਗੀ (ਦਾਨੀਏਲ
9:२;; 11: 31-44) ਭਾਵੇਂ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ (1 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5: 3; ਯਸਾਯਾਹ
59: 8).
ਿੋ ਨਕ ਨਵਚਾਰ , ਇਲਾਵਾ ਨਯਸੂ (ਯੂ ਹੰਨਾ 15 : 5 ; ਮੱਤੀ 24: 21-22 ) , ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨਲਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ 'ਬਦੀ' 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (ਗਲਾ ਹੈ : 3-10 1 ) .
ਿੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਨਲਆਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ
ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਹਾਾਂ
ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵਚ, ਸਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ ਨਾਲ
ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ.

2. ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
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ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਇਕ ਯੂ ਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਿ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਨਕਹਾ
ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਗ੍ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 2:44; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
11:15; 19: 1-21).
ਿਦੋਂ ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਨਕ ਨਮੰਨੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਰਿ
ਰਰ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ . ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਦੱਤੀ:
14

ਯੂ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਵੱਚ ਸੁ ੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਯਸੂ ਗਲੀਲ ਆਇਆ ਅਤੇ

ਉਸਨੇ ਰਰਿ ਰਰ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ , 15 ਅਤੇ ਨਕਹਾ, “ ਸਮਾਾਂ ਆ ਨਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਨੇੜੇ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਵੱਚ
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ” (ਮਰਕੁਸ 1: 14-15).
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਯੂ ਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਲਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਿ ਲੂ ਪ ਵਰਗਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ “ ਚੰਗੀ ਸੰਦਸ਼
ੇ ” ਿਾਾਂ “ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। " ਐਨ ਨਵੱਚ ਨੇਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ " ਰਾਿ ਨੂੰ , " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ, ਨਵੱਚ NKJV ਨਵਚ ਲਗਭਗ 149
ਵਾਰ ਅਤੇ 151 ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਡੂ ਏ ਬਾਈਬਲ . ਇਹ ਯੂ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਲਆ
ਨਗਆ ਹੈ ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਲਪੀਅੰਤਨਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਬੇਨਸਨਲਯਾ ਨਿਹੜਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਨਯਮ
ਾਂ ਾ ਹੈ.
ਿਾਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਰਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਿਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਤਾਬ
17:14) , ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਗੋਨਲਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15) ,
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮ ਹਨ (ਯਸਾਯਾਹ 2: 3-4; 30: 9) , ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਵਸ਼ੇ (ਲੂ ਕਾ
13:29) .
ਇਹ ਨਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲੀ ਿਨਤਕ ਨਸੱਨਖਆ ਹੈ ਿੋ ਮੱਤੀ ਨੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁ ਨਰਆ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨਾਾਂ
ਨਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਮੱਤੀ
4:23)।
23

ਮੈਨਿ ਵੀ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤਦ ਨਯਸੂ , ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਅਤੇ ਨਪੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲਾ ਨਗਆ ਆਪਣੇ ਪਰਾਰਿਨਾ
ਸਿਾਨਾ ਨਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ (ਮੱਤੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਭੁਗਤਦੇ 9:35).
35

ਨਵਾਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਿੀ ਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਿ ਕਰੇਗੀ :
ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਿ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਿ ਦਾ
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਲੂ ਕਾ 1:33).
9
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ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੂੰ ਕਜਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਨਸਖਾਇਆ:
ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਨਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੇਨਿਆ ਨਗਆ
ਹਾਾਂ ” (ਲੂ ਕਾ 4:43)।
43

ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁ ਨਣਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਨਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਕ
ਨਯਸੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੇਨਿਆ ਨਗਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ?
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਿਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ :
ਿਦੋਂ ਰਸੂ ਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਨਸਆ। ਤਦ ਨਯਸੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਾਾਂਤ ਨਵੱਚ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨਾਮ ਦੀ
ਇੱਕ ਇਕਾਾਂਤ ਿਗ੍ਾ ਤੇ ਚਲਾ ਨਗਆ। 11 ਪਰ ਿਦੋਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ
ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁ ਰੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਲੂ ਕਾ 9: 10-11).
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ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲੀ ਤਰਿੀਹ ਹੋਣੀ
ਾਂ ੇ ਹਨ :
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਆਉਦ
ਪਰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ (ਮੱਤੀ
6:33).
33

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਭਾਲੋ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 32
“ ਛੋ ਟੇ ਇੱਿੜ, ਡਰ ਨਾ! ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਰਾਿ ਦੇਵੇਗਾ (ਲੂ ਕਾ 12: 31-32)
31

ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ ਤਰਿੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੀਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਨਸਰਫ ਪਨਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ
ਿਾਣਦੇ ਨਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਦੁਨਨਆਵੀ
ਰਾਿਨੀਤੀ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਈਸਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ
ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ
ਹੁਣ ਨਿਓ ਨਿਵੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਸਮਝੋ ਨਕਉ ਾਂ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ.
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ਇਹ ਵੀ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਈ ਰਾਿ ਇੱਕ ਛੋ ਟੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਾਂ 11:
5). ਸੱਚੀ ਛੋ ਟੇ ਝੁੰਡ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣਾ ਨਨਮਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿੇ ਐਸੁ ਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਿ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ:
ਸਵਰਗ ਨਵਚ ਸਾਡੇ ਨਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਨਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। 10 ਤੁ ਹਾਡਾ ਰਾਿ
ਆ. ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ (ਮੱਤੀ 6: 9-10).
9

ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਨਿਆ ਸੀ :
ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਾਾਂ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਨਠਆਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਭੂਤਾਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੱਤਾ। 2 ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਨਿਆ (ਲੂ ਕਾ 9: 1-2).
1

ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਮੌਿੂਦਗੀ ਹੀ ਰਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਸਿਾਨਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਿੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕ ਨ ਆ :
ਪਰ ਿੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭੂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕ .ਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ
ਨਨਸ਼ਚਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਗਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 12:28).
28

ਸੱਚਾ ਰਾਿ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਹੈ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਿੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਮ ਆਰਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ :
ਾਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਉਦ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਦੋ ਅੱਖਾਾਂ
ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ , ਸੁ ੱਟੇ ਿਾਵੋ ... (ਮਰਕੁਸ 9:47).
47

ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵੇਨਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੂੰ
ਨਕਹਾ, “ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਖਾ ਹੈ ਨਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ! ” 24 ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਨਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ੇਰ
ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ, “ ਬਨਚਓ, ਅਮੀਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਨਕੰਨਾ ਖਾ ਹੈ! 25 ਇੱਕ ਠ ਦਾ ਸੂ ਈ ਦੀ ਅੱਖ ਨਵੱਚੋਂ ਲੰ ਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨੀ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ । ” (ਮਰਕੁਸ 10: 23-25)
23

ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਦਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਨਹੀ ਾਂ ਪੀਵਾਾਂਗਾ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਨਵਾਾਂ
ਪੀਵਾਾਂਗਾ। ” (ਮਰਕੁਸ 14:25).
25
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ਅਨਰਮਿੇਆ ਦਾ ਿੋਸਫ਼, ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ, ਆ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੰਮਤ ਲੈ ਨਰਹਾ
ਸੀ ... (ਮਰਕੁਸ 15:43).
43

ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਰਾਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਿੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ:
ਨਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ, “ ਮੇਰਾ ਰਾਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮੇਰਾ
ਰਾਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਲੜਦੇ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਿ ਇੱਿੋਂ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ” (ਯੂ ਹੰਨਾ
18:36).
36

ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕ ਰਾਿ ਉਸਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਵੇਗਾ :
“ ਿਦੋਂ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਨਹਮਾ ਨਵੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਨਵੱਤਰ
ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਿਾਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਹਮਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ
ਨਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਇੱਕਠੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਿੜੀ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੇਡਾਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। 33 ਉਹ ਭੇਡਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਿੇ ਪਾਸੇ
ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। 34 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੱਿੇ ਹੱਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਆਓ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਪਤਾ ਿੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਲਆ, ਉਸ ਰਾਿ ਦੇ
ਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਮੱਤੀ
ਵਾਰਸ ਬਣੋ ਿੋ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਨੀਹ
25: 31-34)।
31

ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਿੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖਾਾਂਗੇ
ਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ
ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਨਕਉਨਕ
ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਵਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਸਦੀ ਨਪਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਵੇਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵੇਗਾ ਿਦ ਤਕ “ ਪਰਾਈਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਆ ਿਾਾਂਦੀ ” (ਰੋਮਨ 11:25) ਅਤੇ ਇਹ ਅਿੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਕਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਵਰਗੇ?
ਨਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੰਡ ਨਕਹੋ ਨਿਹਾ ਹੈ:
ਉਸਨੇ ਨਕਹਾ, “ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਿ ਨਬਖੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਨ-ਬ-ਨਦਨ ਉੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਬੀਿ ਉਗਦਾ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦਾ
ਨਕਵੇਂ। 28 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨਦੰਦੀ ਹੈ: ਪਨਹਲਾਾਂ ਬਲੇ ਡ, ਫ਼ੇਰ
26

12

ਨਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਰ ਨਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅਨਾਿ। 29 ਪਰ ਿਦੋਂ ਅਨਾਿ ਪੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁ ਰੰਤ ਦਾਤਰੀ ਨਵੱਚ ਪਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਵਾ ੀ ਆ ਗਈ
ਹੈ। ” (ਮਰਕੁਸ 4: 26-29)
ਤਦ ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਕਹਾ, “ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਨਕਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ
ਤੁ ਲਨਾ ਨਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਾਂ? 19 ਇਹ ਸਰ੍ੋਂ ਦੇ ਬੀਿ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਨਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨਵੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਨਗਆ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਟਨਹਣੀਆਾਂ ਨਵੱਚ
ਆਲ੍ ਣਾ ਪਾਇਆ. ” 20 ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਫ਼ਰ ਨਕਹਾ, “ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ
ਨਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਾਂ? 21 ਇਹ ਖਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਤੰਨ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਿਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਖਮੀਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ” (ਲੂ ਕਾ 13:
ਨਸੱਨਕਆਾਂ ਨਵੱਚ ਛੁ ਪਾਉਦ
18-21).
18

ਇਹ ਨਬਰਤਾਾਂਤ ਸੁ ਝਾਅ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਨਕ, ਪਨਹਲਾਾਂ ਤਾਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਕਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋ ਟਾ
ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ.
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿ ਕੀਤਾ:
ਉਹ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਨਵਚ ਬੈਠਣਗੇ (ਲੂ ਕਾ 13:29).
29

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੱਕ
ਸੀਨਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੰਸ਼ਿ ਿਾਾਂ ਖਾਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ . ਲੋ ਕ ,
ਸਾਰੇ ਭਰ ਦੇ, ਬੈਠ ਿਾਵੇਗਾ ਨਵਚ ਿੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਿ ਨੂੰ .
ਲੂ ਕਾ 17 ਅਤੇ ਰਾਜ
ਲੂ ਕਾ 17: 20-21 ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਹਨ. ਪਰ, ਿੋ ਨਕ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਧਆਨ ਨਦਓ
ਨਕ ਲੋ ਕ ਅਸਲ ਨਵਚ ਖਾ ਿਾਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ :
“ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ! ” (ਲੂ ਕਾ
14:15).
15

ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਲੋ ਕ ( ਨਫ ਰ ਟੂਅਰ ਨਵਚ) ਰੱਬ ਦੇ ਭੋਗ ਨਵਚ ਖਾਣਗੇ , ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੂ ਕਾ
17:21 ਦੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਨਹਮੀਆਾਂ / ਗ਼ਲਤਫ਼ਨਹਮੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਦਲਾਾਂ ਨਵਚ
ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ.
ਲੂ ਕਾ 17 ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦ: 20-21 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ:
ਿਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਨਛਆ ਨਗਆ ਨਕ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਆ ਨਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ, “ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਨਰਹਾ
20
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ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ; 21 ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕਹੇਗਾ, 'ਇਹ ਇਿੇ ਹੈ'
ਿਾਾਂ 'ਇਹ ਉਿੇ ਹੈ' ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹੈ। ” (ਲੂ ਕਾ
17: 20-21, ਮੋਫੱਟ ; ਐਨਏਐਸਬੀ ਅਤੇ ਈਐਸਵੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖੋ )
ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਯਸੂ ਗੈਰ-ਪਨਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ. ਨਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ “ ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ, ” - ਮੈਂ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ
ਨਿਸਨੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਨਛਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ।
ਅਸੀ ਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਨਵਚ ਹਾਾਂ? ਨਹੀ ਾਂ !
ਨਯਸੂ ਿਲਦੀ ਆਯੋਨਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ. ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਿਾਾਂ ਨਦਲ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ .
ਨਯਸੂ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ ! ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਪੁੱਛ
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਇਕ ਨਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਸੁ ੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ .
ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰਾਿ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਫਰਬਰੀ ਹੈ ਈ ਚਰਚ - ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਸੀ " ਦੇ ਅੰਦਰ " ਫ਼ਰੀਸੀ - ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀ!ਾਂ
ਅਨਿਹਾ ਨਸੱਟਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਕ? ਕੁਝ ਪਰੋਟੈਸਟਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਲੂ ਕਾ 17:21
ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ, ਿਦਨਕ " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਕੀ ਹੈ " ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ " , (ERV /
KJV) ਵੀ ਕੈਿਨੋ ਲਕ ਨਨਊ ਿਰੂਸਲਮ ਬਾਈਬਲ ਠੀਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ' ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹੈ. ”
ਨਯਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਸੋਨਚਆ ਨਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਨਝਆ. ਨਯਸੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਨਕ ਇਹ ਨਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਸਿਾਨਕ ਿਾਾਂ ਸੀਮਤ ਰਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਿੋ ਹੁਣ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ
ਦਾ ਨਸਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਏਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਦਸਦੀ ਰਾਿ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ
ਲੋ ਕ ਸਨਹ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ , ਇਿੇ
ਹੈ ' ; ਿਾਾਂ “ ਉਹੀ ਰਾਿ ਹੈ, ਉਿੇ. ”
ਨਯਸੂ , ਖ਼ੁਦ, ਉਸ ਰਾਿ ਦਾ ਰਾਿਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨਪਲਾਤੁ ਸ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਕਹਾ ਸੀ (ਯੂ ਹੰਨਾ 18: 36-37). ਸਮਝੋ ਨਕ ਬਾਈਬਲ ਨਵਚ
ਸ਼ਬਦ “ ਰਾਿਾ ” ਅਤੇ “ ਰਾਿ ” ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ( ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਦਾਨੀਏਲ 7: 1718,23). ਭਨਵੱਖ ਰਾਿ ਦੇ ਰਾਿੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਫਰ, ਉਿੇ, ਖੜ੍ੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਗਲੇ ਫ਼ਰੀਸੀ . ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਣਗੇ (ਯੂ ਹੰਨਾ 19:21). ਿਦੋਂ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:19).
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ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਿੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੂ ਕਾ 17 ਦੀਆਾਂ ਹੇਠਲੀਆਾਂ
ਆਇਤਾਾਂ ਨਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ , ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਿ
ਕਰੇਗਾ ( ਇਸ ਅਨਧਆਇ ਨਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਮੋਫਟ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਨਰਹਾ ):
ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ, “ ਉਹ ਨਦਨ ਆਉਣਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਦਨ ਵੀ ਨਵਅਰਿ ਅਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੋਂਗੇ। 23 ਲੋ ਕ ਆਖਣਗੇ, 'ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਇਿੇ ਹੈ!' 'ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਿੇ ਹੈ!' 24 ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਨਕ
ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਨਸਓ ਾਂ ਦੂਿੇ ਨਸਰੇ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 25 ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਨਹਲਾਾਂ
ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿੌਕੀ ਪੀੜ੍ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਦੱਤਾ
ਹੈ। (ਲੂ ਕਾ 17: 22-25, ਮੋਫੱਟ)
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ਨਯਸੂ ਨੇ ਿਨਸਾਰਸ਼ ਲਾਲ , ਨਸਰਫ ਮੱਤੀ 24:27 ਨਵੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਿਗਾ ਨਬਿਲੀ ਦਾ, -31 ,
ਉਸ ਦਾ ਦੂਿਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਨਰਹਾ. ਨਯਸੂ ਇਹ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਨਹ ਨਰਹਾ ਨਕ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ.
ਪੀ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਦੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15) ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਰੁੱਧ
ਲੜਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 19: 19)! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਕ ਨਯਸੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ
ਾਂ ਾ ਹੈ. ਨਯਸੂ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਨਹ ਨਰਹਾ ਸੀ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੇ
ਦਰਸਾਉਦ
ਅੰਦਰ ਸੀ - ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਤੇ ਹੋਰ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਾਰਨ ਰਾਿ ਨਵੱਚ
ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣਗੇ (ਮੱਤੀ 23: 13-14). ਨਾ ਹੀ ਨਯਸੂ ਇਹ ਕਨਹ ਨਰਹਾ ਸੀ ਨਕ ਚਰਚ ਦਾ ਰਾਿ
ਹੋਵੇਗਾ.
ਟੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਿਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਨਦਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਦਰਿ ਵਰਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਿੀ ਉੱਠਣ 'ਤੇ! ਪਰ , ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ
ਅਿੇ ( ਹਨ ਇਬ : 13-40 11).
ਚੇਲੇ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਦਰੜਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਨੱ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਸੀ , ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਲਨਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ , ਿੋ ਲੂ ਕਾ 17:21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਾਂ ਾ ਹੈ:
ਆਇਆ, ਦਰਸਾਉਦ
ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਸੁਣੀਆਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ,
ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਿ ਿਲਦੀ ਆਵੇਗਾ (ਲੂ ਕਾ 19:11)।
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ਕਸਮੀਰ ਰਾਜ ਭਕਵੱਖ ਕਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੀ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਕਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਕੇ ਇੰਡੋਡਮ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਿੋਂ,
ਨਯਸੂ ਨੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ (ਲੂ ਕਾ 21: 8-28) ਅਤੇ ਨਫਰ ਨਸਖਾਇਆ :
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ਅੰਿੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ. 30 ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਿਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਨਕ ਗਰਮੀਆਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ. 31 ਇਸ
ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹ਼ੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ , ਤਾੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ (ਲੂ ਕਾ 21: 29-31).
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ਨਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਕ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਿੋ
ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਸਕੇ ਨਕ ਕੇ . ਨਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਹਾ (ਲੂ ਕਾ 21:36; ਮਰਕੁਸ 13: 33-37). ਨਯਸੂ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੁੜੇ ਨਵਸ਼ਵ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ.
ਲੂ ਕਾ 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੱਚ, ਨਯਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਇਸ ਲਈ ਨਗਆ ਸੀ , ਿੋ ਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ , ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ, ਿਦ ਉਸ ਨੇ
ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ:
“ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਿਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ; 16 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਿਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ
ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਵਾਾਂਗਾ ਨਹੀ।ਾਂ ” 17 ਤਦ ਉਸਨੇ ਨਪਆਲਾ
ਨਲਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਹਾ, “ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਨਵੱਚ
ਵੰਡ ਲਵੋ। 18 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਿਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਨਹੀ ਾਂ
ਾਂ ਾ, ਮੈਂ ਵੇਲ ਦੇ ਫ਼ਲਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਪੀਵਾਾਂਗਾ। ” (ਲੂ ਕਾ 22: 15-18).
ਆਉਦ
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ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਨਲਆ ਅਤੇ ਨਕਹਾ, “ ਿੇ ਤੂ ੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ।” ” 40 ਉਸਦੇ ਸਾਿੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਝੜਨਕਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਨਕਹਾ, “ ਕੀ ਤੂ ੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਡਰਦਾ? ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਨੰ ਨਦਆ ਨਵੱਚ
ਹੋ. 41 ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਨਨਰਪੱਖ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਿੋ
ਅਸੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਫਲ ਨਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱ ਖ ਦੁਆਰਾ
ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ। ” 42 ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ, “ ਮੇਰੇ ਪਰਭੂ, ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਿਾਓਗੇ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ” 43 ਪਰ ਨਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ
ਨਕਹਾ, “ ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਅੱਿ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫਰਦੌਸ ਨਵੱਚ
ਹੋਵੋਂਗੇ। ” (ਲੂ ਕਾ 23: 39-43, ਪਲੇ ਨ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਇਨ ਅਰਮੈਕ)
39

ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਦੋਨੋ ਮਰਕੁਸ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਦਖਾਉਣ:
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ਅਨਰਮਿੇਆ ਦਾ ਿੋਸਫ਼, ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ, ਆ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੰਮਤ ਲੈ ਨਰਹਾ
ਸੀ ... (ਮਰਕੁਸ 15:43).
43

ਉਹ ਅਨਰਮਿੇਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਿੋ ਨਕ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਹਰ ਸੀ, ਿੋ ਖ਼ੁਦ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ (ਲੂ ਕਾ 23:51)।
51

ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਭੋਨਿ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ (1 ਕੁਨਰੰ 15: 50-55) ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਮਸੀਹੀ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਨਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਨਦਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ , ਯੂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ:
ਨਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ, “ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਾਂ ਿਨਮ
ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ” 4 ਨਨਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ
ਉਸਨੂੰ ਨਕਹਾ, “ ਿਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੁੱ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਨਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਉਹ ਦੂਿੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਦੀ ਕੁਖ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਮ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ” 5 ਨਯਸੂ ਨੇ ਿਵਾਬ ਨਦੱਤਾ, “ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਿਦ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ
ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਯੂ ਹੰਨਾ 3: 3-5)।
3

ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ-ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
ਨਮਲੇ ਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ .
ਹੁਣ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਕ ਨਯਸੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ,
ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਨਸਖਾਇਆ :
ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਅਟੱਲ ਪਰਮਾਣਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਲੀ ਨਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਨਖਆ ਨਗਆ ਅਤੇ
ਨੂੰ ਿੀਉਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਗੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਰਸੂ 1: 3).
3

ਇਹ ਪਕਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ ਜੋ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਕਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸਨ ! ਕਿਸੂ ਉਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਉਣ ਲਈ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਨਯਸੂ ਨੇ ਰਸੂ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ
ਿੀਵਣ ਬਾਰੇ ਨਲਖਵਾਇਆ ਸੀ । ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਯੂ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਲਨਖਆ ਸੀ:
ਉਹ ਲੋ ਕ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਨਿਹੜੇ ਿਾਨਵਰ ਿ ਉਸਦੀ
ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਦਾ ਨਸਰ ਨਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਿੇ 'ਤੇ ਿ
ਆਪਣੇ ਹੱਿ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਸੀ, ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਨਖਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ
ਾਂ ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕੀਤਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 20: 4).
ਸਾਲ ਿੀਉਦ
4

17

ਮੁ ਲੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਾਂ ੀ ਹੈ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
(ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10, 11:15).
ਨਕਉ,ਾਂ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਕਰਪਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁ ਨਣਆ ਹੈ?
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭੇਤ ਨਕਹਾ:
ਤਦ ਨਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ, “ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਾਂ ਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 4:11).
ਨਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਨਵੱਚ ਆਉਦ
11

ਅੱਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਿ ਬਹੁਨਤਆਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਰੱਬ ਦੀ
ਯੋਿਨਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੈ (ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਨਕਤਾਬ, www.ccog.org ' ਤੇ ਨਲਾਈਨ ਵੀ
ਦੇਖੋ. ਨਸਰਲੇ ਖ: ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਕਉ ਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਨਕਉ ਾਂ ਬਣਾਇਆ? ? ) .
ਗੌਰ ਕਰੋ, , ਨੂੰ ਵੀ ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਹੈ ਨਕ ਅੰਤ (ਉਮਰ ਦੇ) (ਛੇ ਤੀ ਹੀ) ਆ ਿਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ
ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ :
ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਾਂ ਨਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:14).
14

ਰਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਹੈ . ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ , " ਚੰਗਾ ਸੁ ਨੇਹਾ " ਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਮਨੁੱ ਖਤਾ 'ਨੂੰ ਅਸਲੀ
ਉਮੀਦ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਰਾਿਨੀਨਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ.
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਕਿਸੂ ਦੇ ਸਬਦਾੀਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਕ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹ਼ੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਚਰਚ ਲਈ ਇਹ ਇਸਦੀ ਪਕਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ . ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ

ਰਰਤਰ ਰਰਕਰ ਲਰਰਉਰਰ ਰਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਕ
ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਕਈ ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।
ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ:
“ ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ; ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਉਹ
ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਿਹੜਾ ਨਵਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ
ਅੰਦਰ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ. 14 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਭੀੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਿਹੜੀ
13
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ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਲਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿੱਟ ਲੋ ਕ ਇਸਨੂੰ ਲੱ ਭਦੇ ਹਨ. ( ਮੱਤੀ 7:
13-14 )
ਰਰ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਲਿਾਾਂਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਨਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਚਾਰ
ਦੇ ਰਰਿ ਉੱਤੇ ਸੀ , ਧਰਮ ਨਨਰਪੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ
ਾਂ ੀ ਹੈ।
ਸਮਝ ਨਲਆ ਹੈ ਨਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਇਹੀ ਨਸਖਾਉਦ
ਨਫਰ ਵੀ, ਨਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਕ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਰਰਿ
ਰਰ ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ (ਲੂ ਕਾ 9: 2,60). ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਭਨਵੱਖ ਦਾ ਰਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਹ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਲਆਏਗਾ — ਅਤੇ ਇਸ
ਨਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਯੁ ੱਗ ਨਵਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 119:
165; ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 2:15).
ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਵੱਚ ਿਾਣੀ ਿਾਾਂਦੀ ਸੀ.

3. ਕੀ ਰਾਜ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕਵਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਸੀ?
ਨਯਸੂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਰਰਿ ਰਰ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 1: 14-15; ਰਸੂ 1: 3).
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਕੁਝ ਅਨਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਨਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗਰਿ
ੰ ਾਾਂ ਨਵੱਚ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਨਿਸ ਨੂੰ
ਾਂ
ਅਸੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਨਹੰਦੇ ਹਾਾਂ.
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ
ਟੀ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਨਲਨਖਆ :
ਅਤੇ ਚੌਿਾ ਰਾਿ ਲੋ ਹੇ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਨਾ ਨਕ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ
ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਿ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਨਦਉ; ਅਤੇ ਲੋ ਹੇ ਵਾਾਂਗ ਿੋ ਕੁਚਨਲਆ
ਿਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਿ ਟੁਕਨੜਆਾਂ ਨਵੱਚ ਟੁੱਟ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ
ਾਂ ਲੀਆਾਂ ਵੇਖੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਿੋੜਾ ਨਿਹਾ ਿੁ ਨਮਆਰ ਦੀ
ਦੇਵੇਗਾ. 41 ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਉਗ
ਨਮੱਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਰਾਿ ਵੰਨਡਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਨਫਰ ਵੀ ਇਸ
ਨਵਚ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲੋ ਹੇ ਨੂੰ ਨਸਰੇਨਮਕ ਨਮੱਟੀ ਨਾਲ
ਾਂ
ਨਮਲਾਇਆ ਵੇਨਖਆ. 42 ਨਿਵੇਂ ਪੈਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਗਲੀਆਾਂ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋ ਹੇ ਦੀਆਾਂ
40
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ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਮੱਟੀ ਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਾਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਨਖਆ ਸੀ ਲੋ ਹੇ
ਨੂੰ ਨਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੱਟੀ ਨਾਲ ਨਮਲਾਇਆ ਨਗਆ, ਉਹ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦੇ ਬੀਿ ਨਾਲ ਨਮਲ
ਿਾਣਗੇ; ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਵੇਂ ਲੋ ਹਾ ਨਮੱਟੀ ਨਾਲ
ਾਂ 44 “ਇਨ੍ਾਾਂ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦੇ ਨਦਨਾਾਂ ਨਵੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ
ਨਹੀ ਾਂ ਨਮਲਾਉਦਾ.
ਅਨਿਹਾ ਰਾਿ ਸਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੂਸਰੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡੇਗਾ; ਇਹ ਟੁਕਨੜਆਾਂ ਨਵੱਚ ਟੁੱਟ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਰਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ
2:40 -44).
ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ' (ਦਾਨੀਏਲ 7:18).
18

“ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਰਹਾ ਸੀ; 22 ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਸੰਗ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਵਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ, 22 ਿਦ ਤੱਕ ਨਕ ਪਰਾਚੀਨ ਨਦਹਾੜਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਵੱਚ ਨਨਰਣਾ ਹੋ ਨਗਆ, ਅਤੇ
ਸਮਾਾਂ ਆਇਆ ਨਕ ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਪਾਵੇ . ( ਦਾਨੀਏਲ 7: 21-22 )
21

ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਨਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਆਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਦਰੜਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ. ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਇਸ
ਰਾਿ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ .
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀਆਾਂ 21 ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਨਵਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ .
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ:
“ ਦਸ ਨਸੰਗ ਨਿਹੜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਰਾਿੇ ਹਨ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਰਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਨਮਨਲਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿੰਟਾ ਿਾਨਵਰ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 13 ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। 14 ਇਹ ਲੇ ਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਅਤੇ
ਲੇ ਲਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਉਹ ਪਰਭੂਆਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਅਤੇ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦਾ
ਰਾਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਿਾਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 12-14)
12

ਇਸ ਲਈ , ਅਸੀ ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੋਵਾਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਇੱਿੇ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ 10 ਰਾਿ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.
ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ
20

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਨਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ
ਕੀਤਾ , ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਿ, ਨਿਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿੋਂ ਿਾਨਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ :
ਯੱਸੀ ਦੇ ਨਦੀ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰ ਡਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਾਂ ਿੜ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਉੱਗ ਪਵੇਗੀ. 2 ਪਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਗਆਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਪਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ।
1

ਉਸਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈ ਨਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਖਾਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ
ਨਨਰਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ; 4 ਪਰ
ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਨਰਣਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ
3

ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਾਂ ਲਈ; ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਉਸਦੇ ਕਮਨਰਆਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸਦੇ
ਕਮਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ.
“ ਬਨਿਆੜ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਚੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਾਨ
ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬਗੀਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਟ ਿਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋ ਟਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ. 7 ਗ ਅਤੇ ਨਰੱਛ ਚਾਰੇਗਾ; ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕਠੇ ਸੌਣਗੇ; ਅਤੇ
ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਵਾਾਂਗ ਤੂ ੜੀ ਖਾਵੇਗਾ। 8 ਦੁੱਧ ਚੁਿ
ੰ ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਮੋਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਪ ਦੀ ਡੰਗ ਨਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ. 9 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਨਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਾਾਂ ਨਵਗਾੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਧਰਤੀ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਗਆਨ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਵੇਂ ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6

“ ਉਸ ਨਦਨ, ਯੱਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿੜ ਆਵੇਗੀ , ਿੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵਾਾਂਗ ਖੜਾ
ਕਰੇਗਾ; ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਮ ਿਗ੍ਾ ਮਨਹਮਾਮਈ
ਹੋਵੇਗੀ। ” (ਯਸਾਯਾਹ 11: 1-10)
10

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਹਲੀ ਪੀ ਆਰਟ ਿਾਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਪੜਾਅ
ਦੱਨਸਆ , ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਨਿੱਿੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਿਦੋਂ
ਪਨਵੱਤਰ ਸ਼ਨਹਰ, ਨਵਾਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 21) ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ . ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਾਰੀ ਨਰਹਾ:

21

ਉਸ ਨਦਨ , ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਫ਼ੇਰ ਦੂਿੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂੰ , ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਨਮਸਰ ਤੋਂ, ਪਿਰੋਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਨਾਰ, ਹਮਾਿ
ਅਤੇ ਸੂ ਰਿ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ । ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਦੇ ਟਾਪੂ.
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ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਸਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਖੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ । 13 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਟੇ ਿਾਣਗੇ; ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 14 ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਨਲਸਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮੋ ਤੇ
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉੱਤਰਣਗੇ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਮਲ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱ ਟਣਗੇ; ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਮਨ
ੋ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
15
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨਮਸਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਿੀਭ ਨੂੰ ਨਬਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਉਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਨਹਲਾ ਿਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਟਰੀਮ ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਰ - ਿੁਤ
ੱ ੀ
16
ਨਾਲ. ਉਸਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਬਨਚਆਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਿਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ
ਬਚ ਿਾਣਗੇ, ਨਿਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਨਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਸੀ। ( ਯਸਾਯਾਹ 11: 11-16 )
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ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ:
ਅਗਲੇ ਨਦਨਾਾਂ ਨਵੱਚ, ਪਰਭੂ ਦੇ ਿਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜਾਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ
ਸਿਾਨਪਤ ਹੋਵੇਗਾ , ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਨਹਣਗੀਆਾਂ. 3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਖਣਗੇ, “ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰ , ਪਰਭੂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਚੜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਨਸਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਤੇ
ਚੱਲਾਾਂਗੇ। " ਸੀਿੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਵੱਚ ਪਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ. 4 ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਦਰਨਮਆਨ ਨਨਆਾਂ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨਝੜਕੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਲਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛਾਾਂ ਨੂੰ ਵੱਣ ਵਾਲੇ
ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਰਾਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਫਟ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਉਹ
ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਸੱਖਣਗੇ . ... 11 ਆਦਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨਦੱਖ ਨੂੰ ਨਨਮਰ ਬਣਾਇਆ
ਿਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦੇ ਿਮੰਡ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨਦਨ ਪਰਭੂ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. (ਯਸਾਯਾਹ 2: 2-4 , 11 )
2

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ , ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ . ਯੂ , ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਰਹੇਗਾ, ਨਯਸੂ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਾਲ. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਵਾਨਲਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ (ਜ਼ਬੂਰ 90: 4; 92:
22

1; ਯਸਾਯਾਹ 2:11; ਹੋਸ਼ੇਆ 6: 2), ਯਹੂਦੀ ਤਲਮੂਦ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ
1000 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ( ਬੈਨਬਲਨੀਅਨ ਤਲਮੂਦ: ਟਰੈਸੀਏਟ ਮਹਾਸਭਾ ਫੋਲੀਓ 97 ਏ ).
ਮੈਂ ਸਈਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕੀਤਾ :
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ
ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮੋ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਚਰਿ, ਸਲਾਹਕਾਰ,
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਬ, ਸਦੀਵੀ ਨਪਤਾ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਿਕੁਮਾਰ ਕਹਾਵੇਗਾ. 7 ਉਸਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਰਾਿ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਨਰਣੇ ਅਤੇ ਨਨਆਾਂ ਨਾਲ
ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਲਈ. ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਿੋਸ਼ ਇਸ
ਨੂੰ ਨਨਭਾਉਣਗੇ. (ਯਸਾਯਾਹ 9: 6-7)
6

ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਨਕਹਾ ਸੀ ਨਕ ਨਯਸੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਾਿ ਸਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹ
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਨਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਹ ਇਸ ਤੱਿ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਕ
ਨਯਸੂ ਬੇਰਮ
ੂ ਹੋਵੇਗਾ . ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੋਅ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਿੋ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਪਰਿਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ , ਿੋ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਇਸ' ਤੇ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ. ਯਸਾਯਾਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ
ਹੋਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਨਯਮ ਨਪਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ ( ਮੱਤੀ 22: 37-40 ; ਯੂ ਹੰਨਾ 15:10)
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ . ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਕਰਪਾ , ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਵਚ ਨਕੰਨੇ ਵੀ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਪਆਰ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ.
ਜਬੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਇਹ ਨਸਰਫ਼ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਨਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕੀਤਾ.
ਕਹਜਕੀਏਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕਕ ਮਹਾੀਂਕਸਟ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤ (ਕੇਵਲ ਿਹੂਦੀ ਹੀ ਨਹੀ)ੀਂ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ
ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
ਇਸ ਲਈ, ਆਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਭੂ ਿਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ: “ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ
ਲੋ ਕਾੀਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾੀਂਗਾ, ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇਸਾੀਂ ਤੋਂ ਇਕੱਕਠਆੀਂ ਕਰਾੀਂਗਾ
ਕਜੱਥੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਦੇਵਾੀਂਗਾ। " ' 18 ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ
17
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ਸਾਰੇ ਕਿਣਾਉਣੇ ਕ਼ੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਭਆਨਕ ਦੂਰ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ. 19 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਲ ਕਦਆੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਅੰਦਰ
ਨਵਾੀਂ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਕਦਲ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦਲ ਕਦਆੀਂਗਾ, 20 ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨੇ ਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ. ਉਹ ਕਰੋ; ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾੀਂਗਾ. 21 ਪਰ ਕਜਨ੍ਾੀਂ
ਲੋ ਕਾੀਂ ਦੇ ਕਦਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕਿਰਣਾਿੋਗ ਚੀਜਾੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ
ਕਿਰਣਾਿੋਗ ਚੀਜਾੀਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾੀਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾੀਂਗਾ, ” ਪਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਰਭੂ ਆਖਦਾ
ਹੈ। ( ਕਹਜਕੀਏਲ 11: 17-21 )
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬੀਨਲਆਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਨਧਕਾਰ ਹੁਣ ਨਖੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
(ਲੇ ਵੀਆਾਂ 11; ਨਬਵਸਿਾ ਸਾਰ 14).
ਜ਼ਬੂਰ ਨਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਬਾਰੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ :
ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। 28 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਰਾਿ ਪਰਭੂ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ( ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 22: 27-28 )
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ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਤਖਤ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ; ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਦਾ
ਰਾਿਧਾਨੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਾਿ ਦਾ ਰਾਿਧਾਨੀ ਹੈ. ( ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 45: 6 )
6

ਹੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ! ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਪਰਭੂ ਲਈ
ਗਾਓ. 2 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਨਦਓ; ਨਦਨੋਂ ਨਦਨ ਉਸਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ. 3 ਉਸਦੀ ਪਰਤਾਪ ਕੌਮਾਾਂ ਦਰਨਮਆਨ
ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਵੱਚ ਉਸਦੇ ਅਚੰਨਭਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ । (ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 96: 1-3 ;
ਸੀ.ਐਫ. 1 ਇਤਹਾਸ 16: 23-24 )
1

ਹੇ ਪਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਸਤਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਤ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ। 11 ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਾਿ ਦੀ ਮਨਹਮਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਗੇ, 12 ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਿ
ਦੀ ਮਨਹਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ. 13 ਤੇਰਾ ਰਾਿ ਸਦੀਵੀ ਰਾਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਿ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ੀਆਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ । ( ਜ਼ਬੂਰ 145: 10-13 )
10

ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੇ ਖਕਾੀਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੂ ਆੀਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਹਜਕੀਏਲ 20:33; ਓਬਕਦਆ 21; ਮੀਕਾਹ 4: 7).
24

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਨੇ ਰਰਜਸਰਰਨ ਰਰ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ ,
ਉਸਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦਰਸਕਾੀਂ ਨੂੰ ਰਰ ਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕ਼ੁ ਝ ਜਾਣੂ ਸੀ.

4. ਕੀ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਕਦੱਤਾ?
ਜਦਕਕ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਵਰਗੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ , ਕਸਰਫ ਬਾਰੇ ਖ਼਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਕਿਸੂ
ਦੇ
ੇੇ
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸਖਾਇਆ
ਕਵ ਲ ਪੀਲ ਨੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਨਲਨਖਆ :
ਰਸੂ
ਕੇ
8 ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨ ਤੇ ਨਗਆ ਅਤੇ ਨਤੰਨ ਮਹੀਨਨਆਾਂ ਤਕ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ
ਅ
ਬੋਨਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਕ
(ਰਸੂ 19: 8)।
ਤੀ
25 ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ੇੀ
ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਗਆ ਹਾਾਂ (ਰਸੂ 20:25).
ਨੂੰ
23 ਇਸ ਲਈ, ਿਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦਨ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ
ੇੂ
ਿਰ ਨਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ੇੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹ ਦੋਨੋ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਦੇ
,
ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਯਸੂ ਬਾਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦੀ . … 31 ਰੱਬ ਦੇ
ਰਾਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਿੋ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ
ਜੋ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਾਂ
ੇੋ
ਨਰਹਾ (ਰਸੂ ਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:23 , 31).
ਕਕ
ਨਧਆਨ
ਨਦਓ ਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਕਰਪਾ ਕੇਵਲ ਨਯਸੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ (ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਉਹ ਇਸਦਾ
ਕੇਕ ਵੱਡਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ), ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਨਯਸੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਿੋ
ਇੱ
ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ .
ਅ
ਰਰ
ਸ ਰਰ :
ਲੀ
9 ... ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ .... 12 ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ
ੇੀ
ਾਂ ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਅਤੇ ਮਨਹਮਾ ਨਵੱਚ ਬੁਲਾਉਦ
ਅ
ਹੈ . (1 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2: 9,12)
ਤ
25
ਕਿ
ਕੇ
ਸੂ

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਨਕਹਾ (ਰੋਮੀਆਾਂ 1:16). ਨਯਸੂ ਦਾ “ ਚੰਗਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ” , ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ ਨਕ ਇਹ ਨਸਰਫ਼ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਾਂ ਨਸਰਫ਼ ਨਨੱ ਿੀ ਮੁਕਤੀ
ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ . ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਕਹਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਯਸੂ ਨੂੰ , ਦਾ ਕਨਹਣਾ
ਮੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ , ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਨਰਣੇ:
... ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ
ਦੇ ਬਦਲੇ , 7 ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, 8 ਅਗਨੀ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਨਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਦੇ। 9 ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਮਨਹਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਨਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ, 10 ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ,
ਉਸ ਨਦਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਮਨਹਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਵੱਚ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵੱਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ (2 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 1: 6-10).
6

ਨਵਾਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰਾਿ ਕੁਝ ਅਨਿਹਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ:
ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਅਨਿਹਾ ਰਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਹਲਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾ
ਸਕਦਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 12:28).
28

ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ , ਪਰ ਇਸ ਨਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ.
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿੀਵਣ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਨਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ , ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਇਹ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ :
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਹੰਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ
ਅਧਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਨਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਵਚ ਨਵਿਨ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ. 51 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ: ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਸੌਂਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀ ਾਂ
ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਿਾਵਾਾਂਗੇ - 52 ਇੱਕ ਪਲ ਨਵੱਚ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੂ ਰ੍ੀ ਦੇ ਪਲ
ਪਲਕਨਦਆਾਂ । ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਰ੍ੀ ਵਿਾਈ ਿਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਨਾਸ਼ੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਬਦਲ ਿਾਵਾਾਂਗੇ (1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 15: 50-52)।
50
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ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਦੋਸ਼
ਾਂ ਾ ਹਾਾਂ, ਨਿਹੜਾ ਿੀਉਦਾ
ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ
ਲਗਾਉਦ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਨਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ (2 ਨਤਮੋਨਿਉਸ 4: 1)।
1

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ,ਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਕ ਨਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ :
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਿੀਅ ਉੱਨਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ
ਪਨਹਲਾ ਫਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਿੋ ਸੁ ੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 21 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮੌਤ
ਆਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਕੀਤਾ
ਨਗਆ। 22 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਨਿਵੇਂ ਆਦਮ ਨਵੱਚ ਸਭ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਮਸੀਹ ਨਵੱਚ
ਾਂ ੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 23 ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ: ਸਭ
ਵੀ ਸਾਰੇ ਿੀਉਦ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਹਨ। 24 ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਪਤਾ ਨਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਿ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ,
ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਨਦੰਦਾ
ਹੈ। 25 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਨਦੱਤਾ। (1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 15: 20-25).
20

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਕੁਧਰਮ (ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ) ਰੱਬ ਦੀ ਨਕਰਪਾ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ :
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਨਕ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋਣਗੇ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ. ਨਾ ਤਾਾਂ ਨਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਨਾ ਹੀ
ਨਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਨਲੰ ਗੀ, ਨਾ ਸੋਡੋਮੀ, 10 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋ ਭੀ, ਨਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਹੋਣਗੇ (1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 6: 9-10).
9

ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਿੋ ਨਕ ਹਨ: ਨਵਭਚਾਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ,
ਅਸ਼ੁ ੱਧਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, 20 ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਾ, ਿਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ,
ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ, ਸੁ ਆਰਿੀ ਇੱਛਾਵਾਾਂ, ਝਗੜੇ, ਜ਼ੁਰਮ, 21 ਈਰਖਾ, ਕਤਲ,
ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅਨੰਦ, ਅਤੇ ਵਰਗੇ; ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ
ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਦੱਨਸਆ ਸੀ, ਿੋ ਲੋ ਕ ਅਨਿਹੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ
ਅਨਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ
(ਗਲਾਤੀਆਾਂ 5: 19-21).
19

5

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਭਚਾਰੀ, ਅਪਨਵੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
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ਲੋ ਭੀ ਆਦਮੀ, ਿੋ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਕ ਹੈ, ਦਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ
ਕੋਈ ਨਵਰਾਸਤ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 5: 5).
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਤੋਬਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਨਕ ਕੁਝ ਨਸਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਨਕ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਨਯਸੂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਿਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ :
ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ , ਤੱਕ ਅਮਨ
ਨਕਰਪਾ 4 ਨਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਦੇ ਨਦੱਤੀ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਅਨਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਬਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਨਪਤਾ ਹੈ, ਦੀ
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਸਾਰ 5 ਨਿਸ ਨੂੰ ਮਨਹਮਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ. ਆਮੀਨ. 6 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ
ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਰਪਾ
ਨਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ, 7 ਿੋ ਨਕ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; ਪਰ ਕੁਝ
ਲੋ ਕ ਹਨ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਨਵਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. 8 ਪਰ ਿੇ ਅਸੀ ਾਂ ਿਾਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇ. 9 ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਵੀ ਨਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਨਹੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇ. (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1: 3 -9)
3

ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਨਕਤੇ ਨਾ ਨਕ ਨਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ
ਮਸੀਹ ਨਵੱਚ ਹੈ. 4 ਿੇ ਿੋ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ, ਿ, ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਹੈ, ਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! (2
ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 11: 3- 4)
3

ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਝੂਠੀ , ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਸੀ " ਹੋਰ " ਅਤੇ " ਵੱਖਰੇ " ?
ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੱਸੇ ਹਨ.
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਹਣਾ
ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਹੈ ਅਸਲ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਲਾਈਵ ਸੱਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਿਦਨਕ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (: 21-23
ਮੱਤੀ 7) . ਇਹ ਸੁਆਰਿਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
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ਸੱਪ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6000 ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਾਂ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਫਸਾਉਣ ਲਈ
ਝੂਠ ਬੋਨਲਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3) ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਬਹਤਰ
ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਦੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ . ਵਾਈ, ਨਯਸੂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂ ਠੇ ਇੰਿੀਲ ਿੁੜੀ ਹੋਈ
ਸੀ - ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਨਵੱਚ.
ਹੁਣ ਰਸੂ ਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵਚ, ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਸਲ ਨਵਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ
ਇਕ ਗਨੋਸਨਟਕ / ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਮਸ਼ਰਣ ਸੀ . ਗਨੋਸਨਟਕਸ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਨਕ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨਧਆਤਮਕ ਸੂ ਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਸੀ . ਗਨੋਸਨਟਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਨਕ ਮਾਸ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਿਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ-ਨਦਨ ਸਬਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ
ਨਵਰੋਧ ਨਵੱਚ ਸਨ । ਇਕ ਅਨਿਹੇ ਝੂਠੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਮਊਨ, ਿੋ ਪਤਰਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ (: 18-21 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8).
ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹਾੀਂ
ਨਵਾਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਫਨਲਪ ਨੇ ਕੇ .
ਤਦ ਨਫ਼ਨਲਪੁੱਸ ਸਾਮਨਰਯਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ । … 12 ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਨਲਪੁੱਸ ਉੱਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ... (ਰਸੂ . 8: 5,12).
5

ਪਰ ਨਯਸੂ , ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ:
ਿਦੋਂ ਨਯਸੂ ਨੇ ਵੇਨਖਆ ਨਕ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ
ਨਕਹਾ, “ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਕਲ ਖਾ ਹੈ ਨਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ! 25 ਠ ਲਈ ਸੂ ਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨਵੱਚੋਂ ਲੰ ਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ”
24

ਨਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਸੁ ਣਕੇ ਕਨਹਣ ਲੱ ਗੇ, “ ਤਾਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ?” ”
26

ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਕਹਾ, “ ਨਿਹੜੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ। ” ( ਲੂ ਕਾ 18: 24-27 )
27

“ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ” (ਰਸੂ ਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:22).
22
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ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਾਂ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਨਹਚਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਨਰਆਾਂ ਦਾ ਨਪਆਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, 4 ਤਾਾਂ ਿੋ
ਅਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਨਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ. 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ
ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਨਹ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਿੋ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਨਨਰਣੇ ਦਾ ਪਰਤੱਖ
ਪਰਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਨਿਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵੀ
ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ; 6 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੋ , 7 ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਮੁਸੀਬਤ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣਾ ਿਦੋਂ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, (2 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 1: 3-7
).
3

ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਨਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁ ੱਗ ਨਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁਨਣਆ ਨਗਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 22: 1-14; ਯੂ ਹੰਨਾ 6:44; ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 6:
4-6). ਦੂਸਰੇ, ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਸੱਨਦਆ ਿਾਵੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ
ਨਿਹੜੇ " ਿੋ ਨਵਚ ਗ਼ਲਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ ਿਾਵੇਗਾ ਫਰਬਰੀ ਨਿਹੜੇ ਲੋ ਕ
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਸੱਖਣ ਿਾਵੇਗਾ " (ਯਸਾਯਾਹ 29:24).
ਪੀਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸਖਾਇਆ
ਪਤਰਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਰਾਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਆਪਣੀ ਕਾੱਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋਰ ਵੀ ਨਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਡਾਾਂਗਾਾਂਗੇ। 11 ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ
ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ (2 ਪਤਰਸ 1: 10-11).
10

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਵੱਚ ਨਨਆਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿੇ ਇਹ ਪਨਹਲਾਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਦੇ? (1 ਪਤਰਸ 4:17).
17

ਆਖ਼ਰੀ ਕਕਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
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ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ “ ਰੱਬ ਪਰੇਮ ਹੈ ” (1 ਯੂ ਹੰਨਾ 4: 8,16) ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਰੱਬ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
(ਯੂ ਹੰਨਾ 1: 1,1 4) - ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਹੜਾ ਨਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਿਸ ਦੇ ਨਨਯਮ ਨਪਆਰ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ (ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਿੀ 22: 14-15) .
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਕਤਾਬ ਨਵਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਦਰੜਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ.
ਤਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ: ਅਕਾਸ਼ ਨਵੱਚ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਆਖੀਆਾਂ , “ ਇਸ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਿ ਬਣ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਾਿ
ਕਰੇਗਾ। ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15).
15

ਨਯਸੂ ਨੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਰਾਿ ਕਰੇਗਾ! ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਸਰਲੇ ਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ:
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਲਨਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਰਾਿਾ ਦਾ ਰਾਿਾ ਅਤੇ ਪਰਭੂਆਾਂ ਦਾ ਪਰਭੂ (ਪਰਕਾਸ਼ 19:16).
16

ਪਰ ਕੀ ਨਯਸੂ ਹੀ ਰਾਿ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ:
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਨਆਾਂ ਕੀਤਾ
ਨਗਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੂਹਾਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਖਆ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਸਰ ਨਯਸੂ ਦੇ
ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ
ਦਨਰੰਦੇ ਿਾਾਂ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੱਿੇ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਾਂ ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਹੱਿਾਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿੀਉਦ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕੀਤਾ . . . 6 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਿੋ
ਪਨਹਲੇ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਨਵੱਚ ਨਹੱਸਾ ਹੈ. ਅਨਿਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਿਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਤਾਬ 20: 4,6).
4

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ੰਦਾ
ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ! ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਰਾਿ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15), ਪਰ ਉਹ
ਰਾਿ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ . ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਪਨਹਲੇ
ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹਾ - ਸਰੀਰਕ, ਹਜ਼ਾਰ , ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਫਾਈਨਲ, ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀ, ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਰੋਧ .
ਇੱਕ ਕੁਝ ਿਟਨਾ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ :
ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਣਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ 8 ਨਰਹਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨੂੰ ਗੁ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ
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ਕੋਨਨਆਾਂ, ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਾਗੋਗ ਨਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ
ਲਈ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਿੰਨੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ. … 11 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਚੱਟਾ
ਤਖਤ ਵੇਨਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਿਸਦੇ ਨਚਹਰੇ ਤੋਂ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਭੱਿ ਗਏ ਸਨ. ਅਤੇ ਰੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਗ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਲੱ ਭੀ. 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ, ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਨਕਤਾਬਾਾਂ
ਖੋਲ੍ੀਆਾਂ ਵੇਖੀਆਾਂ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਤਾਬ ਖੁੱਲ੍ੀ, ਨਿਹੜੀ ਨਕ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਦਾ ਨਨਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਿੋ
ਨਕ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਨਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਨੂੰ ਦੇ
ਨਦੱਤਾ ਨਿਹੜੇ ਉਸ ਨਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੇਡਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਨੂੰ ਦੇ
ਨਦੱਤਾ ਨਿਹੜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਨਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 14 ਤਦ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਨਵੱਚ ਸੁ ੱਟ ਨਦੱਤਾ
ਨਗਆ। ਇਹ ਦੂਿੀ ਮੌਤ ਹੈ. 15 ਅਤੇ ਨਿਹੜਾ ਵੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਵੱਚ ਨਲਨਖਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਨਵੱਚ ਸੁ ੱਟ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਿੀ 20: 7-8, 11-15).
ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਇਕ ਪੜਾਅ ਆਵੇਗਾ ਿੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦਰਸਾਉਦ
ਦੇ ਰਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਿੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ :
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀ ਾਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਪਨਹਲਾ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਪਨਹਲੀ ਧਰਤੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ. 2 ਤਦ ਮੈਂ,
ਯੂ ਹੰਨਾ, ਪਨਵੱਤਰ ਸ਼ਨਹਰ, ਨਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਆਉਨਾਂ ਦਆਾਂ ਦੇਨਖਆ, ਨਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਿਾਈ ਗਈ ਲਾੜੀ ਵਾਾਂਗ
ਨਤਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, “ ਦੇਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇ ਹਰਾ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਰੱਬ
ਹੋਵੇਗਾ. 4 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ; ਉਿੇ ਹੁਣ
ਾਂ
ਾਂ
ਮੌਤ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ
ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚਲੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 21: 1-4)
1

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁ ੱਧ ਨਦੀ ਨਦਖਾਈ, ਿੋ ਨਕ ਨਕਰਸਟਲ
ਵਾਾਂਗ ਸਾਫ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚਲਨਦਆਾਂ. 2 ਇਸ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ
ਨਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਬਾਰ੍ਾਾਂ ਫਲ
ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਨਦੰਦਾ ਹੈ. ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਿ ਲਈ ਸਨ। 4 ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਚਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਮਨਿਆਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਇੱਿੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੀਵੇ ਿਾਾਂ
ਸੂ ਰਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ,ਾਂ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ
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ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
22: 1-5)
ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਇਹ ਰਾਿ, ਿੋ ਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ , ਨਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ. ਪਨਵੱਤਰ ਸ਼ਨਹਰ, ਿੋ ਸਵਰਗ ਨਵਚ ਨਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾ
ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਹੈ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਿਾਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਮਾਾਂ!
ਮਸਕੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ (ਮੱਤੀ 5: 5) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
21: 7). ਪਨਵੱਤਰ ਸ਼ਨਹਰ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਿੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਰੱਬ
ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਅਨਹਸਾਸ ਕਰੋ :
ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਇਿੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ
(ਯਸਾਯਾਹ 9: 7).
7

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਨਕ ਉੱਿੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਨਵਕਾਸ ਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ .
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਪਰ ਇਹ ਪੋਿੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਨਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ ਅੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਨਖਆ ਨਹੀ,ਾਂ ਅਤੇ
ਕੰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਨਣਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਨਦਲ ਨਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਨਿਹੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਿੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। " 10 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ( 1 ਕੁਨਰੰ 2: 9-10 ).
9

ਇਹ ਨਪਆਰ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਬਹਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਾ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ. ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਇਸ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?

5. ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਕਸਖਾਇਆ
ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮ਼ੁ ਲੇ ਪਰਫ
ੋ ੈਸਰਾੀਂ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਸੀ ਕਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਦਕ ਰਾਜ
ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਹਾੀਂ
ਸਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੱਚ ਲੈ ਕਚਰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਯੂ ਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਾਰਟ ਐਰਮਨ
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ , ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ , ਅਤੇ ਠੀਕ, ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਿ
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ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ. ਡਾ ਐਰਮਨ
ਦੀ
ੀ
ਹੈ
ੈ
ਸਭ
, ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁ ਰੱਕਖਅਤ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ ਪੋਸਟ-ਨਵਾੀਂ ਨੇ ਮ ਕਲਖਣਾ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ
ਪ
ਰੱਬ ਦਾ ਕੇ ਇਨਡੋ ਮਮ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੱਸਾ ਸੀ ਨਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ
ਰ ਨਕ “ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰਵ ਈਸਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਿੋ ਬਨਚਆ ਹੈ ” (ਹੋਲਮਜ਼
ਹੈ
ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਡਬਲਯੂ . ਪਰਾਚੀਨ ਨਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਪੋਸਟੋਨਲਕ ਫਾਦਰਸ: ਗਰੀਕ
ਮ
ਟੈਕਸਟਸ ਐਾਂਡ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਟਰਾਾਂਸਲੇ ਸ਼ਨ, ਦੂਿਾ ਐਡੀ. ਬੇਕਰ ਬੁਕਸ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਨਪਡਜ਼, 2004 ,
ਸੀ
ਪੀ. 102 ). ਇਹ ਪਰਾਚੀਨ ਈਸਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਬਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ :
ੀ
5: 5 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈ ਣੋ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨਨਆਵੀ
ਹੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਨਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ੀ
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ ਲਈ
ਅ
ਆਰਾਮ ਕਰੋ.
ਤ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਨਕ ਰਾਿ ਹੁਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਨਬਆਨ ਦਰਸਾਉਦ
ਦੇ ਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਾਚੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ:
ਰਹੇ
ੇ
6: 9 ਹੁਣ ਿੇ ਇਹੋ ਨਿਹੇ ਨੇ ਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕ ਕੰਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਨਚਆਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਕ
ਸ
ਿੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਪਨਤਸਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁ ੱਧ ਅਤੇ ਨਨਰਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਿਾਾਂ ਸਾਡਾ
ਮੁੱ
ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਇਆ
ੁ
ਨਗਆ? 9: 6 ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀ ਾਂ
ੱ
ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। 11: 7 ਇਸ ਲਈ, ਿੇ ਅਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ
ਚੇ
ਹਾਾਂ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵਚ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵਚ ਪਰਵੇਸ਼
ੇ
ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਿੋ “ ਕੰਨਾਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਨਣਆ, ਨਾ ਅੱਖ
ਵੇਖੀਆਾਂ, ਨਾ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਨਦਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ. ”
ਸ
12: 1 ਆਓ, ਅਸੀ ਾਂ ਹਰ ਪਲ ਨਪਆਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ
ਮ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਦਨ
ਝ
ਨਕਹੜਾ ਹੈ। 12: 6 ਉਹ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਪਤਾ ਦਾ ਰਾਿ ਆਵੇਗਾ.
ਬ
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ਾਂ ੇ ਹਨ ਨਕ ਕਵੀ ਾਂ ਿੀਵਣ ਦੁਆਰਾ ਨਪਆਰ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਕ
ਉਪਰੋਕਤ ਨਬਆਨ ਦਰਸਾਉਦ
ਅਸੀ ਾਂ ਅਿੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਕਰਪਾਵ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ , ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਗਟ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਨਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੈ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਪਤਾ ਦੇ ਰਾਿ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ ਉਹ ਰਾਿ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ.
ਇਹ ਹੈ ਸਨਟੰਗ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਸਭ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ

ਰਰਤਰ ਚਰਚ ਆਰਰ ਰਰਡ ਹੁਣ ਨਸੱਨਖਆ (ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ
ਨਕ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤੱਕ ਦੀ ਿੀ ਓਡ , ਪਰ ਯੂ ਨਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਨਗਆਨ ਮੇਰੀ
ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ) .
ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਇਹ ਛੇ ਤੀ 2 ਨਵਚ ਦੱਨਸਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ , ਦਾ ਸੁਣਨ ਯੂ ਹੰਨਾ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੰਨਨਆ ਰੋਮੀ ਕੈਿਨੋ ਲਕ , ਨੂੰ ਨਸਖਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਿ
ਨੂੰ . ਯੂ ਸੀਬੀਅਸ ਨੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਨਕ ਪੈਪੀਅਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ:
... ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਨਿੀ ਰਾਿ ਸਿਾਨਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ . (ਪਾਪੀਅਸ ਦੇ
ਭਾਗ, ਛੇ ਵੇਂ. ਯੂ ਸੀਬੀਅਸ, ਚਰਚ ਨਹਸਟਰੀ, ਨਕਤਾਬ 3, ਐਕਸਗੰਕਸ, 12 ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਪੈਪੀਅਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, [ਉਸਨੇ ਨਕਹਾ] ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਹਰ ਕੰਨ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਿ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ
ਅਨਾਿ ਨਵਚ ਦਸ ਗੁ ਣਾ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁ ੱਧ, ਵਧੀਆ ਮੈਦਾ ਨਮਲੇ ਗਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਬ, ਅਤੇ
ਬੀਿ, ਅਤੇ ਿਾਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਸਾਰੇ
ਿਾਨਵਰ, ਕੇਵਲ ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਭੋਿਨ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਾਂਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ
ਸਦਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣ ਿਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਹਣਗੇ. ” [ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਮੀ ਪਾਪੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਦੱਤਾ
ਨਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਚੌਿੇ ਨਹੱਸੇ ਨਵਚ ਯੂ ਹੰਨਾ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ; ਪੰਿ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਾਂ
ਗਈਆਾਂ ...] (ਟੁਕੜੇ ਪਾਪੀਅਸ, IV)

ਕੁਨਰੰਿੁਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਨਨ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਲਨਖਆ ਹੈ:
ਰਸੂ ਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਨਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਨਿਆ ਨਗਆ ਸੀ. ਤਾਾਂ ਨਫਰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ,
42: 1-3
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ਅਤੇ ਰਸੂ ਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਨਨਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਵਚ
ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ. ਇਸ ਲਈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ
ਭਰੋਸਾ ਨਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਨਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਮਾਇਰਨਾ ਦਾ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਇੱਕ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਿੋ ਯੂ ਹੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ
ਸੀ, ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਰਸੂ ਲਾਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਿਾਤ. ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਸੀ. 120-135 ਈ. ਨਸਖਾਇਆ :
ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਏ ਿਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ । (ਪੋਲੀਕਾਰਪ. ਨਫਲੀਪੀਨਜ਼
ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਅਨਧਆਇ II. ਐਾਂਟੀ-ਨਨਨਕਨ ਫਾਦਰਜ਼ ਦਾ ਖੰਡ
1, ਨਿਸਨੂੰ ਐਲੇ ਗਜ਼ੈਡਰ ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਿੇਮਜ਼ ਡੌ ਨ ਏਲਡਸਨ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਪਾਨਦਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ . ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, 1885)
ਤਾਾਂ ਨਫਰ, ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਕ “ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ
ਹੈ, ” ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਨਹਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਨਕਉਨਾਂ ਕ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱ ਗ ਕਰ ਨਦੱਤਾ
ਿਾਵੇ , ਨਕਉਨਾਂ ਕ “ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਲੜਦੀ ਹੈ। ” ਆਤਮਾ; “ ਅਤੇ “ ਨਾ ਤਾਾਂ ਨਵਭਚਾਰੀ,
ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱ ਖਿਾਤੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ” ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ
ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਾਿਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ( ਆਈਬੀਡ , ਚੈਪਟਰ ਵੀ)
ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਉਸਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਵੇਂ ਨਕ
ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੂ ਲ ਨਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ । (ਆਈਬੀਡ, ਚੈਪਟਰ VI)
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਨਿਆਾਂ ਵਾਾਂਗ , ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਧਰਮੀ, ਕਮਾਾਂਡ ਨਹੀ,ਾਂ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ , ਰੱਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ.
ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਸਖਾਇਆ ਨਗਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਨਗਆ ਸੀ:
ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਨਦਨ ਉਸਨੇ ਨਕਹਾ; ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਪਆਰੇ ਬੱਨਚਓ, ਮੇਰੀ
ਪਰੇਰਣਾ ਸੁਣੋ. ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬਸ਼ਪਾਾਂ ਦੇ ਮੌਿੂਦ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਨਰਆਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ
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ਨਸ਼ੰਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ... ਿਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਫਰ ਨਤਆਰ ਰਹੋ,
ਆਪਣੇ ਨਦਲਾਾਂ ਨੂੰ ਤੋਨਲਆ ਨਾ ਿਾਵੇ, ਨਵਾਾਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਪਰਤੀ ਨਪਆਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਨਵੱਚ, ਉਸਦਾ ਆਗਮਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਿ ਨਬਿਲੀ, ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ
ਨਨਰਣਾ, ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ, ਉਸਦੇ ਅਮਰ ਰਾਿ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ. ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਨਸਖਾਇਆ ਿਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ,
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰੇਨਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਨਦਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਪਨਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਹੁਕਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਟੱਲ
ਰਨਹ ਸਕਣ. ' (ਲਾਈਫ ਆਫ਼ ਪੋਲੀਕਾਰਪ, ਚੈਪਟਰ 24. ਿੇਬੀ ਲਾਈਟਫੁੱਟ, ਦ
ਅਪੋਸਟੋਨਲਕ ਫਾਦਰਸ, ਭਾਗ 3.2, 1889, ਪੀਪੀ. 488-506)
ਸਾਰਡੀਸ ਦਾ ਮੇਨਲਟੋ , ਨਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ , ਸੀ. 170 ਈ., ਨਸਖਾਇਆ
ਨਗਆ:
ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ - ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨਕਰਪਾ ਨਵੱਚ
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤਆਰ ਉਤਪਾਦ ਨਵੱਚ ਨਕਸਮ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੱਚ
ਭੇਡੂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਵੱਚ ਭੇਡਾਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖ ...
ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਬਣ ਗਈ
ਪੂਰਤੀ, ਿਦੋਂ ਨਕ ਚਰਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਨਗਆ ...
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁ ਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣ, ਮੌਤ ਤੋਂ
ਨਿੰਦਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਨਦਵਾਇਆ . (ਮੇਨਲਟੋ. ਪਸਲੀ
ਤੇ ਹੋਨਮਲੀ. ਹਵਾਲੇ 7,40, 68. ਕੇਰਕਸ ਤੋਂ ਅਨੁ ਵਾਦ: ਨਲਾਈਨ ਿੀਓਲੋ ਿੀ ਦੀ
ਿਰਨਲ . Http: //www.kerux .com / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਕੇਰਕਸ
V4N1A1.asp)
ਇਸ ਲਈ, ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਿਾਨਣਆ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਿਹਾ ਸਦੀਵੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਸਰਫ਼ ਇਸ ਮੌਿਦ
ੂ ਾ ਮਸੀਹੀ ਿ ਕੈਿੋਨਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕਾਨੂੰ ਨ.
ਦੂਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਲਖਤ ਨੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਿ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ:
ਇਸ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ
ਵੱ
ੱ
ਲ
ਨ
ਹੀ ਾਂ
ੀ
ਾਂ
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ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਦਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਨਗਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ
ਚਰਚ ਦੇ ਨਵੱਚ ਨਲਨਖਆ, ਅੱਧ-ਦੂਿੀ ਸਦੀ ਨਸਰਲੇ ਖ ਨਲਖਣ ਹਰਮਾਸ ਦੀ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਕੇ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਨਵੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ " ਨਬਨਾ ਵਾਰ.
ਸੱਚੇ ਈਸਾਈ , ਅਤੇ ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ,
ਦੂਿੀ ਸਦੀ ਨਵਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਮਹਨਣਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਾਣਦੇ ਸਨ.
ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਨਕ ਕੈਿੋਨਲਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਸੰਤ ਆਇਰੇਨੀਅਸ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ
ਸਨ ਨਕ ਪੁਨਰ-ਉਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਈਸਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਲਨਖਆ ਸੀ, ਸੀ. 180 ਈ :
ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਿਹੜੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਨਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ
ਬਪਨਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਨਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਨਵੱਤਰਤਾ, ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ
ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਵੱਚ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਹੈ ਿੋ
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ, ਪਨਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਨਲਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਆਇਰੇਨੀਅਸ, ਸੇਂਟ, ਨਬਸ਼ਪ
ਨਲਓਨ। ਅਰਮੀਟੇਿ ਰੋਨਬਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਤੋਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਨਗਆ। ਅਪਰੈਸਟੋਨਲਕ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਚੈਪਟਰ 42. ਵੈਲਸ, ਸੋਮਰਸੇਟ,
ਅਕਤੂ ਬਰ 1879. ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਨਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਨੋਮਲੇ ਡਿ ਪਰੋਮੋਨਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਵੱਚ
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਨ ਯਾਰਕ: ਮੈਕਨਮਲਨ ਸੀਓ, 1920).
ਐਾਂਟੀਓਕ ਦੀ ਿੀਓਨਫਲਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ:
ਮੈਂ ਪਰ ਉਸਦੀ ਭਨਲਆਈ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ; ਿੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਨਗਡਮ
ਾਂ ਿੇ
ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਹਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ... ਨਕਉਨਕ
ਉਹ ਮੁੱ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ. … ਨਾ ਤਾਾਂ,
ਨਾ ਹੀ ਅਮਰ, ਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉੱਪਰ
ਨਕਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਿ; ਤਾਾਂ ਨਕ ਿੇ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ
ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਤਾ ਤੋਂ ਫਲ ਨਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ. (ਿੀਓਨਫਲਸ, ਟੂ ਟੋਲਾਈਕਸ, 1: 3, 2:27)
ਕੈਿੋਨਲਕ ਸੰਤ, ਨਹਪੋਨਲਯਟਸ, ਨੇ ਤੀਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਵਚ, ਨਲਨਖਆ:
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ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁ ਸੀ,ਾਂ ਿੋ ਇਸ ਿੀਵਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ
ਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਰਾਿ ਨੂੰ ਿਾਣਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਿੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਨਹ-ਵਾਰਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਿਾਾਂ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ. ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਹੋ
ਗਏ ਹੋ : ਮਨੁੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ
ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਾਣੀ ਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਨਰਮਲ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਿਨਮ ਹੋਇਆ
ਹੈ . ( ਨਹਪੋਲੀਟਟਸ. ਸਾਰੇ ਖਾਰਿਾਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ , ਬੁੱਕ ਐਕਸ, ਚੈਪ ਟੇਰੇ 30 )
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਨਵਚ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ ਹੈ.
ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆਵਾੀਂ
ਇਸਦੀ ਨਵਆਪਕ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਦੂਿੀ ਸਦੀ ਨਵੱਚ, ਮਾਰਸੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਾਨੂੰ ਨ - ਨਵਰੋਧੀ ਧਰਮ - ਨਨਰਪੱਖ ਨੇਤਾ ਉੱਨਠਆ । ਮਾਰਸੀਔਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਨਖਲਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ , ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਨੰ ਨਦਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਚਰਚ ਦੇ ਰੋਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱ ਗਦਾ ਸੀ ਨਕ ਉਿੇ ਉਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸੀ .
ਦੂਿੀ ਅਤੇ ਤੀਿੀ ਸਦੀ ਨਵਚ, ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ (ਨਮਸਰ) ਨਵਚ ਰੂਪਕਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ
ਸਨ . ਮੈਨ ਵਾਇਆ ਰੂਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਨਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਨਧਆਨ
ਨਦਓ ਨਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਨਰਪੋਰਟ ਨੂੰ :
ਨਡਓਨੀਨਸਅਸ ਦਾ ਿਨਮ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਨਵਚ ਇਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਾ ਪਨਰਵਾਰ ਨਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਵਚ ਨਸੱਨਖਆ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਨਰਿੇਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਨਦਆਰਿੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ
ਨੇ ਝੂਠੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਨਦੱਤੇ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ ਕੈਟੀਚੇਨਟਕਲ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਿ ਨਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਨਗਆ ...
ਕਲੇ ਮੈਂਟ, ਨਰਿੇਨ, ਅਤੇ ਗੌਨਸਨਟਕ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਨਿੜਤ ਅਤੇ ਰੂਪਕ
ਨਵਆਨਖਆਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਨਵੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਨਭਰਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
... ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ " ਅਲੇ ਗੋਨਰਸਟਜ਼ " ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ . ” ਨੇਪੋਸ
ਨੇ ਿਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੇ ਗੋਨਰਸਟਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਿ ਹੋਵੇਗਾ…
ਨਡਓਨੀਨਸਅਸ ਨੇਪੋਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ
ਦੁਆਰਾ… “ ਅਨਿਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਿਾ ਿੋ ਨਕ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਿ
39

ਨਵੱਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ. ” ਇਹ ਚਰਚਾਾਂ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ ਮੌਿਦ
ੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ
ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਨਜ਼ਕਰ ਹੈ…
ਾਂ ੇ ਹੋਏ ਨਕ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਨੇਪੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਝੜਨਕਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਾਂ
ਰਾਿ ਰੂਪਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿੀ ਉਠਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੀ
ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਿ ਹੈ ...
ਇਸ ਲਈ ਰਾਿ ਦੀ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਨਿਤੀ ਨਵਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਸਰ ਦੇ ਐਲੋ ਗੋਨਰਸਟਸ ਦੇ ਗਨੋਸਨਟਕ ਸਕੂਲ ਨਵਚ 200 ਤੋਂ 250 ਈ.
ਤਕ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਿ ਦੇ ਨਬਸ਼ਪਾਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਮੰਨਨਆ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਪਨਹਲਾਾਂ …
ਕਲੇ ਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨਨਸਕ
ਨਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਵਿੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ. ਨਰਿੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਅਨਧਆਤਨਮਕ ਅਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਦੇ ਅੱਖਰ ਨਵਚ
ਛੁ ਨਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ . (ਵਾਰਡ, ਹੈਨਰੀ ਡਾਨਾ. ਨਕੰਗਡਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਏ
ਨਕੰਗਡਮ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ; ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਨਹੀ;ਾਂ ਪਰ ਨਦ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼
ਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੀਉਦਾ
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਲੈ ਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ, ਰੀਮਸਨ ਐਾਂਡ
ਹੈਫਲਨਫੰਗਰ, 1870 , ਪੀਪੀ 124-125)
ਰਰਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਿੱਟ ਸ਼ਾਬਨਦਕ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ. ਹੀਰਾਪੋਨਲਸ ਦੇ ਨਬਸ਼ਪ ਅਪੋਨਲਨਾਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਮਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਗਲਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਸੱਚਮੁਚ
ੱ ਚਰਚ ਨਵੱਚ ਹਨ
ਇਨਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਰਾਿ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ.
ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿੂ . ਆਰਮਸਟਰਾੀਂਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ, ਪਲੱ ਸ ਨੂੰ ਕਸਖਾਇਆ
ਨਵਚ 20 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ, ਦੇਰ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯੂ ਨੇ ਨਲਨਖਆ:
ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਸੀ . . . , ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਗ੍ਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਨਪਆ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਈਿਾਦ
ਕਰਨੀ ਪਈ ! ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਸੁ ਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਸੁ ੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਮਨੁੱ ਖੀ ਨਦਲਾਾਂ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ
- ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਨਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀ.ਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਨਕ “ ਚਰਚ ” ਰਾਿ ਹੈ । . . ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ, ਿੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ
ਾਂ ਾ ਸੀ, ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਿ ਸੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਿੀਉਦ
ਨਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਲੋ ਕ . . .
ਇਿੇ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਹੈ: “ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ
ਾਂ
ਰਾਨਿਆਾਂ ਦੇ ਨਦਨਾਾਂ ਨਵਚ ... ” - ਇਹ ਇਿੇ ਦਸ ਉਗਲੀਆਾਂ
, ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਭੁਰਭੁਰਾ ਨਮੱਟੀ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ, ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਦਾਨੀਏਲ 7, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 13 ਅਤੇ 17 ਨਾਲ ਿੋੜ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ
ਦੇ ਯੂ ਰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਿਾਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਹੁਣ ਬਣ ਨਰਹਾ
ਹੈ . . . ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗੇ! ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17:12 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਦਸ ਰਾਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ (ਪਰਕਾ.
17: 8) ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਜ਼ੰਦਾ ਕਰੇਗਾ . . .
ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ (ਪਰ. 19: 11-16); ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਿ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਿ - ਸੈਦ ਦਾਨੀਏਲ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਨਨਆਵੀ ਰਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ. ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15 ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਨਲਨਖਆ ਹੈ: " ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਰਾਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਰਾਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ " ! ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ. ਇਹ
ਮੌਿੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ - ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਿੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਤੇ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ. ਉਹ ਤਦ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਿ - ਅਤੇ ਨਫਰ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਬਣ ਿਾਣਗੇ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇਕ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. ਨਿਵੇਂ ਨਕ
ਕਸਦੀਅਨ ਸਾਮਰਾਿ ਇੱਕ ਰਾਿ ਸੀ - ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਿ ਇੱਕ ਰਾਿ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਨਵਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਾਂ ਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ. ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਾਿਾ ਬਣਨ ਲਈ ਿਨਮਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਨਯਮਕ! . . .
ਉਹੀ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿੋ ਪਨਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,900 ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਾਂ ਲੰ ਿੇ ਸਨ ਉਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ. ਉਸਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਚੜ੍ਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੰਨ ਨਦਨ ਅਤੇ ਨਤੰਨ ਰਾਤਾਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿੀ ਉਠਾਇਆ (ਮੱਤੀ 12:40; ਰਸੂ . 2:32; 1 ਕੁਨਰੰ 15: 34). ਉਹ ਵਾਨਹਗੁ ਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ ਨਗਆ. ਬਰਨਹਮੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਦਫਤਰ (ਕਾਰਿ 1: 9-11; ਇਬ 1: 3; 8: 1; 10: 12; ਪਰ. 3:21).
ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ “ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ” ਹੈ, ਨਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਗਆ ਸੀ
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ਪਰਮਾਤਮਾ - “ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ” - ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦੇ ਰਾਿੇ ਵਿੋਂ ਤਾਿਪੋਸ਼ੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣਾ ਹੈ (ਲੂ ਕਾ 19: 12-27)।
ਦੁਬਾਰਾ ਨਫਰ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਵਚ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਕ “ ਸਭਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ
ਦਾ ਸਮਾਾਂ ” ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ (ਰਸੂ 3: 19-21). ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਨਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਿ
ਿਾਾਂ ਸਨਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਨਵਸ਼ਵ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਯੂ ਟੋਪੀਅਨ
ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ.
ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਗੜਬੜ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਝਗਨੜਆਾਂ ਦੀ
ਸਨਿਤੀ ਨਵਸ਼ਵ ਮੁਸੀਬਤ ਨਵੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ ਿਾਵੇਗੀ ਨਕ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਾਂ ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਿੀਉਦ
(ਮੱਤੀ 24:22)। ਇਸ ਦੇ ਨਸਖਰ 'ਤੇ ਿਦੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ
ਬਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਰਨਹਮੰਡ-ਸ਼ਾਸਕ ਨਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨਹਮਾ ਨਵੱਚ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 24:30; 25:31 ਪੜ੍ੋ।)
ਉਹ “ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ” ਵਿੋਂ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ (ਪਰਕਾ.
19:16), ਦੁਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਪਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਿਾਨਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ
ਰਾਿਨੀਤੀ ” ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ” (ਪਰਕਾ. 19:15; 12:
5) . . .
ਮਸੀਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ?
ਪਰ ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕਣਗੇ , ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ - ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਰਚਾਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਨਬਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ?
ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ! ਉਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ
(II ਕੁਨਰੰ. 11: 13-15) ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਚਰਚ
ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਾਂ (ਪਰਕਾ. 11: 15 ਦੇ ਨਾਲ
11:18), ਅਤੇ ਸੈਨਨਕ ਤਾਕਤਾਾਂ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾ. 17:14)!
ਕੌਮਾਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯੁ ੱਧ ਯੁ ੱਧ (ਜ਼ੇ. 14: 1-2) ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ III
ਦੀ ਚਰਮਾਈ ਲੜਾਈ ਨਵੱਚ ਰੁੱਝੀਆਾਂ ਰਨਹਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ
ਆਵੇਗਾ। ਅਲੌ ਨਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵੱਚ ਉਹ " ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ " ਿੋ
ਉਸਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 3). ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
(ਪਰਕਾ. 17:14)! “ ਉਸ ਨਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਿੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ
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ਹੋਣਗੇ, ” ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ (ਜ਼ਕ. 14:
4). (ਆਰਮਸਟਰਾਗ
ਾਂ ਐਚ ਡਬਲਯੂ . ਦ ਅਮਲ ਆਫ ਨਦ ਏਿ, 1984)
ਬਾਈਬਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਤਾਬ 19: 19). ਐਮ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ
( ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ , ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ
ਨਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਨਸਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਨਕ ਵਾਪਸ ਆ ਨਰਹਾ ਨਯਸੂ ਅੰਤਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ !
ਹੇਠ ਨਲਖੀ ਮੈਂ ਹਰਬਰਟ ਆਰਮਸਟਰਾਾਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਾਂ :
ਸੱਚਾ ਧਰਮ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਨਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਪਆਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ... ਰੱਬ ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਦੀ - ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਹਮ ਨਪਆਰ ਦੀ ਨਨੱ ਿ ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਮਾਣੋ! ...
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਨੂੰ ਨਸਰਫ਼ ਦੇ ਹਨ " ਰੱਖਦੀ ਹੈ
ਨਲਨਵੰਗ " ਪਨਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ...
ਮਨੁੱ ਖ " ਪਰਾਪਤ " ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ " ਦੇਣ " - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ
ਮੁੜਨਗੇ.
ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਸ਼ਨਹਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ! (ਆਈਬੀਡ)
ਨਵਾਾਂ ਸ਼ਨਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ. ਇਹ ਿੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਨਕ ਨਵੀ ਾਂ ਸਨਭਅਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਪਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਾਿ ਦਾ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਨਹੱਸਾ ਹੈ
ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਨਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ. ਟੀ ਟੋਪੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ

ਰਰਰਗ ਰਰਡ ਰਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ .
ਹਰਬਰਟ ਆਰਮਸਟਰਾਾਂਗ ਨੂੰ ਅਨਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨਸਖਾ ਨਰਹਾ ਸੀ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖੀ
ਸਮਾਿ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ' ਦੇਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ' , ਨਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਠੁ ਕਰਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ . ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ
ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਯਸੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਹਾ ਸੀ.
ਕਿਸੂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤਕ ਿੋ ਕੁਝ ਪਨੜ੍ਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਵੱਚ ਭੂਨਮਕਾ ਬਾਰੇ
ਹੈਰਾਨ . ਹਾਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਨਨ ਨੇਮ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯੂ .
ਆਰਮਸਟਰਾਗ
ਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੇ ਨਲਨਖਆ ਸੀ.
ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਈਅੱਡੇ :
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ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਮੰਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਿੋ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਨਹਲਾਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂ ਨਾਨੀਆਾਂ ਲਈ ਵੀ (ਰੋਮੀਆਾਂ 1:16).
16

4

ਇਸ ਲਈ ਨਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਨਖੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਿਗ੍ਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ. 5 ਤਦ ਨਫ਼ਨਲਪੁੱਸ ਸਾਮਨਰਯਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। … 12 ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਨਲਪੁਸ
ੱ ਉੱਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਰਤ ਦੋਹਾਾਂ ਨੇ ਬਪਨਤਸਮਾ ਨਲਆ। ... 25 ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੱਤਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ
ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਸਾਮਨਰਯਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਪੰਡਾਾਂ ਨਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ । 26 ਹੁਣ ਪਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਨਫ਼ਨਲਪੁੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ... 40 ਨਫਨਲਪੁੱਸ
ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਨਵਖੇ ਨਮਨਲਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਕੈਸਨਰਯਾ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਨਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । (ਕਾਰਿ 8: 4,5,12,25,26 , 40)
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ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਯਸੂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । (ਰਸੂ . 17:18)

ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, 31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਨਵੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ । (ਰਸੂ . 28:
30-31)
30

ਪਰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਯਸੂ ਅਤੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਨਕ ਰਰਿਸਰਰਨ ਦੇ ਰਰਹਰਰਉਣ ਰਰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਗਰੇਕੋ-ਰੋਮਨ
ਚਰਚਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਸੱਨਖਆਵਾਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ .
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਰਾਿ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨ ਨਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਨਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਨਿਆ (ਯੂ ਹੰਨਾ 3:
ਾਂ ਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 2: 8) . ਅਤੇ ਇਹ
16-17) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਦ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇਕ ਨਹੱਸਾ ਹੈ (ਰਸੂ ਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:24).
ਕਕੰਗਡਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵਸਵ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ...
ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 5: 9) ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚੇ ਹਨ
(ਸੀ.ਐਫ. ਗਲਾਤੀਆਾਂ 6:10). ਤੁ ਹਾਨੂੰ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਧਾਰਨਮਕ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਆਗੂ , , ਿੋ ਨਕ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਨਹਯੋਗ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਮਟਰ ਲੈ
ਕੇ ਿਾਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਈਸਵੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ. ਅਤੇ
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ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ , ਉਹ ਨਾ ਨਸਰਫ ਸਫਲ
ਹੋਣਗੇ , ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱ ਖੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਗਰਨਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਿਤੀ ਤੇ ਲੈ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਨਕ ਿੇ ਨਯਸੂ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ
ਆਉਦ
ਤਾਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਨਲਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਮਨੁੱ ਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਅਰਿ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 127: 1) .
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 21 ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਨਵਚ ਇਕ ਨਵਾਾਂ ਨਵਸ਼ਵ ਕਰਮ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਰਧ-ਧਾਰਨਮਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ

ਰਰਤਰ ਰਰਕਰ ਲਰਰਉਰਰ ਰਰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਨੰ ਨਦਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਨਨੰ ਦਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਨਰਹਾ ਹੈ. ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ
ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਫਸਾਉਣ
ਲਈ ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਨੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ
ਨਬਹਤਰ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਨਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ.
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇਹ ਯੂ ਰਪ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਫੌਿੀ ਆਗੂ ( ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਿਾ ਵੀ ਨਕਹਾ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 13: 1-10 ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਧਾਰਨਮਕ ਆਗੂ (ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵਿੋਂ ਿਾਨਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ
ਸੰਯੋਿਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੰਤਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 13: 11-17 ਦੇ ਦੋ ਨਸੰਗ ਵਾਲੇ
ਿਾਨਵਰ ਇੱਕ " ਬਾਬਲੀਅਨ " (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17 ਅਤੇ 18) ਨਵਸ਼ਵ
ਨਵਵਸਿਾ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀਆਾਂ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 9,18) ਦੇ ਸ਼ਨਹਰ
ਤੋਂ . ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਮਨੁੱ ਖਿਾਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 21 ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਨਵੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਧਆਨ
ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣਗੇ - ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਰਨਹਣਗੇ. ਪਰ ਦੁਨੀਆਾਂ ਗਵਾਹੀ ਲਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ:
ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 24:14)
14

ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗਵਾਹ ਵਿੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਦ ਅੰਤ
ਆਵੇਗਾ.
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ.
ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮਹਾਾਂਕਸ਼ਟ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁ ਣੇ (ਨਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤੀ 24:21 ਨਵੱਚ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ). ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 3; ਆਮੋਸ 3: 7). ਇਹ ਨਯਸੂ
45

ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਪਨਰਵਰਤਨ (ਰੋਮੀਆਾਂ 11:25) ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਦੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਗੈਰ-ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਨਰਵਰਤਨ ਕਰਨ (ਰੋਮੀਆਾਂ 9:25)
ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਆਵੇਗਾ .
ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦਨਰੰਦੇ , ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਿਾ , ਝੂਠੇ
ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ , ਅੰਤਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ . ਉਹ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ (ਮੱਤੀ 24:14) ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਵੱਲ ਿਾਵੇਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. 1 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5: 3).
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਨਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਦੇ , ਨਵਚ ਸਭ: ਉਹ (9 2 ਿੱਸ 2) ਸੰਸਾਰ
ਕਰੇਗਾ ਹੇ ਇੱਕ ਝੂਠ (2 ਿੱਸ 2: 9-12) ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ. ਰੋਮਨ ਕੈਿਨੋ ਲਕ , ਪੂਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ , ਲੂ ਿਰਨਜ਼, ਅਤੇ
ਹੋਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਗਲਤ ਨਨੰ ਨਦਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ .
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਫਲਡੇ ਲ੍ਨਫਅਨ ਨਕਰਸ਼ਚੀਅਨ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਤਾਬ 3: 7-13) ਰਾਿ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਨਕ ਕੁਝ
ਦੁਨਨਆਵੀ ਨੇਤਾ (ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਿਾਨਵਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ) ਆਉਣਗੇ.
ਉਹ ਨਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਦਨਰੰਦਾ , ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਰਾਿਾ , ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ , ਅੰਨਤਮ ਦੁਸ਼ਮਣ , ਆਖਰਕਾਰ (ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨਹਯੋਗੀ) ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਤੇ ਯੂ ਨਾਈਨਟਡ ਨਕੰਗਡਮ ਦੇ ਐਾਂਗਲੋ -ਕੌਮਾਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ,
ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਨ ਜ਼ੀਲੈਂ ਡ (ਦਾਨੀਏਲ 11:39) ਅਤੇ ਟੀ ਟਾਪ ਇਸ ਤੋਂ ਿਲਦੀ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਬੀ / ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 11: 40-43),
ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 16: 13-14) ,
ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
16:14; 19: 19-20). ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਫਲਡੇ ਲਫੀਸ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਇਹ ਐਲਾਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਿਲਦੀ ਆ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਿ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24:14 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ

ਰਰਤਰ ਚਰਰਰਤਰ ਸਰਰ ਰਰਰਡ ਰਰਚ ਸਾਨਹਤ ਨਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ (ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ
ਨਵਚ), ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋੜ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ 'ਛੋ ਟੇ ਕੰਮ' (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਾਂ 9:28) ਦੀ ਨਤਆਰੀ
ਲਈ
ਹੋਰ
ੱਕ ਰਹੇਦਾ
ਹਾਾਂਐਲਾਨ
ਿੋ ਮੱਤੀ ਕਰਨ
24: ਅੰਵਾਲੇ
ਤ ਦੇ ਨਵਸ਼ਵ
ਆਉਣਨੇਲਈ
ਨੂੰ ਗਵਾਹ
ਵਿੋਂ' ਯੂਕਾਫ਼ੀ
ਟੀ ਉਹ
'ਝੂਕਦਮ
ਠੀ ਖੁਸ਼ਚੁਖਬਰੀ'
ਤਾ (ਸੰ14
ਭਾਵਤ
ਤੌਰ ' ਤੇ
ਰ
ਨਦੱ
ਤ
ਾ
ਨਗਆ
ਹੈ
.
ਦੇ ਕੁਝ 'ਨਵੇਂ' ਨਕਸਮ ਦੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਪੋਂਟੀਫ ਿੋ ਕੈਿੋਨਲਕ
ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ) ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ - ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਕ ਦੁਨੀਆ
ਕੀ ਨਸੱਖੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਕਰੇਗਾ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਨਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ
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ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.ਐਫ. ਯਸਾਯਾਹ 10: 5-7). ਉਹ ਅਤੇ / ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਕ
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਸਖਾਉਣਗੇ ਨਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਫਲਡੇਨਲਅਨ ਇੱਕ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਤਵਾਦੀ ਨਸਧਾਾਂਤ ( ਹਜ਼ਾਰਾਾਂਵਾਦ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ. ਨਿਹੜੀ ਵੀ
ਨਨੰ
ਨ
ੰ
ਦਾ
ਾ
ਿਾਨਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਨਿਕ ਬਲੈ ਕਮੇਲ, ਸੰਕੇਤ, ਝੂਠੀਆਾਂ
ਕਰਾਮਾਤਾਾਂ
, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
ਿੋ
13:
ੋ 10-17; 16:14; ਡੈ ਨੀਅਲ 7:25; 2 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2: 9-10) ਨਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ
ਲਈ . ਈਸਾਈ ਪੁੱਛਣਗੇ:
ਉ
ਹ

“ ਹੇ ਪਨਵੱਤਰ, ਸੱਚੇ, ਹੇ ਪਰਭੂ, ਨਕੰਨਾ ਨਚਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਨਹਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਦਾ
ਨਨਆਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵੇਗਾ? ” ( ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਿੀ 6:10 )
10

ਅ
ਸਾਰੇ ਯੁ ਗਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, “ ਨਕੰਨਾ ਨਚਰ ਰਹੇਗਾ ਿਦ ਤੱਕ ਨਯਸੂ
ਤੇ
ਾਂ ਾ? ”
ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਦ
ੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਦਨ ਅਤੇ ਿੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਿਦਨਕ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਮੀਦ
ਹੈ (ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਾਨਪਤ ਕੀਤਾ ) 21 ਨਵਚ ਸ੍ਟਰੀਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
/
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਸਦੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 24: 4-34; ਜ਼ਬੂਰ 90: 4; ਹੋਸ਼ੇਆ
6: 2; ਲੂ ਕਾ 21: 7 -36 ; ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 ਪਤਰਸ 3: 3-8; 1
ਿਾਾਂ
ਿੱਾਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5: 4), ਨਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੱਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ .
ਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਦਖਲ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੀਮਾਰ ਸਭ ਿੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ:
ਨਯਸੂ
ਉ
ਸ
ਦੇ
ੇ

ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇਗਾ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਇਸ ਿੁਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀ,ਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਨਦਨ ਛੋ ਟੇ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਿਾਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱ ਖ ਨਹੀ ਾਂ ਬਚੇਗਾ; ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਨਦਨ ਛੋ ਟੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। (ਮੱਤੀ 24: 21-22)
21

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੂ ਰਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਨ
ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ; ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਡੱਗ ਪੈਣਗੇ , ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨਹਲਾਈਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ। 30 ਤਦ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਨਸ਼ਾਨੀ
ਸਵਰਗ ਨਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਾਂ ਤੇ
29
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ਆਉਨਾਂ ਦਆਾਂ ਵੇਖਣਗੇ। 31 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰ੍ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਭੇਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸਰੇ ਤੋਂ
ਦੂਿੇ ਨਸਰੇ ਤੱਕ, ਚਾਰੇ ਹਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਗੇ। (ਮੱਤੀ 24: 29-31)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ
ਰਾਿ ਨਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੈ?
ਨਫਲਹਾਲ, ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਿਦੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਨਧਆਨ
ਨਦਓ ਨਕ ਰਸੂ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਨਲਨਖਆ ਸੀ:
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀ ਾਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਰਾਿਦੂਤ ਹਾਾਂ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ: ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ. (2 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 5:20)
20

ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨੋ੍ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਮਕਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬੰਨੋ।੍ 15 ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਨਤਆਰੀ
ਕਰਨਦਆਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਿਾਓ; 16 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਨਿਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਬਾਾਂਗਾਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੋਗੇ. 17 ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ , ਿੋ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; 18 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਾਰਿਨਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ
ਪਰਾਰਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਪਰਾਰਿਨਾ ਨਾਲ
ਇਸ ਿਾਗਦੇ ਹੋਏ - 19 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਨਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੋ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ ਸਕਾਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਭੇਤ, 20 ਨਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿੰਜ਼ੀਰਾਾਂ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਿਦੂਤ ਹਾਾਂ; ਇਸ ਨਵੱਚ ਮੈਂ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 6: 14-20)
14

ਇੱਕ ਰਾਿਦੂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਰੀਅਮ-ਵੈਬਸਟਰ ਦੀ ਹੇਠ ਨਲਖੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ:
1 : ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਦੂਤ; ਖ਼ਾਸਕਰ : ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਡਪਲੋ ਮੈਨਟਕ ਏਿੰਟ
ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਿਾਾਂ ਸਰਬਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਇਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਰ
ਅਸਿਾਈ ਨਡਪਲੋ ਮੈਨਟਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ
2 ਏ : ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਾਂ ਮੈਸੇਂਿਰ
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਦੂਤ ਹੋ! ਨਧਆਨ ਨਦਓ
ਨਕ ਰਸੂ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਨਲਨਖਆ ਸੀ:
48

ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਿਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਨਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਉਸ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋ ਕ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਨਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋਂ ਨਿਸ
ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ; 10 ਨਿਹੜੇ
ਪਨਹਲਾਾਂ ਲੋ ਕ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਯਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. (1 ਪਤਰਸ 2: 9-10)
9

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਕ ਪਨਵੱਤਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ.
ਨਕਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਪਨਵੱਤਰ ਹੈ?
ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ - ਪਰ ਉਹ ਆਨਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਿ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:15). ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੌਮ,
ਉਸ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਿ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਪਨਵੱਤਰ ਹੈ.
ਰਾਿਦੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਨਸੱਧੀ ਰਾਿਨੀਤੀ
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ. ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਿੀਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਉਣਾ
ਹੈ ( www.ccog.org ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਨਕਤਾਬ ਵੀ ਵੇਖੋ : ਨਕਰਸ਼ਚਨ: ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਲਈ
ਰਾਿਦੂਤ, ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿੋਂ ਿੀਉਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਾਂ ਨਹਦਾਇਤਾਾਂ ) . ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਨ
ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਨਬਹਤਰ ਗ ਨਾਲ ਨਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਨਕਉ ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ,
ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਸਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਰਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਿਕ ਬਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਾਿ ਕਰ ਸਕੀਏ :
ਨਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ
ਧੋਤਾ, 6 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਨਪਤਾ ਲਈ ਰਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਿਕ
ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਮਨਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਰਹੇਗੀ। ਆਮੀਨ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 1: 5-6)
5

ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਰਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰਾਾਂਗੇ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10)
10

ਇਸਦਾ ਭਨਵੱਖ ਦਾ ਇਕ ਪਨਹਲੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨਸਖਾਵੇਗਾ ਿੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਣੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਸਖਾਉਣਗੇ:
ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਲੋ ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਗੇ; ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਦਆਲੂ
ਹੋਵੇਗਾ; ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ. 20 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਪਰਭੂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ , ਨਫਰ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਨਧਆਪਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਨਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਨਧਆਪਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਾਂ. 21 ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
19
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ਸੁ ਣਨਗੇ, " ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੱਚ ਚੱਲੋ. " ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੱਿੇ ਹੱਿ ਮੁੜੋ ਿਾਾਂ
ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ. (ਯਸਾਯਾਹ 30: 19-21)
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਿ ਲਈ ਇੱਕ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਡਬਲਯੂ ਨਹਲ, ਇਸ ਯੁ ੱਗ ਨਵੱਚ
ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
… ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਨਧਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ
5:12)
12

ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਦਲਾਾਂ ਨਵੱਚ ਪਨਵੱਤਰ ਬਣਾਉ: ਅਤੇ ਹਰ
ਉਸ ਮਨੁੱ ਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਨਤਆਰ ਰਹੋ ਿੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਨਮਰਤਾ ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ
3:15, ਕੇਿੇਵੀ)।
15

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਮਹਾਾਂਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ
ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇਣਗੇ:
ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ (ਦਾਨੀਏਲ
11:33)
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ਇਸ ਲਈ, ਨਸੱਖਣਾ , ਨਕਰਪਾ ਅਤੇ ਨਗਆਨ ਨਵੱਚ ਵਧਣਾ (2 ਪਤਰਸ 3: 1 8), ਅਨਿਹਾ
ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਕਰਪਾ ਨਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ ਦਾ
ਇਕ ਨਹੱਸਾ ਨਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਿੀ 3: 7-13) , ਮਸੀਹੀ , ਇਸ ਿਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਿ ਨੂੰ (ਮੱਤੀ 24:14 ) ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ.
ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਿ ਸਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਕ ਨੁ ਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਗਰਨਹ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਸਿਾਨਪਤ ਕਰਨ ਨਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣਗੇ:
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵੱਚੋਂ ਨਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ;
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੀਹਾਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕ
ੱ ੋਗੇ; ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਰੇਚ ਦੇ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ , ਸਟਰੀਟਜ਼ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰਰ, ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ . (ਯਸਾਯਾਹ
58:12)
12

ਾਂ ੇ ਸਨ ,
ਇਸ ਪਰਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿੋ ਇਸ ਯੁ ਗ ਨਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗ ਨਾਲ ਿੀਉਦ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਤੇ) ਨਵੱਚ ਵਸਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ. ਨਵਸ਼ਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਬਹਤਰ ਿਗ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਲਈ ਰਾਿਦੂਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ.
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਕ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਪਕਰਵਰਤਨਸੀਲ ਹੈ
50

ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਕਹਾ, “ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੱਚਮੁਚ
ੱ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। 32 ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ” ( ਯੂ ਹੰਨਾ 8: 31ਰਰਕ ਰਰਿ ਰਰ ਰਰਹਰਰਓ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਿਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ
ਝੂਠੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ ਨਵਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਿਨਾ ਦਾ
ਸਮਰਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਿਨਾ! ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਸੱਚਾ ਹੱਲ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਦੇ
ਖੜੇਦਾਹੋਸੰਣਦਅਤੇ
ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ.
ਯੂ ਹਦੀ
ੰਨਾ ਖੁ
18:37).
ਖੁਸ਼ਲਈ
ਖਬਰੀ
ੇਸ਼ ਨਨੱਵਕਾਲਤ
ਿੀ ਮੁਕਤੀਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਦੀ
ਵਧੇਜ਼ਰੂ
ਰੇ ਹੈਰ.ਤਪਰਮੇ
ਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ
ਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਯੁ ਗ ਨਵਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਵੀਨਕਰਣ
ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਵਰਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ. ( ਰੋਮੀਆਾਂ 12: 2 )
2

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੂਨਿਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ:
ਨੌਕਰਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ
ਸੁ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਨਨਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ,ਾਂ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਾਾਂਗ ਨਹੀ,ਾਂ ਪਰ ਨਦਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ. 23 ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੋ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਦਲੋਂ ਕਰੋ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਪਰਭੂ ਲਈ, ਨਾ ਨਕ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ
ਲਈ, 24 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਪਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਨਮਲੇ ਗਾ; ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਭੂ ਨਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ( ਕੁਲੁੱਸੀਆਾਂ 3: 22-24 )
22

ਇਸ ਲਈ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਹਲਾਇਆ
ਨਹੀ ਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਾਂ. ( ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 12:28 )
28

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀ ਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੇ
ਾਂ ੇ ਹਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ
ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਮਆਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਾਂ. ਨਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿੀਉਦ
ਾਂ
10:38), ਨਕਉਨਕ ਇਸ ਯੁ ਗ ਨਵਚ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੀਉਣ ਲਈ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ. ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਰਨਹੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨਨਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਿੋ ਨਕ ਿੀਵਨ
ਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਸੀ, " ਰਾਹ " ਬਾਈਬਲ ਨਵਚ (ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:
2; 19: 9; 24: 14,22). ਸੰਸਾਰ ਸੁ ਆਰਿੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਕੀ ਨਕਹਾ
ਨਗਆ ਹੈ ਨਵੱਚ " ਕਇਨ ਦੇ ਰਾਹ ' (ਯਹੂਦਾਹ 11).
ਰਰ
ਰ
ਿ
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ਰਰ
ਰਰਕ ਰਰਿ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਧਰਮ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ

(ਸੀ.ਐਫ. 1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 14: 3; 1 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 4:18), ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਨਡੱ ਗਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ (ਸੀ.ਐਫ. ਲੂ ਕਾ 21: 8-36). ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਿੀਵਨ- ੰਗ
ਅਨਧਆਤਨਮਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਾਂ ਵੱਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 10: 29ਾਂ ੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਕ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨੂੰ
30). ਇਹ ਇਕ ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਇਸ ਨੂੰ ਿੀਉਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਈਸਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਰਾਿਦੂਤ ਹਨ।
ਈਸਾਈ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਵੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀ,ਾਂ ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਭੌਨਤਕ
ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਾਾਂ (ਰੋਮੀਆਾਂ 8: 5-8). ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਸ ”
ਹੈ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਾਂ 1:23). ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿਸ ਨੂੰ ਮੁ ਲੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਕ ਬਹੁਤ
ਾਂ ੇ.
ਸਾਰੇ ਿੋ ਅੱਿ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਦ

6. ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਰਾਜ ਕਸਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ
...
ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੂ ਆੀਂ
ੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ
ਨੂੰ ਕਸਖਾਉਦੇ
ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਕੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਿੋਨਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ ਰਾਿ ਬਾਰੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ:
ਇਹ ਨਸਖਾਉਦ
ਮਸੀਹ ਦਾ ... ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਨਹਲੂ , ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਿ, ਨਿਸ ਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਾਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਬਣਾਉਦ
ਨੂੰ " ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ " ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਿ ਦੇ " ... ਉਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ " ; ਸੀ.ਐਫ. ਕਰਨਲ,
ਆਈ, 13; ਆਈ ਿੱਸ., Ii, 12; ਅਪੋਕਸ., ਆਈ, 6, 9; ਵੀ., 10, ਆਨਦ ...
ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਉਸ ਬਰਹਮ ਸੰਸਿਾ ਵਿੋਂ ... (ਪੋਪ ਐਚ. ਨਕੰਗਡਮ
ਆਫ ਗੌਡ. ਕੈਿੋਨਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ, ਭਾਗ VIII. 1910).
ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤ “ ਕਰਨਲ, I, 13; ਆਈ ਿੱਸ., 12; ਅਪੋਕਸ., ਆਈ, 6, 9; ਵੀ.,
10, ” ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਨਕ ਨਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਿ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਕਨਹੰਦਾ । ਉਹ ਨਸਖਾਉਦ
ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਿਾਾਂ ਇਹ ਨਯਸੂ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਨਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਅਸੱਨਭਅਕ ਅਨੋਿ ਏਰ ਵੱਲ ਮੁੜ
ਿਾਣਗੇ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1: 3 -9). ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਅਨਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
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ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ, “ ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਹਾਾਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਪਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ
ਮੇਰੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ” ( ਯੂ ਹੰਨਾ 14: 6 ). ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ, “ ਨਾ ਹੀ ਨਕਸੇ
ਹੋਰ ਨਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਨਵੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀ ਾਂ
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਨਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ” ( ਰਸੂ . 4:12 ). ਪਤਰਸ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ
ਬਚਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ (ਰਸੂ . 2:38).
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਨਸਸ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਨਾਸਨਤਕ, ਨਯਸੂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਯਹੂਦੀ ਨਯਸੂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਚਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੇਕੋਰੋਮੀਆਾਂ ਵੀ ਨਵਚਾਰਦੇ ਹਨ ਨਕ 'ਮਨਰਯਮ' ਦਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਸੰਸਕਰਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਇਕ ਕੁਿ
ੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨਵਆਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੁੰਿੀ
ਹੈ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ ਨਯਸੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਿ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੰਿੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇੰਿੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ.
ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਵਾਾਂ ਨੇਮ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਨਕ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ:
ਨਸਖਾਉਦ
ਉੱਪਰਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਹੀ.ਾਂ ( ਕੁਲੁੱਸੀਆਾਂ 3: 2 )
2

ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਅਸੀ ਾਂ ਨਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀ।ਾਂ ( 2 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 5:
7)
7

ਨਫਰ ਵੀ, ਪੋਪ ਨਪਸ ਇਲੈ ਵਨ ਨੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀ ਨਗਰਿਾਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਚੱਲਣਾ ਨਸਖਾਇਆ:
... ਕੈਿਨੋ ਲਕ ਚਰਚ ... ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ. ( ਨਪਸ ਦਾ
ਐਨਸਾਈਕਲ ਕਵਜ਼ ਨਪਰੰਸ ).

ਕੈਿੋਨਲਕ ਬਾਈਬਲ 101 ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾਅਵੇ, " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ
ਰੂਪ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਚ ਸਾਲ 33 ਈ ਨਵਚ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, .. . ਕੈਿੋਨਲਕ ਚਰਚ. ” ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਿ ਇੱਿੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਮ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਕੋਲ “ ਰਾਿ ਦੀਆਾਂ ਕੁੰਿੀਆਾਂ ” ਹਨ (ਮੱਤੀ 16: 1 9 ), ਨਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਚਰਚ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਿ ਹੈ “ ਨਗਆਨ ਦੀ ਕੁੰਿੀ ਚੁਕ
ੱ ਲਈ ਹੈ ” (ਲੂ ਕਾ 11:52)।
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ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੋਮ ਿਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਕੈਿੋਨਲਕ ਚਰਚ ਦੇ
ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਸਖਾਉਦ
ਅਨਧਕਾਰਤ ਕੈਨਚਜ਼ਮ ਨਵੱਚ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕੇਵਲ “ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਸਧਾਾਂਤ ” ਹੈ :
676 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੁਨੀਆ ਨਵਚ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ
ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਤਹਾਸ ਨਵਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮਸੀਹਾ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ਇਨਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਐਸਕੈਟੋਲਾਿੀਕਲ ਨਨਰਣੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚਰਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਧਰਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ...
(ਕੈਿੋਨਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕੈਨਚਜ਼ਮ। ਇਮਪਰੀਮੈਟਰ ਪੋਟੇਸਟ + ਿੋਸਫ਼ ਕਾਰਨਡਨਲ
ਰੈਟਨਿੰਗਰ। ਡਬਲਡੇ , ਐਨ.ਵਾਈ. 1995, ਪੀ. 194)
ਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ . ਕੁਝ ਲੈ ਣਗੇ
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨਵਰੁੱਧ ਨਭਆਨਕ ਕਦਮ (ਦਾਨੀਏਲ 7:25; 11: 3036). ਪਰ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਸਾਰੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀ,ਾਂ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ. ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਨਕਹਾ ਸੀ:
“ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 'ਪਰਭੂ, ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ,' ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ
ਨਹੀ ਾਂ ਵੜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 22 ਉਸ ਨਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, 'ਹੇ ਪਰਭੂ, ਪਰਭੂ! ਕੀ ਅਸੀ ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਵੱਚ ਭੂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ?' 23 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਾਂਗਾ, 'ਮੈਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦਾ; ਹੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਚਲੇ ਿਾਓ! ' ( ਮੱਤੀ 7: 21-23 )
21

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਨਕਹਾ : " ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ " ਹਵਾਈਅੱਡੇ " ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ " ( : 7 2 ਿੱਸ
2 ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਨਵੱਚ). ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਿਹਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨਵੱਚ
ਵਾਰ ਨਵਚ ਨਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ " ਭੇਤ, ਵੱਡੀ
ਬਾਬੁਲ " (: 3-5 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17).
" ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ " ਮਸੀਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਕ
ਉਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਸ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਆਨਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ / ਿ ਉਿੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਿ ਉਿੇ ਤਪੱਨਸਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੀ ਕਬੂਲ ਰੂਪ ਹਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਇਸ ਲਈ, ਿਦਨਕ
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਕ ਫਰਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ
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ਰੂਪ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਨਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂ ਲ ਿਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ.
ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਿਣਾ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਯਸੂ ਨੇ ਇਸ
ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ (ਮੱਤੀ 15: 3-9)! ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਸੀ ਨਕ
ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਨਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ
(ਯਸਾਯਾਹ 30: 9)। ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਨਵਦਰੋਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿਸਨੂੰ ਅਸੀ,ਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ,
ਇਸਨੂੰ ਅੱਿ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ.
ਇਕ ਹੋਰ “ ਰਹੱਸ ” ਇਹ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰੋਮ ਦਾ ਚਰਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਦਾ
ਸੈਨਨਕਵਾਦੀ ਈਵਯੂ ਨੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਏਿੰਡਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਵੇਗਾ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪੀ
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਸਫਲ
ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਨਸਖਾਉਦ
ਹੋਏਗਾ (ਨੋਟ: ਨਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਈਬਲ , ਇੱਕ ਕੈਿਨੋ ਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਨਤ ਅਨੁ ਵਾਦ,
ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ):
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਿਗਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਮੱਿਾ ਟੇਨਕਆ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਾਨਵਰ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਾਨਵਰ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਮੱਿਾ ਟੇਨਕਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱ ਗੇ, 'ਿਾਨਵਰ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕੌਣ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਕੌਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ' 5 ਿਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖੀਆਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਬਆਾਲੀ ਮਹੀਨਨਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ
ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; 6 ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ
ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਨਰਆਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਬੋਲੀਆਾਂ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ. 7 ਇਸਨੂੰ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਤੀ, ਲੋ ਕਾਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ; 8 ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਿਾਤ, ਹਰ ਉਹ
ਾਂ ਤੋਂ
ਨਵਅਕਤੀ ਨਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲੇ ਲੇ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਨਕਤਾਬ ਨਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਹ
ਨਹੀ ਾਂ ਨਲਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ. 9 ਿੋ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੋ: 10 ਨਿਹੜੇ ਬੰਦੀ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਨਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਿੀ 13: 4-10, ਐਨਿੇਬੀ)
4

ਬਾਈਬਲ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ:
ਸੱਤ ਦੂਤਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਏ,
ਅਤੇ ਨਕਹਾ, 'ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰਸਾਵਾਾਂਗਾ ਿੋ
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ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, 2 ਨਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਿੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਭਚਾਰ ਦੀ ਮੈ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਹੈ. 3 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਰੂਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਨਗਆ, ਅਤੇ ਉਿੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਤ ਵੇਖੀ ਨਿਸਨੂੰ ਇੱਕ
ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਿਾਨਵਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਨਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਨਸੰਗ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ. 4 ਔਰਤ ਨੇ ਿਾਮਨੀ ਰੰਗ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਗਨਹਣੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ
ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਨਿਣਾਉਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਨਰਆ ਵੀ ਸੀ; 5 ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ਼ੁ ਪਤ ਨਾਮ: 'ਵੱਡੀ ਬਾਬ਼ੁਲ,
ਧਰਤੀ ਦੀਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਵੇਸਵਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾੀਂ ਦੀ ਮਾੀਂ ।' 6 ਮੈਂ
ਵੇਨਖਆ ਨਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਯਸੂ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਦਾ ਲਹੂ। ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਨਖਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਛੁਨਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 1-6, ਐਨਿੇਬੀ)
'ਇਸ ਨਵਚ ਚਤੁ ਰਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਸੱਤ ਕਸੰਗ, ਉਹ ਸੱਤ ਹਨ , ਨਿਸ 'ਤੇ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ. . . 18 ਨਿਸ ਰਤ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਨਖਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਕਹਰ ਹੈ ਨਿਸਦਾ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ' (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 9,18,
ਐਨਿੇਬੀ)
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ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਉਨਾਂ ਦਆਾਂ ਵੇਨਖਆ, ਉਸਨੂੰ
ਵੱਡਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਹਮਾ ਨਾਲ ਚਮਕ
ਗਈ. 2 ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਵੱਚ ਨਕਹਾ, ‘ਬਾਬਲ
ਨਡੱ ਗ ਨਪਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਨਡੱਗ ਨਪਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋ
ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ, ਨਿਣਾਉਣੇ ਪੰਛੀ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਠਕਾਣਾ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ। 3 ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਮੈਅ
ਪੀਤੀ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਉਸਦੀ ਬਦਚਲਣੀ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਨਗਆ। ' 4 ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ; ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਹੰਨਦਆਾਂ ਸੁਨਣਆ , ਮੇਰੇ ਲੋ ਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਆਓ ਤਾੀਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾੀਂ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਮ਼ੁਸੀਬਤਾੀਂ ਸਕਹਣ ਕਰੋ . 5 ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਿੁਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉਸ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਨਿਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਦੂਨਿਆਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. 6 ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ਨਦੱਤੀ
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਮਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਨਪਆਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 7 ਉਸਦੇ ਹਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਮੇਲ ਨਕਸੇ
ਤਸੀਹੇ ਿਾਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਿੋਂ ਰਾਿ ਕੀਤਾ
1
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ਨਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਵਧਵਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ
ਿਾਣਦਾ. 8 ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਦਨ ਨਵੱਚ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਬਪਤਾਵਾਾਂ ਪੈਣਗੀਆਾਂ: ਨਬਮਾਰੀ,
ਸੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਲ. ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾੜ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਸ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਨੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ' 9 'ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਨਿਆਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਅਤੇ ਨਵਰਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧੂੰਆਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ,
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਤਾਬ 18: 1-9, ਐਨਿੇਬੀ)
ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ
ਨਕ ਸਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ , ਿਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਬਾਅਦ ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਰਟਰਨ:
ਾਂ
ਵੇਖੋ! ਬਁਚ ਕੇ! ਉੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਿੋ - ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਨਕਉਨਕ
ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਹਵਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਨਖੰਡਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ - ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. 11 ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ! ਸੀਿੋਨ, ਹ਼ੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ
ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਬਚੋ !
10

ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਬਾਓਿ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਮਨਹਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਨਦੱਤਾ ਹੈ
12

ਮੈਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੁੱ ਨਟਆ, 'ਨਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਛੂ ਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਛੂੰ ਹਦਾ ਹੈ. 13 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਿ
ਲਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਣਗੇ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ' ਫ਼ੇਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਾਣ ਿਾਵੋਂਗੇ ਨਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਬਾਓਿ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਨਿਆ
ਹੈ! 14 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ, ਗਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਰਨਹਣ
ਿਾ ਨਰਹਾ ਹਾਾਂ - ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ! 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਕੌਮਾਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਵੱਚ ਬਦਲੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ। ਹਾਾਂ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਬਣ ਿਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਰਨਹਣਗੇ. ਫ਼ੇਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਾਣ ਿਾਵੋਂਗੇ ਨਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਬਾਓਿ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਨਿਆ ਹੈ! 16 ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰੇਗਾ, ਪਨਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਵੱਚ ਉਸਦਾ ਨਹੱਸਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਫਰ ਉਸਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। (ਜ਼ਕਰਯਾਹ 2: 10-16, ਐਨਿੇਬੀ; ਕੇਿੇਵੀ / ਐਨਕੇਿੇਵੀ
ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ ਨਵੱਚ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਬਾਣੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 2: 6-12 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ
ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਹੈ)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੈਟੀਕਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੋਟੈਸਟਨਟ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਨੇਤਾ
ਨਿਹੜੀਆਾਂ ਈਵਮੈਨਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਨੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ. ਨਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
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ਨਦੱਤੀ ਿੋ " ਬਹੁਨਤਆਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ " (ਮੱਤੀ 24: 4-5). ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਯੂ ਨਨਜ਼ਮ ਦਾ
ਸੰਬੰਧ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 6: 1-2 ਦੇ " ਨਚੱਟੇ ਿੋੜਸਵਾਰ " (ਿੋ ਨਯਸੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਿੀ 17 ਦੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਹੈ.
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਵਾਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸਖਾਇਆ ਨਕ ਨਯਸੂ ਦੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨਨਹਚਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਵਾਪਰੇਗੀ :
ਿਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਨਹਚਾ ਅਤੇ ਨਗਆਨ ਨਵੱਚ
ਏਕਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਪਨਰਪੱਕ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ. (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 4:13, ਐਨਿੇਬੀ)
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ਿੋ ਲੋ ਕ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ
ਗਲਤੀ ਨਵੱਚ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਿਦੋਂ ਨਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ:
ਤਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਬਗੁ ਲ ਵਿਾ ਨਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨਵੱਚ
ਚੀਕਦੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਸੁ ਣੀਆਾਂ, "ਦੁਨੀਆਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਿ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਿ
ਕਰੇਗਾ ।" 16 ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਵੱਚ ਨਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਿਾ ਟੇਨਕਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੱਨਿਆਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹਆ, ਇਨ੍ਾਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਾਲ 17 , 'ਅਸੀ ਾਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਿੋ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ. 18 ਕੌਮਾਾਂ ਨਵਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਾਂ ਆ
ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਦਲੇ , ਮੁਰਨਦਆਾਂ ਦਾ ਨਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸੇਵਕਾਾਂ, ਨਬੀਆਾਂ, ਸੰਤਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਹੜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ . ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਨਗਆ
ਹੈ। ' (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11: 15-18, ਐਨਿੇਬੀ)
11: 15

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁ ਨਣਆ ਿੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ, ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਿਾਾਂ ਗਰਿ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗਰਿ ਵਾਾਂਗ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਵਾਬ ਨਦੰਨਦਆਾਂ,
'ਅਲੇ ਲੂ ਆ! ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਇਆ
ਹੈ; . . . 19 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਾਨਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਨਿਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੌਿਾਾਂ
ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਿ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਨਖਆ। 20 ਪਰ
ਉਸ ਦਨਰੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਨਲਆ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਨੇ
ਦਨਰੰਦੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ
ਨਗਆ ਸੀ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਨਰੰਦੇ ਦੇ ਨਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਰਾਾਂਨਡੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਨੂੰ
19: 6
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ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਝੀਲ ਨਵੱਚ ਨਜ਼ੰਦਾ ਸੁ ੱਟ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸੀ. 21 ਬਾਕੀ
ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਨਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭੁੰਲ
ਗਏ. . . 20: 4 ਤਦ ਮੈਂ ਤਖਤ ਵੇਖੇ, ਨਿਿੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਨਰਣਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਨਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਤਮਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਖਆ
ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਨਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਨਯਸੂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਨਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਨਰੰਦੇ
ਿਾਾਂ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੱਿੇ
ਾਂ ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਿਾਾਂ ਹੱਿਾਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਹ ਿੀਉਦ
ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕੀਤਾ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:
6,19-21; 20: 4, ਐਨਿੇਬੀ)
ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਏਕਤਾ ਨਵਚ ਿੁੜੀਆਾਂ ਨਵਸ਼ਵ ਦੀਆਾਂ ਫੌਿਾਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਿਦੋਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਸਹੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੁ ਣਨਗੇ ਿੋ ਚੰਗੇ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂ ਲ ਨੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਸੀ (2 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 11: 14-15). ਿੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਰਰਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸਮਝ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਰਿਸਰਰਨ ਰਰ ਰਰਰਰਰਰ ਕਰਰਰ ਹਨ ਤਾਾਂ ਨਯਸੂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਿੱਟ
ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ.

7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਉ?ੀਂ
ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਮਨੁੱ ਖ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਹਾਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ
ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਨਫਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ " ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈ " (ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 147: 5).
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਰਨਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ.
ਿਦਨਕ ਕਈ ਲੋ ਕ ਮੰਨਦੇ ਨਵਚ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਨਗਣਤੀ ਨੂੰ ਰਨਹਣ
ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਤਆਰ ਹਨ , ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ. ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ
ਨਦਓ:
ਹੇ ਆਦਮੀ, ਉਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨਦੱਤਾ ਨਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰਨਾ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ( ਮੀਕਾਹ 6: 8 )
8

ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੁਝ ਅਨਿਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿੋ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਸੱਚਮੁਚ
ੱ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਤਆਰ ਹੈ. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ (ਉਤਪਤ 3: 1-6) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
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ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਰਿੀਹਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਨਾ
ਚੁਨਣਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ (ਕੂਚ 20: 3-17).
ਾਂ ੀ ਹੈ:
ਕਹਾਉਤਾਾਂ ਦੀ ਨਕਤਾਬ ਨਸਖਾਉਦ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਦਲ ਨਾਲ ਪਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ
ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ; 6 ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਆਪਣੀ ਨਨਗਾਹ ਨਵੱਚ ਨਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ; ਪਰਭੂ
ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ. ( ਕਹਾਉਤਾਾਂ 3: 5-7 )
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ਨਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਦਲਾਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ
ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨੂੰ ਨਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਿੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ. ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨੂੰ
ਸ਼ਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ
ਲਾਲਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 'ਿੀਵਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ' ਲਈ ਨਡੱ ਨਗਆ ਹੈ (1 ਯੂ ਹੰਨਾ 2:16).
ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਨਰਪੱਖ
ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹ ਉੱਤਮ ਿਾਣਦੇ
ਹਨ. ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸੀ.ਐਫ. ਨਯਰਨਮਯਾਹ 10:23) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ
ਨਵੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਮੱਤੀ 24: 21-22).
ਬੀਕਟਟੂਡਜ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਨਯਸੂ ਨੇ ਿੋ ਨਬਆਨ ਨਦੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਿੋ
ਉਸਨੇ ਿੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਦੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਨਕਹਾ:
“ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨਵੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਰਾਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਸ਼ਾਾਂਤ
ਹੋਣਗੇ। 5 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। 6 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨਪਆਸੇ
ਹਨ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਭਰੇ ਿਾਣਗੇ। 7 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਨਮਹਰਬਾਨ
ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਨਮਹਰ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਨਦਲੋਂ
ਸ਼ੁ ੱਧ ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। 9 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। 10 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ
ਨਲਆਉਦ
ਹਨ ਨਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਿ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। ( ਮੱਤੀ 5: 3-10 )
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ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਹਾਾਂ (ਸੀ.ਐੱਫ. ਮਰਕੁਸ 4: 30-31) , ਨਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਰਗ
ਦਾ ਰਾਿ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਤੀ ( ਸੀ.ਐਫ. ਮੱਤੀ 13:31) , ਨਿੱਿੇ ਇਹ ਬਖਨਸ਼ਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ
ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਨਵੱਚ ਹੈ , ਿੋ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਤੇ
ਿੁਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁ ੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖ . ਵਾਨਹਗੁ ਰੂ ਦੇ ਰਾਿ
ਨਵੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਨਧਆ !
ਰੱਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕ ਸਹੀ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਰੱਬ ਨਪਆਰ ਹੈ (1 ਯੂ ਹੰਨਾ 4: 8,16) ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੁ ਆਰਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੇ
ਾਂ ੇ ਹਨ (ਮਰਕੁਸ 12: 29-31;
ਨਨਯਮ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਾਂ ਪਰਤੀ ਨਪਆਰ ਦਰਸਾਉਦ
ਯਾਕੂਬ 2: 8-11). ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁ ਆਰਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਰੋਮੀਆਾਂ
8: 6).
ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਬਾਈਬਲ ਨਦਖਾਉਦ
ਹਨ:
ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੈ ਿੋ ਨਪਤਾ ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿੋ ਨਕ
ਨਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 2 ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਾਂ
ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਿਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ. 3 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਨਪਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿੋ
ਅਸੀ ਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼
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ਬੋਝ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ. ( 1 ਯੂ ਹੰਨਾ 5: 1-3 )
ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ “ ਹੁਕਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ” (ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਦੀ ਪੋਿੀ 119: 172). ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁ ੱਧ ਹਨ
(1 ਨਤਮਾ 1:15). ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ “ ਕੁਧਰਮ ” ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਨਕ ਨਯਸੂ ਨਬਵਸਿਾ ਿਾਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਲਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ
5:17), ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਿਾਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਨਦਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਵਧਾ ਕੇ ਨਵਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 5: 21-2 8 ). ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਿ
ਨਕ “ ਨਿਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਸਖਾਉਦ
ਨਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ ” ( ਮੱਤੀ 5:19 ) ('ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ' ਅਤੇ 'ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਿ'
ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ)।
ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ
ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
2:17). ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁ ਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ
ਦੀਆਾਂ ਨਸੱਨਖਆਵਾਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨਣਗੇ (ਮੱਤੀ 7: 21-23) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀ ਾਂ
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ਕਰਨਗੇ ਨਿਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. 1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 11: 1). " ਪਾਪ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਦੀ ਉਲੰ ਿਣਾ ਹੈ " (1 ਯੂ ਹੰਨਾ 3: 4, ਕੇਿੇਵੀ) ਅਤੇ ਸਾਨਰਆਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਨਕ ਦਇਆ ਨਨਰਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ
3:23). ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਬਾਈਬਲ ਦਰਸਾਉਦ
(ਯਾਕੂਬ 2:13) ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ.
ਲੂ ਕਾ 3: 6).
ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ. ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਿ
ਨਵਚ, ਨਯਸੂ “ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 19:15) ਨਾਲ ਰਾਿ ਕਰੇਗਾ , ਅਤੇ ਚੰਗੇ
ਨਤੀਿੇ ਹੋਣਗੇ ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ. ਦ਼ੁਨੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ
ੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਮੱਕਸਆਵਾੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਕਉਕਕ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਇਨਤਹਾਸ
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਨਹੀ ਹੈ:
ਨਕਉ ਾਂ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨੋਰਿ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਿੀਵਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਹੈ. 7 ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਮਨੁੱ ਖਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਬਵਸਿਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਉਹ
ਹੈ. 8 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਿਉਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨ
ੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ( ਰੋਮੀਆਾਂ 8: 6-8 )
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ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਯੁ ਗ ਨਵੱਚ (ਰੋਮੀਆਾਂ 8: 9) ਅਨਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ:
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿੋ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਬਹੁਤ ਨਸਆਣੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ। 27 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਸਆਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ
ਦੀਆਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਨਣਆ ਹੈ; 28 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੁਨਨਆਦ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਿਹੜੀਆਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ
ਨਮਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਾਂ ਹਨ, ਨਿਹੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਮਟਾਉਣ ਲਈ, 29 ਤਾਾਂ ਿੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। 30 ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਸੀਹ ਨਯਸੂ ਨਵੱਚ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧ, ਅਤੇ ਧਾਰਨਮਕਤਾ, ਸ਼ੁ ੱਧਤਾ ਅਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣ ਗਏ। 31 ਇਹ ਪੋਿੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਨਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ ਨਿਹੜਾ
ਨਵਅਕਤੀ ਮਨਹਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਰਭੂ ਨਵੱਚ ਮਨਹਮਾ ਦੇਵੇ।” ” ( 1
ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 1: 26-31 )
26
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ਈਸਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ! ਅਸੀ ਾਂ ਹੁਣ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਾਂ
(2 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 5: 7), ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਾਂ 3: 2) ਨਨਹਚਾ ਨਵੱਚ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 11:
6). ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਮਲੇ ਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਨਕਤਾਬ 22:14).
ਕਕਉ ੀਂ ਰਰਜਸਰਰਨ ਰਰ ਰਰਹਰਰਓ ?
ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਮਨਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਿੋਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਨਲਆ, ਤਾਾਂ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ . ਕੈਿੋਨਲਕ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ ਨਕ ਬਪਨਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ , ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਨਕ ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨਵੱਚ
ਰਾਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ. ਕੈਿੋਨਲਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਕ
ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ ਆਨਦ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਨਕ
ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਬਪਨਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਗਰੇਕੋ-ਰੋਮਨ-ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀਆਾਂ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਾਂ 8: 6-8 ).
ਪਨਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ (ਮੱਤੀ 6.3) ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਲਈ ਇਕ ਿੀਨਵਤ
ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਟੀਚਾ, ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀ,ਾਂ ਪਰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਵੱਲ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਨਦੰਦੀ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਕਨਹੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਈਸਾਈ ਨਯਸੂ ਨਾਲ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ
ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ? ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ:
“ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਨਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨਗਆ। 13 ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੋਕਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਨਸੱਕੇ ਦੇ ਨਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਆਉਣ
ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ।' 14 ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਨਿਆ ਅਤੇ ਨਕਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਰਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
12

“ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਿਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ
15

ਰਾਿ, ਉਸਨੇ ਨਫਰ ਇਹਨਾਾਂ ਨੌਕਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਦੱਤਾ, ਨਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨਦੱਤੇ
ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਹ ਿਾਣ ਸਕੇ ਨਕ ਹਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਨਕੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। 16 ਤਦ ਪਨਹਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣਕੇ
ਨਕਹਾ, 'ਗੁ ਰੂ ਿੀ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਧਨ ਦੇ ਦਸ ਝੋਲੇ ਹਨ।' 17 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਹਾ,
'ਭਲਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ! ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਹੁਤ ਿੱਟ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਦਸ
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ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ' 18 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣਕੇ ਨਕਹਾ, 'ਗੁ ਰੂ ਿੀ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇ ਿੈਲੇ ਨਾਲ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਪੰਿ
ਗੁ ਣਾ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ।' 19 ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਹਾ, 'ਤੂ ੰ ਵੀ ਪੰਿ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂਗਾ।' ( ਲੂ ਕਾ 19: 12-19 )
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਿੋ ਿੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ. ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਿ
ਨਵੱਚ, ਅਸਲ ਸ਼ਨਹਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਲੇ ਗਾ. ਨਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਕਹਾ, “ ਮੇਰਾ
ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ” ( ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
22:12 ). ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ (ਅੱਯੂਬ 14:15) ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗ੍ਾ (ਯੂ ਹੰਨਾ
14: 2) ਿੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਾਬ ਦੇਣਗੇ (ਯੂ ਹੰਨਾ 6:44; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
17:14). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਅਸਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ!
2016 ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਨਵਚ, ਰਸਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਨਸਰਲੇ ਖ ਇੱਕ ਲੇ ਖ ਸੀ " ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ " ਹੈ, ਿੋ ਨਕ
ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਡਸੋਰਨਸੰਗ " ਦੁਸ਼ਟ
ਸਮੱਨਸਆ 'ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਨਫਰ ਵੀ, ਲੇ ਖ ਸਮਝਣ ਨਵਚ ਅਸਫਲ ਨਰਹਾ ਨਕ
ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ.
ਸਨਹਕਾਰਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਨਵੱਚ ਵੀ
ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਵੱਡੀ ਿਲ ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦੋਂ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਅਸਫਲ ਬੁਰਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਸਨਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 11: 1-9).
ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਸਿਾਨਾਾਂ ਨਵਚ (ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਭ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਦਾਨੀਏਲ 9: 27 ਏ; 1 ਿੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5: 3), ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ — ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ 14: 17).
ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ
ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ (ਸੀ.ਐਫ. ਨਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:12) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ
(ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9) - ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਏਗਾ, ਨਕਉਨਾਂ ਕ ਨਵਸ਼ਵ ਦੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ
ਹਨ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 11:18), ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਿਾਣਗੇ.
ਨਿਨਸੀ ਅਨੈਨਤਕਤਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁਨੱ ਦਆਾਂ ਨੂੰ
ਯੂ ਐਸਏ (ਸੀਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 18:13) ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ , ਪਰ ਰੱਬ
ਦੇ ਰਾਿ ਦੁਆਰਾ.
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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਦਲਾਲਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ, ਬਲਨਕ ਆਖਰਕਾਰ (ਹਰ ਹਬੱਕੂਕ 2: 6-8 ਦੇ
ਨਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਿ ਦੁਆਰਾ.
ਅਣਿਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦੁਖਾਾਂਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱ—ਨ ਆ ਿਾਏਗਾ
— ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਯਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਵੀ
ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪੀ ਲਨਹਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨਮਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਦਾ. ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਯਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਆਧੁਨਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵਨਗਆਨ ਨਵਚ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਨਸਹਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ - ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁਨੱ ਦਆਾਂ ਨੂੰ ਿੈਨੇਨਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਨਧਤ ਿੀਵ-ਿੰਤੂਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਏਗਾ ਿੋ ਫਸਲ ਦੀਆਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਸ਼ਵ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਨਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੱਨਸਆਾਂ ਨਵਚ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਿਦੋਂ ਨਕ
ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਬਾਬਲ' (ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 18: 1-19) ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ - ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਿੋ ਨਯਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਇਸ 'ਮੌਿੂਦਾ ਬੁਰਾਈ ਯੁ ਗ
ੱ '
ਨਵਚ ਯੂ ਟੋਪੀਆ ਨਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1: 3-10).
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੜਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਰਾਿ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਾਨਪਤ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਪਆਰ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਟੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਿ
ਕਰੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 5:10; 20: 4-6). ਇਸ ਰਾਿ ਨਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ
ੱ
ਚਰਚ ਦੇ ਨਗਰਿਾਿਰ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਕਰਪਾ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਚਰਚ ਹੈ (ਕੈਿੋਨਲਕ ਿਾਾਂ ਹੋਰ)। ਰੋਮ ਦੇ
ਚਰਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਾਂ ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਨਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ ਨਾਲ ਨਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਿਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਾਂ ੇ ਹਾਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਿ ਨਮਲੇ ਗੀ ਿੋ
ਨੇੜੇ ਆਉਦ
ਮੱਤੀ 24:14 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਨਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨਵਚ “ ਨਵਾਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੱਲੇ ਆ " (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ 21: 2) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ
ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ. ਇੱਿੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ, ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ
੍
ਰ
ਚਾ
ਾ
ਰ
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ਬਾਰੇ ਨਸਖਾਇਆ. ਨਯਸੂ , ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯੂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸਖਾਇਆ. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਿੀਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ' ਈਸਾਈ ' ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸਖਾਇਆ ਨਗਆ. ਦੂਿੀ
ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਾਂ, ਨਿਵੇਂ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਅਤੇ ਮੇਨਲਟੋ , ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਸ
ਨ
ਖਾ
ਾ
ਇ
ਖੁ
ਆਸ਼ਖਬਰੀ ਨਸਰਫ਼ ਨਯਸੂ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ . ਟੀ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਦੱ
. ਤਾ ਿੋ ਨਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਨਲਆਾਂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਪਰਬੰਧਨ. ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਿੀ
ਅ
11:
ਸੀ ਾਂ 1 5) .
ੀ ਰੱਖੋ, ਨਯਸੂ ਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤਕ ਰਾਿ ਦੀ
ਯਾਦ
ਖੁਾਂ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਿੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ
24:14) . ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ.
ਅੱ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਨ਼ੁੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਮ਼ੁਸਕਲਾੀਂ ਦਾ ਹੱਲ
ੱ
ਹੈ . ਨਫਰ ਵੀ, ਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਿ
ਸੁ ਣ , ਿ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਸਦੀਵੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ
6:13), ਿਦੋਂ ਨਕ “ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੀਤ ਨਰਹਾ ਹੈ ” ( 1 ਕੁਨਰੰਿੀਆਾਂ 7:31 ) .

ਰਰ
ਰਰਤਰ
ਰਰ ਚਰਚ ਆਰਰ ਰਰਡ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ . ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਨਸਖਾਉਣ

ਾਂ ੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28: 19-20), ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ
ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਬਾਈਬਲ ਨਸਖਾਉਦ
ਰ
ਰਾਿ ਵੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:14). ਿਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤ
ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਨੂੰ ਨਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਨਿਆਾਂ ਨੂੰ
ਨਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਰ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ
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ਰਰ
ਰਰਰਗ ਰਰਡ ਰਰਰਚ ਰਰਖਰਰ ਹਾਾਂ . ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਕਰਪਾ ਉਹ ਪਨਹਲਾ ਨਵਸ਼ਾ ਹੈ

ਕਨਰੰਤਰ ਚੈਕਕੰਗ ਗੌਡ ਦਾ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਸਕਥਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਯੂ .
ਗਰੈਂਡ ਐਵੇਨਨ; ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਯੂ ਐਸਏ; ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.ccog.org.
ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਕਚਤ ਗੌਡ (ਸੀਸੀਓਜੀ) ਵੈਬਸਾਈਟਸ
CCOG.ASIA ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਧਆਨ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਹੈ.
ਾਂ ੀ ਹੈ.
CCOG.IN ਇਹ ਸਾਈਟ ਭਾਰਤੀ ਨਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦ
CCOG.EU ਇਹ ਸਾਈਟ ਯੂ ਰਪ ਵੱਲ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ.
CCOG.NZ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਨ ਨਵਾਾਂਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਵੱਲ ਨਬਰਨਟਸ਼-ਉਤਨਰਆ ਨਪਛੋਕੜ
ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ.
CCOG.ORG ਇਹ ਨਨਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਾਂਦੀਪਾਾਂ ਨਵਚ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਵਚ ਲੇ ਖ, ਨਲੰ ਕ ਅਤੇ ਵੀਨਡਓ ਹਨ.
CCOGCANADA.CA ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ.
CCOGAfrica.ORG ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ਇਹ ਨਨਰੰਤਰ ਪਰਬੰਧਨ ਗੌਡ
ਲਈ ਸਪੈਨਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ਇਹ ਨਨਰਪੱਖ ਚੈਨਕੰਗ ਗੌਡ ਦੀ
ਨਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. ਇਸ ਨਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਗਾਲੋ ਗ ਨਵਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.
ਖ਼ਬਰਾੀਂ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀਆੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾੀਂ
COGWRITER.COM ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਕ ਪਰਮੁੱਖ ਿੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚ
ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਨਸਧਾਾਂਤ, ਇਨਤਹਾਸਕ ਲੇ ਖ, ਨਵਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਅਪਡੇ ਟ ਹਨ.
CHURCHHISTORYBOOK.COM ਲੇ ਖਾਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.
BIBLENEWSPROPHECY.NET ਇਹ ਇੱਕ radioਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਿੋ
ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਵਨਸ਼ਆਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂ ਨਟ ਅਤੇ ਬ ਅਤੇ ਨਬਟਚੂਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ
BibleNewsProphecy ਚੈਨਲ. ਸੀਸੀਓਿੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ.
CCOGAfrica ਚੈਨਲ. ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਸੀਸੀਓਿੀ ਸੁ ਨੇਹੇ.
CCOG Animations ਈਸਾਈ ਨਵਸ਼ਵਾਸਾਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੂ ਆਾਂ ਨੂੰ ਨਸਖਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ.
CCOGSermones ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਪੈਨਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ.
ContinuingCOG ਚੈਨਲ. CCOG ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼.
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਾਂ (ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਤਸਵੀਰ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦਰ ਵਿੋਂ ਿਾਨਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪੱਛਮੀ
ਨਹੱਲ (ਨਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾtਟ ਸੀਯੋਨ ਨਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਗਰਿਾਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਬਹਤਰ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ:

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਿਾਨ ਮੰਨਨਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ
ਨਿਸਨੂੰ ਨਯਸੂ ਨੇ ‘‘ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ’’ ਨਵੱਚ ਪਰਚਾਨਰਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇੱਕ
ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਨਿਸਨੇ ਨਸਖਾਇਆ ਰਾਿ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼।

ੀਂ ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਤ਼ੁ ਸੀ ੀਂ
ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਅਸੀ ੀਂ ਕਬਨਾੀਂ ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ, ਕਕਉਕਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਕਲੀਕਸਿਾਵਾੀਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਿਹੂਕਦਿਾ ਕਵੱਚ ਮਸੀਹ ਕਿਸੂ
ਕਵੱਚ ਹਨ. (1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆੀਂ 2: 13-14)
ਕਨਹਚਾ ਲਈ ਖੜ੍ੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾੀਂ ਨੂੰ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. (ਿਹੂਦਾਹ 3)
ਕਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਕਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾੀਂ ਸਕਹਰਾੀਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ।” (ਲੂ ਕਾ 4:43)
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਕਕ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇ ਛੋਟੇ
ਝ਼ੁ ੰਡ, ਨਾ ਡਰੋ ਕਕਉ ੀਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਪਤਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਬਹ਼ੁਤ ਪਰਸਨ
ੰ ਹੈ। (ਲੂ ਕਾ 12:
31-32)

ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾੀਂ ਕਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਕਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 24:14)
language edition.
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