ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ?

“ਬਕਿਆੜ ਵੀ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ…ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਨੂ ੰ ਨਾ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ
ਪਹ਼ੁਚ
ੰ ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਕਉਂਕਕ ਧਰਤੀ ਿਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਗਆਨ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਕਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮ਼ੁਦ
ੰ ਰ ਨੂ ੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।” (ਿਸਾਿਾਹ 11:6, 9)

ਨਾਲ

ਬੌਬ ਥੀਏਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
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ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!
ਨਾਲ ਬੌਬ ਥੀਏਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ©2016/2017/2018/2019/2022 ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ਼ੁੱਕਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ. ISBN 978-164106-066-0. ਸੰਸਕਰਣ 1.6. ਇਹਨਾਾਂ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਕਤਾਬਚਾ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਚਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਕਧਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸੋਲ। 1036 ਡਬਲਿੂ. ਗਰਡ
ੈਂ ਐਵੇਕਨਊ, ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਅਮਰੀਕਾ। ISBN: 978-1-940482-09-5.
ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀਆਾਂ ਪਕਹਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਉੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੀ?
ਕੀ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੂ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੂ ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਬਤੀਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਸੇ ਕਕਸਮ ਦਾ ਭਕਵੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ
ਕਵਸਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮ਼ੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਨੇ
ਕੀ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਗਵਾਹ
ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ?
ਫਰੰਟ ਕਵਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਰਡਾਈਨ ਕਪਰੰਕਟੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਕਫਕਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੇ ਲੇ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਬਕਿਆੜ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੇ ਕਟਆ ਹੋਇਆ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਕਵਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਿਰੂਸਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਕਬਲਕਡੰਗ ਦਾ ਕਹੱਸਾ
ਹੈ ਜੋ 2013 ਕਵੱਚ ਡਾ. ਬੌਬ ਥੀਏਲ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
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ਸਮੱਗਰੀ
1. ਕੀ ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ਤਾ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹਨ?
2. ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
3. ਕੀ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ?
4. ਕੀ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਸਖਾਈ ਸੀ?
5. ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਇਆ
6. ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ…
7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਉਂ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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1.

ਕੀ ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ਤਾ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹਨ?

ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਈ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਭ਼ੁ ੱਖੇ ਹਨ. ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸਤਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ. ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਵੱਚ ਹਨ। ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚੇ ਦ਼ੁ ਰਕਵਵਹਾਰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਚੰਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ
ਉਦਿੋਕਗਕ ਸਕਹਰਾਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਰਦੂਕਸਤ ਹੈ । ਕਈ ਕਸਆਸਤਦਾਨ ਜੰਗ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹ਼ੁਦ
ੰ ੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਵਸਵ ਨੇ ਤਾ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਈ ਅਕਜਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਨਵਾਾਂ ਿੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡਾ
25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂ ੰ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਕਸਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਇੱਕ ਮ਼ੁੱਖ-ਨੋ ਟ ਭਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਿ਼ੁਕਤ
ਰਾਸਟਰ (ਿੂ.ਐਨ.) ਦੇ 193 ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ "17 ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਕਚਆਾਂ" ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ
ਕਦੱਤੀ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਊ ਿੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ
ਹਨ:
ਟੀਚਾ 1. ਹਰ ਜਗ੍ਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਾਂ ਕਵੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 2. ਭ਼ੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਪੋਸਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਕਟਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 3. ਕਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਨੂ ੰ
ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 4. ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗ਼ੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸੱਕਖਆ ਨੂ ੰ ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਾਂ
ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਕਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 5. ਕਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਕਤੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 6. ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ ਪਰਬੰਧਨ ਨੂ ੰ
ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 7. ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਕਕਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕਟਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧ਼ੁਕਨਕ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ
ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
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ਟੀਚਾ 8. ਕਟਕਾਊ, ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ ਆਰਕਥਕ ਕਵਕਾਸ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ
ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 9. ਲਚਕੀਲੇ ਬ਼ੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ
ਉਦਿੋਗੀਕਰਨ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 10. ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਵਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂ ੰ ਿਟਾਉਣਾ
ਟੀਚਾ 11. ਸਕਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਬਸਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਮਕਲਤ, ਸ਼ੁਰੱਕਖਅਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ
ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 12. ਕਟਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂ ੰ ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਟੀਚਾ 13. ਜਲਵਾਿੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰੋ
ਟੀਚਾ 14. ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਲਈ ਸਮ਼ੁੰਦਰਾਾਂ, ਸਮ਼ੁੰਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ
ਕਟਕਾਊ ਵਰਤੋਂ
ਟੀਚਾ 15. ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੀ ਕਟਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਲ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲਾਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਬਧ
ੰ ਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦਾ
ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਨਾਸ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਕਵਕਭੰਨਤਾ ਦੇ
ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣਾ।
ਟੀਚਾ 16. ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸਮਾਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ,
ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਕਨਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ
ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਟੀਚਾ 17. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਲਈ ਗਲੋ ਬਲ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂ ੰ ਮ਼ੁੜ ਸ਼ੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਏਜੰਡਾ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ 2030 ਦਾ ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਏਜੰਡਾ
ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਕਨਿਮ, ਕਸੱਕਖਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਸਕਹਿੋਗ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਪੇਸ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਇਸਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ ਚੰਗੇ ਹਨ,
ਇਸਦੇ ਕ਼ੁ ਝ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਬ਼ੁਰੇ ਹਨ (cf. ਉਤਪਤ 3:5)। ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਪੋਪ ਫਰ ਾਾਂਕਸਸ ਦੇ ਲਾਉਦਾਟੋ ਸੀ
ਐਨਸਾਈਕਕਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ।
" ਕਨਊ ਿੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡਾ" ਨੂ ੰ "ਨਵਾਾਂ ਕੈਥੋਕਲਕ ਏਜੰਡਾ" ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ "ਕੈਥੋਕਲਕ" ਸਬਦ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਿੂਨੀਵਰਸਲ"। ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਕਸਸ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ
ਨਵੇਂ ਿੂਨੀਵਰਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦਾ "ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨਸਾਨੀ।"
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ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਕਵੱਚ ਪੈਕਰਸ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਮੀਕਟੰਗ ਹੋਈ
ਸੀ (ਆਕਧਕਾਕਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਵੀਂ ਕਧਰਾਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੂ ਦ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ
)। ਪੋਪ ਫਰ ਾਾਂਕਸਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਕਕ
"ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ
ਨਾਲ।"
ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਪੈਕਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋਏ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚੇ
ਅਤੇ ਕਵੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਸਨ। (ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2016 ਕਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂ ੰ
ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2017 ਕਵੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ
ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਕਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂ ੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿੂਰਪ ਅਤੇ ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਤੋਂ।) ਪੋਪ ਫਰ ਾਾਂਕਸਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਕਕਹਾ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ "ਨੀਵੇਂ
ਜਾਵੇਗੀ" ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਵਾਿੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਦੂਕਸਤ ਹਵਾ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ, ਭ਼ੁਖ
ੱ ਾ ਰਕਹਣਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਕਵੱਚ ਪੈਣਾ ਆਕਦ ਨਹੀਂ
ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਕੋਕਸਸਾਾਂ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ 2030 ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੈਕਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਕਚਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਪੂਰਾ
ਕਰ
ਸਕਣਗੀਆਾਂ
ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ
ਨੂ ੰ
ਦਰਪੇਸ
ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ
ਦਾ
ਹੱਲ?
ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕਰਕਾਰਡ
ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂ ਬਰ 1945 ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਕਵਸਵ ਿ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਾਂ
ਕਕ ਅਕਜਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਿਰਸ ਨੂ ੰ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਵਸਵ ਕਵੱਚ ਸਾਾਂਤੀ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ, ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਨ; ਹ਼ੁਣ 193 ਹਨ।
ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਭਰ ਕਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਿਰਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸਨੂ ੰ ਤੀਸਰੇ ਕਵਸਵ ਿ਼ੁੱਧ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਈਆਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਵਰਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਕਹਿੋਗ, ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਕਸਸ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕਮਕ ਆਗੂ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਕੇ , ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਕਲਆਏਗਾ।
ਹਾਲਾਾਂਕਕ, ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕਰਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ ਹੈ । ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ
ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕਥਆਰਬੰਦ ਸੰਿਰਸਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕ ਭ਼ੁ ੱਖ,ੇ ਸਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ ਪਕਹਲਾਾਂ, ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲੇ ਨੀਅਮ ਕਵਕਾਸ ਟੀਕਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਅੱਠ "ਕਵਕਾਸ ਟੀਚੇ" ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਵੀ
ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, 2015 ਕਵੱਚ, ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ "17 ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਟੀਚੇ" ਅਪਣਾਏ ਗਏ
ਸਨ। ਕ਼ੁ ਝ ਆਸਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਕ਼ੁ ਝ ਇਸ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਅਨ ਕਲਪਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
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ਕਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿੂਟੋਪੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਮਈ, 2016 ਨੂ ੰ, ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਕਸਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ
ਿੂਰਪੀਅਨ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਪਨਾ ਦੇਕਖਆ ਹੈ ਕਕ ਉਸਦਾ ਚਰਚ ਉਸ ਮਹਾਾਂਦੀਪ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਫਰ ਵੀ, ਪੋਪ ਦਾ ਸ਼ੁਪਨਾ ਇੱਕ ਕਭਆਨਕ ਸ਼ੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18)।
ਕ਼ੁ ਝ ਸਕਹਿੋਗ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ…

ਮੈਕਰਅਮ ਵੈਬਸਟਰਜ਼ ਕਡਕਸਨਰੀ ਕਕਹੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਆ “ਇੱਕ ਕਾਲਪਕਨਕ ਜਗ੍ਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂ ੰਨ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਕਥਤੀਆਾਂ ਸੰਪਰ
ੂ ਣ ਹਨ।” ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ:
ਹੇ ਪਰਭੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਰਦਾ ਹੈ. (ਕਿਰਕਮਿਾਹ 10:23, NKJV ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ)
23

ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਕਹਿੋਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
16

ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦ਼ੁ ੱਖ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਕਵੱਚ ਹਨ; 17 ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਾਂ 3:16-18)

18 ਉਨ੍ ਾਾਂ

ਕਫਰ ਵੀ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਇੱਕ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਵਾਰ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਜਾਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ
ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ਼ੁ ਝ (ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਚੰਗੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ਼ੁ ਝ ਝਟਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ਕਵੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਿਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਕਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਾਾਂਤੀ ਸੌਦੇ ਲਈ
ਸਕਹਮਤੀ ਅਤੇ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27)। ਜਦੋਂ ਅਕਜਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਝੂ ਠੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿੂਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਜ
ਕਲਆਏਗੀ।
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਜਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ 'ਿੂਟਪ
ੋ ੀਅਨ ਪਰਗਤੀ' (cf. ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 13:10) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕਚੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਅਜੂਕਬਆਾਂ (2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:9-12) ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਕਹੰਦੀ ਹੈ ਕਕ
ਅਕਜਹੀ ਸਾਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ (ਦਾਨੀਏਲ 9:27; 11:31-44), ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ (1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5:3; ਿਸਾਿਾਹ 59:8)।

ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਕਕ, ਕਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (cf. ਜੌਨ 15:5; ਮੱਤੀ 24:21-22), ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਇਸ 'ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਬ਼ੁਰਾਈ
ਿ਼ੁੱਗ' ਕਵੱਚ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਆ ਕਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1:3-10)।

7

ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਆ ਨੂ ੰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਿੋਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸਮ ਦਾ
ਿੂਟੋਪੀਆ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਹਾਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਗਰਕਹ ਨੂ ੰ ਅਤੇ, ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਸਦੀਵੀ, ਸਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ।

8

2.

ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
9

ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਿੂਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਜ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ
ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲਵੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 2:44; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15; 19:1-21)।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਹ਼ੁਣ ਿੂਹੰਨਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ ਕਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੂ ਗਲੀਲ ਕਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 15 ਅਤੇ ਕਕਹਾ, “ਸਮਾਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰੋ ” (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 1:1415)।
14

ਇੰਜੀਲ ਸਬਦ , ਿੂਨਾਨੀ ਸਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕਲਪੀਅੰਤਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਇਉਣਗੇਕਲਓਂ, ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ" ਜਾਾਂ "ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ"। ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਕਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬਦ “ਰਾਜ” ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ NKJV ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 149 ਵਾਰ ਅਤੇ ਡੂ ਏ ਰਾਈਮਸ ਬਾਈਬਲ ਕਵੱਚ
151 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਿੂਨਾਨੀ ਸਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕਲਪੀਅੰਤਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਬੇਕਸਲੀਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕਨਿਮ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਰਾਜਾਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:14), ਉਹ ਇੱਕ
ਭੂ ਗੋਕਲਕ ਖੇਤਰ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15), ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਕਨਿਮ ਹਨ (ਿਸਾਿਾਹ
2:3-4; 30:9), ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਵਸੇ (ਲੂ ਕਾ 13:29)।
ਇੱਥੇ ਕਿਸੂ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਜਨਤਕ ਕਸੱਕਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਥਊ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਕਵੱਚ ਿ਼ੁੰਕਮਆ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਦੇਸ ਕਦੰਦਾ
ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਹਾ (ਮੱਤੀ 4:23)।
23

ਮੈਕਥਊ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤਦ ਕਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਪੰਡਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਫਕਰਆ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਕਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ ਕਦੱਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਮੱਤੀ 9:35)।
35

ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ:
ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਕੂ ਬ ਦੇ ਿਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਲੂ ਕਾ 1:33)।
33

10

ਲੂ ਕਾ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਸਖਾਇਆ:
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਕਹਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ” (ਲੂ ਕਾ 4:43)।
43

ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਕਣਆ ਹੈ? ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਲੂ ਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਾਂ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕ਼ੁ ਝ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੱਕਸਆ। ਤਦ
ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨਾਮਕ ਸਕਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤ ਕਵੱਚ ਚਲਾ ਕਗਆ।
11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਲਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤ਼ੁ ਰੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਲੂ ਕਾ 9:10-11)।
10

ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ:
33 ਪਰ

ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਨੂ ੰ ਭਾਲੋ (ਮੱਤੀ 6:33)।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਭਾਲੋ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 32
ਛੋਟੇ ਝ਼ੁ ੰਡ, ਡਰੋ ਨਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਪਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਾਜ ਦੇਵੇ (ਲੂ ਕਾ 12:3132)।
31

ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਫਰ ਵੀ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਸਰਫ਼ ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ. ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਝੂ ਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ
ਦ਼ੁ ਕਨਆਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂ ੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਇੰਨੀ ਨ਼ੁ ਕਸ ਕਕਉਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਝ਼ੁ ੰਡ ਨੂ ੰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (cf. ਰੋਮੀਆਾਂ 11:5)। ਸੱਚੇ ਛੋਟੇ ਝ਼ੁ ੰਡ ਦਾ
ਕਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਨਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

11

ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਕਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਕਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਕਵੱਤਰ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇ। 10 ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਮੱਤੀ 6:9-10)।
9

ਕਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਕਜਆ:
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਾਂ ਚੇਕਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕੱਕਠਆਾਂ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਭੂ ਤਾਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਰੋਗਾਾਂ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤਾ। 2 ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਕਜਆ (ਲੂ ਕਾ 9:1-2)।
1

ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਇਕੱਲੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਕਉਂਕਕ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਕਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਵੱਚ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਕਢਆ:
ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਭੂਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਿਕੀਨਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਗਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 12:28)।
28

ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਹੈ - ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹ਼ੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਾਰਕ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਕੱਢ ਕਦਓ। ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਦੋ ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ... (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 9:47)।
47

ਕਿਸੂ ਨੇ ਆਲੇ -ਦ਼ੁ ਆਲੇ ਦੇਕਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਧਨਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਵੜਨਾ ਕਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।” 24 ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਸੂ ਨੇ
ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਬੱਕਚਓ, ਧਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਵੜਨਾ ਕਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ! 25 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ
ਪਰਵੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਕਵੱਚੋਂ ਲੰਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ” (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 10:23-25)।
23

ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਦਨ ਤੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਨਵਾਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਾਂਗਾ” (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 14:25)।
25

ਅਕਰਮਾਥੇਆ ਦਾ ਜੋਸਫ਼, ਇੱਕ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਸੀ, ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹੰਮਤ ਲੈ ਕਰਹਾ ਸੀ ... (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 15:43)।
43
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ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਰਾਜ ਹ਼ੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:
36 ਕਿਸੂ

ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਹ਼ੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਲੜਦੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਾਂ। ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਮੇਰਾ
ਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਿੂਹੰਨਾ 18:36)।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ:
“ਜਦੋਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦਾ ਪ਼ੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਕਹਮਾ ਕਵੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵੱਤਰ ਦੂ ਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਕਹਮਾ ਦੇ ਕਸੰਿਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। 32 ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਕੱਠੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਇੱਕ
ਅਿਾਲੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੇਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। 33 ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਰੱਖਗ
ੇ ਾ, ਪਰ ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। 34 ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਕਹੇਗਾ, 'ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕਪਤਾ ਦੇ ਮ਼ੁਬਾਰਕ ਲੋ ਕੋ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਮੱਤੀ 25:31-34)।
31

ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਿੂਟਪ
ੋ ੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ
ਸਥਾਕਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ। ਕਕਉਂਕਕ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ
ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਸਦੀ ਕਪਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ "ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਾਂਦੀ" (ਰੋਮੀ 11:25)
- ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਰਾਜ ਕਕਹੋ ਕਜਹਾ ਸੀ?
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕ਼ੁ ਝ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਹੋ ਕਜਹਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਜ
ਕਖਲਾਰਦਾ ਹੈ, 27 ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਨ ਨੂ ੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ਼ੁੰਗਰਦਾ ਅਤੇ
ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਕ ਕਕਵੇਂ। 28 ਕਕਉਂਕਕ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ: ਪਕਹਲਾਾਂ ਬਲੇ ਡ, ਕਫਰ ਕਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰ ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ। 29 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਅਨਾਜ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਦਾਤਰੀ ਕਵੱਚ ਪਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਵਾਢੀ ਆ ਗਈ ਹੈ"
(ਮਰਕ਼ੁ ਸ 4:26-29)।
26

ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਹੋ ਕਜਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤ਼ੁ ਲਨਾ ਕਕਸ ਨਾਲ
ਕਰਾਾਂ? 19 ਇਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ
ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰ਼ੁੱਖ ਬਣ ਕਗਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ ਦੇ ਪੰਛੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ
18
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ਦੀਆਾਂ ਟਕਹਣੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਆਲ੍ ਣਾ ਬਣਾਇਆ।” 20 ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਤ਼ੁ ਲਨਾ ਕਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਾਂ? 21 ਇਹ ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਤੰਨ ਮਾਪਾਾਂ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਕਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛ਼ੁ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।'' (ਲੂ ਕਾ
13:18-21)।
ਇਹ ਸਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਸ਼ੁਝਾਅ ਕਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਕ, ਪਕਹਲਾਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹ਼ੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ:
ਉਹ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ
ਬੈਠਣਗੇ (ਲੂ ਕਾ 13:29)।
29

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੰਸ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋ ਕ ਇਸ ਰਾਜ ਕਵੱਚ
ਬੈਠਣਗੇ।
ਲੂ ਕਾ 17 ਅਤੇ ਰਾਜ
ਲੂ ਕਾ 17:20-21 ਕ਼ੁ ਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ, ਕਧਆਨ ਕਦਓ
ਕਕ ਲੋ ਕ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਖਾਣਗੇ:
15 “ਧੰਨ

ਹੈ ਉਹ ਕਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ!” (ਲੂ ਕਾ 14:15)।

ਕਕਉਂਕਕ ਲੋ ਕ (ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕਦਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ
ਕ਼ੁ ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੂ ਕਾ 17:21 ਦੇ ਗਲਤ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦਾਾਂ / ਗਲਤਫਕਹਮੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ੁਝਾਅ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।
ਲੂ ਕਾ 17:20-21 ਦਾ ਮੋਫਟ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕ਼ੁ ਝ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪ਼ੁੱਕਛਆ ਕਗਆ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 21 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, 'ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ' ਜਾਾਂ 'ਉੱਥੇ ਹੈ', ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਹ਼ੁਣ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵਚਕਾਰ ਹੈ।” (ਲੂ ਕਾ 17:20-21, ਮੋਫਟ; NASB ਅਤੇ ESV ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਵੀ
ਦੇਖੋ)
20
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ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਕਿਸੂ ਗੈਰ-ਪਕਰਵਰਕਤਤ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੂ
ਨੇ “ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ,” — ਇਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱਕਛਆ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਕਵਚ ਹਾਾਂ? ਨਹੀਂ!
ਕਿਸੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਗਕਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਜਾਾਂ
ਕਦਲ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ! ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁਛ
ੱ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕ਼ੁ ਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁੰਦਰ ਭਾਵਨਾ
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ.
ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਰਚ ਹੈ - ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੇ "ਅੰਦਰ" ਸੀ ਕੀ ਚਰਚ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ!
ਅਕਜਹਾ ਕਸੱਟਾ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਕਕ ਕ਼ੁ ਝ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਲੂ ਕਾ 17:21 ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਦਾ
ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ “ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ” (NKJV/KJV), ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ
ਕੈਥੋਕਲਕ ਕਨਊ ਿਰੂਸਲਮ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਹੀ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਹੈ।”
ਕਿਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹ਼ੁਣ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਗਲਤ ਸਮਕਝਆ। ਕਿਸੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਕ ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਥਾਨਕ, ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ (ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਹ਼ੁਣ ਕ਼ੁ ਝ
ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ )। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਸਰਫ਼ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਅਤੇ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਜਸਨੂ ੰ ਲੋ ਕ ਇਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, "ਇਹ
ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ"; ਜਾਾਂ “ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ।”
ਕਿਸੂ, ਖ਼ੁਦ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਸਨੇ ਕਪਲਾਤ਼ੁ ਸ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਕਕਹਾ ਸੀ (ਿੂਹੰਨਾ 18:36-37)। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਕ ਬਾਈਬਲ "ਰਾਜਾ" ਅਤੇ "ਰਾਜ" ਸਬਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ
ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦਾਨੀਏਲ 7:17-18,23 ) । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਕਵੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਰਾਜਾ, ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ ਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ (ਿੂਹੰਨਾ
19:21)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਸਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:19)।
ਕਿਸੂ ਨੇ , ਲੂ ਕਾ 17 ਦੀਆਾਂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਕਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਦੂ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਵਕਧਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਅਕਧਆਇ ਕਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ
ਮੋਫਾਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ):
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਅਕਜਹੇ ਕਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਪ਼ੁਤ
ੱ ਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਕਦਨ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਵਅਰਥ ਹੀ ਲੋ ਚੋਗੇ। 23 ਆਦਮੀ ਆਖਣਗੇ,
'ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ!' 'ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ!' ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ,ੋ
24 ਕਕਉਂਕਕ ਕਜਵੇਂ ਕਬਜਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂ ਜੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦਾ ਪ਼ੁੱਤਰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਕਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਪਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਵੱਡੇ ਦ਼ੁ ੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ ੀ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਲੂ ਕਾ 17:22-25, ਮੋਫਟ)
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੱਤਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮੱਤੀ 24:27-31 ਕਵੱਚ, ਪੂਰੀ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੂ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋ ਕ ਉਸਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਲੜਨਗੇ
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:19)! ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਕ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਵਰੋਧੀ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ-ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਤੇ ਹੋਰ
ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ (ਮੱਤੀ 23:13-14)। ਨਾ ਹੀ
ਕਿਸੂ ਇਹ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਕ ਚਰਚ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਇੱਕ ਕਦਨ ਪਰਵੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣਗੇ - ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ! ਕਫਰ ਵੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (cf. ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 11:1340)।
ਚੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਇਹ ਹੇਠਾਾਂ
ਕਦੱਤੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਕ ਲੂ ਕਾ 17:21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਸ਼ੁਣੀਆਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਕਦੱਤਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਿਰੂਸਲਮ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤ਼ੁ ਰੰਤ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ (ਲੂ ਕਾ
19:11)।
11

ਰਾਜ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਸੀ
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ? ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਕਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੂ ਨੇ
ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ (ਲੂ ਕਾ 21:8-28) ਅਤੇ ਕਫਰ ਕਸਖਾਇਆ:
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰ਼ੁਖ
ੱ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰ਼ੁੱਖਾਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। 30 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਹ਼ੁਣ ਗਰਮੀਆਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹਨ। 31 ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜਾਣੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ (ਲੂ ਕਾ
21:29-31)।
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ਕਿਸੂ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਸੀ ਕਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਕਕ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਕਕ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਕਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣ
ਅਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਾ (ਲੂ ਕਾ 21:36; ਮਰਕ਼ੁ ਸ 13:33-37)। ਕਿਸੂ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹ਼ੁਤ
ਸਾਰੇ ਛੂ ਟ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ.
ਲੂ ਕਾ 22 ਅਤੇ 23 ਕਵੱਚ, ਕਿਸੂ ਨੇ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਕਦਖਾਇਆ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕ਼ੁ ਝ ਅਕਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭਕਵੱਖ
ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਸਖਾਇਆ:
“ਮੈਂ ਦ਼ੁ ਖ ਸਕਹਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਹ ਖਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ
ਹਾਾਂ। \v 16 ਕਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਾਂਗਾ।” 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਪਆਲਾ ਕਲਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਕਕਹਾ, “ਇਸ ਨੂ ੰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਸ ਕਵੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। 18 ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਾਂਗਾ” (ਲੂ ਕਾ
22:15-18)।
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ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕ਼ੁ ਕਰਮੀਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਸ
ਦੀ ਕਨੰਕਦਆ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂ ੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ਅਤੇ
ਸਾਨੂ ੰ ਵੀ ਬਚਾ।” 40 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਝੜਕਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸੀ ਹੋ। 41 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ
ਕਨਆਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਿੋਗ ਹਾਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਬਦਲਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕ਼ੁ ਝ ਵੀ ਬ਼ੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।" 42 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੂ
ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ , “ਮੇਰੇ ਪਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਆਓ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਾਦ ਕਰੀਂ।” 43 ਪਰ ਕਿਸੂ ਨੇ
ਉਸਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਅੱਜ ਤੂ ੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਦੀਸ ਕਵੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ।”
(ਲੂ ਕਾ 23:39-43, ਸਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਅਰਾਮੀ)
39

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਮਾਕਰਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮਰਕ਼ੁ ਸ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾ ਦੋਵੇਂ
ਸਾਨੂ ੰ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਅਕਰਮਾਥੇਆ ਦਾ ਜੋਸਫ਼, ਇੱਕ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਸੀ, ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹੰਮਤ ਲੈ ਕਰਹਾ ਸੀ ... (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 15:43)।
43

ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕਹਰ ਅਕਰਮਾਥੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਸੀ (ਲੂ ਕਾ 23:51)।
51

ਇਹ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਥਾਨ (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 15:50-55) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਕ ਈਸਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਣਗੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜੌਨ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ:
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ਕਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।” 4 ਕਨਕੋਦੇਮ਼ੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ,
“ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਬ਼ੁੱਢਾ ਹੋ ਕਗਆ ਤਾਾਂ ਕਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਦੀ ਕ਼ੁ ੱਖ
ਕਵੱਚ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 5 ਕਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, “ਮੈਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਿੂਹੰਨਾ 3:3-5)।
3

ਕਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਹ਼ੁਣ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਕਕ ਕਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
ਕਸਖਾਇਆ:
3 ਉਸਨੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦ਼ੁ ਖ
ੱ ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ
ਵੀ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਚਾਲੀ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਦੇਕਖਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਗੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਕਲਆ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:3)।
ਪਕਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ ਜੋ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਦੱਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਨ! ਕਿਸੂ ਉਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
ਕਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਸ
ੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਿੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਉਸਨੇ ਜੌਨ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ:
4 ਮੈਂ

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੂਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ
ਕਸਰ ਵੱਕਢਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4)।
ਮ਼ੁਢਲੇ ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:10,
11:15)।
ਕਕਉਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹ਼ੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਣਆ ਹੈ?
ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਕਉਂਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਇਸਨੂ ੰ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਕਕਹਾ:
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ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਮਰਕ਼ੁ ਸ
4:11)।
11

ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦਾ
ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁ ਝ ਹੈ (ਸਾਡੀ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਕਕਤਾਬ, www.ccog.org ' ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੋ । ? ).
ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ, ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਗਵਾਹ
ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਲਦੀ) ਅੰਤ (ਿ਼ੁੱਗ ਦਾ) ਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:14)।
14

ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਅੰਤਮ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ "ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਨੇਹਾ" ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ਤਾ ਦੀਆਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਉਮੀਦ
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਕਸਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਿਸੂ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਨੂ ੰ
ਹ਼ੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚਰਚ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਰਮਖ
਼ੁੱ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ
ਕਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਖਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ:
“ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ; ਕਕਉਂਕਕ ਫਾਟਕ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ
ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੰਗ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂ ੰ ਲੱਭਦੇ
ਹਨ। (ਮੱਤੀ 7:13-14)
13

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਨੋ ਟ ਕਰਨਾ ਕਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਧਰਮ-ਕਨਰਪੱਖ
ਧਰਮ-ਸਾਸਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਸਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਇਹੀ
ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਕਫਰ ਵੀ, ਕਿਸੂ, ਖ਼ੁਦ, ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਸਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ
(ਲੂ ਕਾ 9: 2,60 )। ਕਕਉਂਕਕ ਭਕਵੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਿਮਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ
ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਕਲਆਵੇਗਾ-ਅਤੇ ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ ਕਵੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਨਿਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਸਾਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
(ਜ਼ਬੂਰ 119:165; ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 2:15)।
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪੋਥੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ।
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3.
ਕੀ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਕਣਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ?
ਕਿਸੂ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਪਦੇਸ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਮਲ ਸੀ (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 1:14-15; ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:3)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕ਼ੁ ਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ
ਕਕ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪੋਥੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਅਸੀਂ ਹ਼ੁਣ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਕਕਹੰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ
ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਕਖਆ:
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ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਲੋ ਹੇ ਵਾਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਲੋ ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਟ਼ੁ ਕੜੇ-ਟ਼ੁ ਕੜੇ ਕਰ
ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋ ਹੇ ਵਾਾਂਗ ਜੋ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਟ਼ੁ ਕਕੜਆਾਂ ਕਵੱਚ ਟ਼ੁਟ
ੱ ਜਾਵੇਗਾ
41
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਕਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕ਼ੁ ਚਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪੈਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ, ਕ਼ੁ ਝ
ਿ਼ੁਕਮਆਰ ਦੀ ਕਮੱਟੀ ਅਤੇ ਕ਼ੁ ਝ ਲੋ ਹੇ ਦੇ, ਰਾਜ ਵੰਕਡਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਫਰ ਵੀ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ
ਕਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਜਵੇਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਲੋ ਹੇ ਨੂ ੰ ਵਸਰਾਕਵਕ ਕਮੱਟੀ ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਕਖਆ ਸੀ। 42
ਅਤੇ ਕਜਵੇਂ ਪੈਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਂਗਲਾਾਂ ਕ਼ੁ ਝ ਕਹੱਸਾ ਲੋ ਹੇ ਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ੁ ਝ ਕਮੱਟੀ ਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਰਾਜ ਕ਼ੁ ਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕ਼ੁ ਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਕਜਵੇਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਲੋ ਹੇ ਨੂ ੰ ਵਸਰਾਕਵਕ ਕਮੱਟੀ
ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਕਖਆ, ਉਹ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ
ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਜਵੇਂ ਲੋ ਹਾ ਕਮੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। 44 ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦੇ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ
ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਕਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ਼ੁ ਕੜੇ-ਟ਼ੁ ਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 2:40-44)।
40

ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਕ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ।' (ਦਾਨੀਏਲ 7:18).
18

“ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਸੰਗ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਿ਼ੁਧ
ੱ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਪਰਬਲ ਸੀ, 22 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਪਰਾਚੀਨ ਕਦਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ
ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਵੱਚ ਕਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਕਗਆ। .
(ਦਾਨੀਏਲ 7:21-22)
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ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ
ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀਆਾਂ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹੱਸੇ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ ਅੰਸਾਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦਓ:
12 “ਉਹ

ਦਸ ਕਸੰਗ ਕਜਹੜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ
ਕਮਕਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕਜਆਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਿੰਟੇ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 13 ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੰ ਦੇਣਗੇ।
14 ਇਹ ਲੇ ਲੇ ਨਾਲ ਿ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇ ਲਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਜੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਪਰਭੂਆਾਂ ਦਾ
ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:12-14)
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ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੋਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਦਸ ਭਾਗਾਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ
ਸਮਾਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ
ਸਥਾਕਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਾਿਾਹ ਨੂ ੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇ ਕਰਤ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਦਾ ਰਾਜ ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ:
1 ਿੱਸੀ

ਦੇ ਤਣੇ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕਨੱਕਲੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਾਂ ਜੜ੍ ਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਹਣੀ ਕਨੱਕਲੇ ਗੀ।
ਪਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਕਹਰੇਗਾ, ਬ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦਾ
ਆਤਮਾ, ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ।
2

ਿਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈ ਕਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਟੀ ਨਾਲ ਕਨਆਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਣਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਗਰੀਬਾਾਂ ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਨਆਾਂ ਨਾਲ ਕਨਆਾਂ ਕਰੇਗਾ
3

ਲਈ ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ਼ੁੱਲ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ
ਦ਼ੁ ਸਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸਦੀ
ਕਮਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
“ਬਕਿਆੜ ਵੀ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਚੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸੇਰ ਅਤੇ
ਮੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਲੇ ਟਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 7 ਗਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਛ
ਚਰਾਉਣਗੇ; ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਲੇ ਟ ਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ ਸੇਰ ਬਲਦ ਵਾਾਂਗ ਤੂ ੜੀ ਖਾਵੇਗਾ। 8 ਦ਼ੁ ੱਧ
ਕਪਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾਗ ਦੇ ਟੋਏ ਕੋਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਦ਼ੁ ੱਧ ਛ਼ੁ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ
ਗ਼ੁਫ਼ਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। 9 ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਕਵੱਚ ਨਾ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ , ਕਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜਵੇਂ
ਪਾਣੀ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਨੂ ੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।
6

“ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਨ ਿੱਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਾਂਗ ਖੜ੍ ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਕਉਂਕਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਲੋ ਕ ਉਸਨੂ ੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਸਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
(ਿਸਾਿਾਹ 11:1-10)
10

ਮੈਂ ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਹੱਸੇ ਜਾਾਂ ਪਕਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਇਹ
ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਇਹ ਭੌਕਤਕ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਜਦੋਂ ਪਕਵੱਤਰ ਸਕਹਰ, ਨਵਾਾਂ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਕਹ ਜਾਵੇਗਾ. ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਪੜਾਅ ਦੇ ਭੌਕਤਕ ਪਕਹਲੂ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਕਹਾ:
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ਉਸ ਕਦਨ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕ ਿਹੋਵਾਹ ਦੂ ਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂ ੰ, ਅੱਸਰ
ੂ ਅਤੇ ਕਮਸਰ ਤੋਂ, ਪਾਥਰੋਸ ਅਤੇ ਕੂ ਸ ਤੋਂ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਕਸਨਾਰ ਤੋਂ, ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਦੀਪ ਤੋਂ
ਮ਼ੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂ.
11

ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। 13
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਵਰੋਧੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਿਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਹੂਦਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂ ੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 14 ਪਰ
ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫਕਲਸਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਲ਼ੁ ੱਟਣਗੇ; ਉਹ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ
ਕਕਹਣਾ ਮੰਨਣਗੇ। 15 ਿਹੋਵਾਹ ਕਮਸਰ ਦੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮ਼ੁੱਠ ਕਹਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂ ੰ ਸੱਤ ਨਦੀਆਾਂ
ਕਵੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁੱਕੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. 16 ਉਸਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਬਕੀਏ
ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਸੂਰ ਕਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਛੱਕਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ
ਉਸ ਕਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। (ਿਸਾਿਾਹ 11:11-16)
12

ਿਸਾਿਾਹ ਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ:
ਹ਼ੁਣ ਆਕਖਰੀ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਅਕਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕ ਿਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜਾਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਉੱਤੇ ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ
ਉਸ ਵੱਲ ਵਕਹਣਗੀਆਾਂ। 3 ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਿਾਕੂ ਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਕਸਖਾਏਗਾ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਾਂਗੇ।” ਕਕਉਂਕਕ ਸੀਿੋਨ ਤੋਂ ਸਰ੍ਾ , ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਕਨਕਲੇ ਗਾ। 4 ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਨਆਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਝੜਕੇਗਾ। ਉਹ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਲਵਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕ਼ੁ ਟ
ੱ ਕੇ ਫਾਲੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਕਛਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਾਂ
ਕ਼ੁ ੰਡੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਹ਼ੁਣ ਲੜਾਈ
11
ਕਸੱਖਣਗੇ। ... ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਦੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਝ਼ੁ ਕ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਭੂ ਹੀ ਉਸ ਕਦਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ. (ਿਸਾਿਾਹ 2: 2-4,11 )
2

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਕਨਕ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਸਤਰਾਾਂ (ਜ਼ਬੂਰ 90:4; 92:1; ਿਸਾਿਾਹ 2:11; ਹੋਜ਼ੀਆ
6:2) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਹੂਦੀ ਤਾਲਮਡ ਇਹ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ 1,000 ਸਾਲਾਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
(ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਅਨ ਤਾਲਮੂਡ: ਟਰ ੈਕਟੇਟ ਸੈਨਹੇਕਡਰ ਨ ਫੋਲੀਓ 97a)।
ਿਸਾਿਾਹ ਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ:
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ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪ਼ੁੱਤਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਦਭ਼ੁ ਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਦੀਵੀ ਕਪਤਾ, ਸਾਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕ਼ੁ ਮਾਰ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਸੰਿਾਸਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੂ ੰ
ਆਦੇਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਨਆਾਂ ਅਤੇ ਕਨਆਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਕਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਸਦਾ ਲਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭੂ ਦਾ ਜੋਸ ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਰੇਗਾ। (ਿਸਾਿਾਹ 9:6-7)
6

ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਕਕਹਾ ਸੀ ਕਕ ਕਿਸੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਕਪਤ
ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਕਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਾਈਬਲ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ,ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਕਿਸੂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸਾਿਾਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ
ਹੋਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਿਮ ਕਪਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ (ਮੱਤੀ 22:37-40; ਿੂਹੰਨਾ 15:10) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਉਹਨਾਾਂ ਕਨਿਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਕਕੰਨੇ
ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਪਆਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਿਸਾਿਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ
ਬਾਰੇ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂ ੰ ਇਹ ਕਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤ (ਕਸਰਫ ਿਹੂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ)
ਦੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ:
ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਖੋ, ' ਪਰਭੂ ਿਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਾਂਗਾ, ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਾਂਗਾ ਕਜੱਥੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਦਆਾਂਗਾ।' 18 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਕਿਣਾਉਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਿਣਾਉਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 19
ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਕਦਲ ਕਦਆਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰੀਲੇ ਕਦਲ ਨੂ ੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਸ ਦਾ ਕਦਲ ਕਦਆਾਂਗਾ, 20 ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰੀਆਾਂ ਕਬਧੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਨਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰੋ; ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਾਂਗਾ। 21 ਪਰ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ
ਕਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਦੇ ਕਸਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾ ਕਦਆਾਂਗਾ, ਪਰਭੂ ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। (ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 11:17-21)
17
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ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਕਧਕਾਰੀ ਹ਼ੁਣ ਕਖੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਿਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਣਾਉਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ (ਲੇ ਵੀਆਾਂ 11; ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 14)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਾਂ ਕਵਚ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦਓ:
ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਰੇ ਿਹੋਵਾਹ ਨੂ ੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮ਼ੁੜਨਗੇ , ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਾਣੇ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। 28 ਕਕਉਂਕਕ ਰਾਜ ਪਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਜ਼ਬੂਰ 22:27-28)
27

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਕਸੰਿਾਸਣ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਦੰਡ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਦੰਡ ਹੈ।
(ਜ਼ਬੂਰ 45:6)
6

ਹੇ ਿਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ! ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਪਰਭੂ ਨੂ ੰ ਗਾਓ। 2 ਪਰਭੂ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਸ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਮ਼ੁਬਾਰਕ ਆਖੋ; ਕਦਨੋਂ ਕਦਨ ਉਸਦੀ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ। 3 ਕੌਮਾਾਂ
ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਕਵੱਚ ਉਸਦੇ ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। (ਜ਼ਬੂਰ 96:1-3;
ਵੀ ਸੀ.ਐਫ. 1 ਇਤਹਾਸ 16:23-24)
1

ਹੇ ਪਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਉਸਤਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ। 11 ਉਹ ਤੇਰੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਬਾਰੇ , ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, 12 ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਪ਼ੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਕੰਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਮਕਹਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। 13 ਤੇਰਾ ਰਾਜ
ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ ੀਆਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 145:1013)
10

ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕਈ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੂ ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਕਖਆ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 20:33;
ਓਬਕਦਆਹ 21; ਮੀਕਾਹ 4:7)।
ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਸਰੋਕਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਕ਼ੁ ਝ ਜਾਣੂ ਸੀ।
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4.

ਕੀ ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਸਖਾਈ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਕਕ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਵਾਾਂਗ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ
ਕਕ ਕਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਸਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੂ
ਕਲਆਇਆ ਸੀ।
ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਲਕਖਆ:
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਕਵੱਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੱਕ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਬੋਕਲਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਰਹਾ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
19:8)।
8

ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਵੱਚ, ਹ਼ੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:25)।
25

ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਨ ਠਕਹਰਾਇਆ, ਤਾਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਹ ਦੇ ਠਕਹਰਨ
ਕਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਕਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸੂ
23
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ਬਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਮ ਤੱਕ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ। … 31 ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਗੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਣਾ ਜੋ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂ ੰ
ਮਨ੍ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:23 , 31 )।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹੱਸਾ
ਹੈ), ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕ਼ੁ ਝ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਕਸੱਕਖਆ ਸੀ।
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਵੀ ਕਕਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸੀ:
... ਅਸੀਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ... 12 ਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿੋਗ ਚੱਲੋਗੇ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਕਹਮਾ ਕਵੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। (1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2: 9,12
)
9

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਸਨੂ ੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਵੀ ਕਕਹਾ (ਰੋਮੀਆਾਂ 1:16)। ਕਿਸੂ ਦਾ “ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ”, ਉਹ ਸੰਦੇਸ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ।
ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ ਕਕ ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਕਨੱਜੀ ਮ਼ੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵੱਚ ਕਿਸੂ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ:
… ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 7 ਅਤੇ
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਜਹੜੇ ਦ਼ੁ ਖੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਦੂ ਤਾਾਂ
ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਕਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਕਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦੇ। 9 ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 10 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਦਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਾਂ ਕਵੱਚ ਮਕਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਕਵੱਚ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ
ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 1:6-10)।
6

ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰਾਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਕ ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:
28 ਅਸੀਂ

ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਕਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 12:28)।

ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਇਸ
ਕਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਾਂ।
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ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਕਕ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਣੀ
ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਹ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ :
ਹ਼ੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਭਰ ਸਟਾਚਾਰ ਨੂ ੰ ਅਕਵਨਾਸ ਕਵਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। 51 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ
ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਾਂਗੇ - 52 ਇੱਕ ਪਲ ਕਵੱਚ,
ਇੱਕ ਪਲ ਕਵੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਕਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਤ਼ੁ ਰ੍ੀ ਤੇ. ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਰ੍ੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਅਤੇ
ਮ਼ੁਰਦੇ ਅਕਵਨਾਸੀ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਾਂਗੇ (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 15:50-52)।
50

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਹ਼ੁਕਮ ਕਦੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਉਂਕਦਆਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਕਰੇਗਾ।
1

(2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4:1)।
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਸਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਕ ਕਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ ਨੂ ੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪੇਗਾ:
ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਮਸੀਹ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਕਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਫਲ ਬਣ
ਕਗਆ ਹੈ । 21 ਕਕਉਂਕਕ ਜਦੋਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਦਾ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਆਇਆ। 22 ਕਕਉਂਕਕ ਕਜਵੇਂ ਆਦਮ ਕਵੱਚ ਸਭ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਸੀਹ ਕਵੱਚ
ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 23 ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮ ਕਵੱਚ: ਮਸੀਹ ਪਕਹਲਾ ਫਲ ,
ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਨ। 24 ਤਦ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ ਨੂ ੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਨੂ ੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 25 ਕਕਉਂਕਕ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ਼ੁ ਸਮਣਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੰਦਾ। (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 15:20-25)।
20

ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਅਧਰਮੀ (ਹ਼ੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ:
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ ਕ਼ੁ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ।
ਨਾ ਕਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਕਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਸਮਕਲੰਗੀ, ਨਾ ਸੋਡੋਮਾਈਟਸ, 10 ਨਾ ਚੋਰ,
ਨਾ ਲੋ ਭੀ, ਨਾ ਸਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ , ਨਾ ਹੀ ਲ਼ੁ ੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਹੋਣਗੇ (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 6:9-10)।
9

ਹ਼ੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ: ਕਵਭਚਾਰ, ਕਵਭਚਾਰ, ਗੰਦਗੀ, ਲ਼ੁ ੱਚਪ਼ੁਣਾ, 20
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂ -ਟੂ ਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਸ਼ੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ, ਮਤਭੇਦ, ਪਾਖੰਡ,
21 ਈਰਖਾ, ਕਤਲ, ਸਰਾਬੀਪਨ, ਰੇਵੇਲਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ; ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਕਕਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 5:19-21)।
19
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ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਭਚਾਰੀ, ਅਸ਼ੁਧ
ੱ ਜਾਾਂ ਲੋ ਭੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੀ, ਜੋ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਕਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 5:5)।
5

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੱਤੀ ਕਕ ਕ਼ੁ ਝ ਲੋ ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਸਖਾਉਣਗੇ ਕਕ ਕਿਸੂ ਦੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ:
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, 4 ਕਜਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕਦੱਤਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਬ਼ੁਰੇ ਿ਼ੁੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, 5 ਕਜਸ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸਾਾਂ ਤੇ ਕਦੀ
ਕਦੀ. ਆਮੀਨ। 6 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਾਂ ਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂ ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸਨੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਕਰਪਾ ਕਵੱਚ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਵੱਲ, 7 ਜੋ ਕਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ; ਪਰ ਕ਼ੁ ਝ ਅਕਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਕਵਗਾੜਨਾ
ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂ ਤ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸ਼ੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸ਼ੁਣਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਰਾਕਪਆ ਜਾਵੇ। 9
ਕਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਵੀ ਕਕਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹ਼ੁਣ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਰਾਕਪਆ ਜਾਵੇ।
(ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1:3-9)
3

ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਕਕਤੇ ਕਜਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੱਵਾਹ ਨੂ ੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕਭਰ ਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਵੱਚ ਹੈ। 4 ਕਕਉਂਕਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਕਸੇ
ਹੋਰ ਕਿਸੂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ
ਆਤਮਾ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ! (2 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 11:3-4)
3

“ਹੋਰ” ਅਤੇ “ਵੱਖਰਾ,” ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਝੂ ਠੀ, ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕੀ ਸੀ?
ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੱਸੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਜਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (cf. ਮੱਤੀ 7:21-23)। ਇਹ ਸ਼ੁਆਰਥੀ-ਅਧਾਕਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰ਼ੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੱਪ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂ ੰ ਲਗਭਗ 6000 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਾਂ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਲਈ ਧੋਖਾ ਕਦੱਤਾ (ਉਤਪਤ 3) - ਅਤੇ
ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੇ
ਅਤੇ ਬ਼ੁਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਾਂ, ਕਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਵੱਖੋ-
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ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਝੂ ਠੀਆਾਂ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ - ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹ਼ੁਣ ਵਾਪਸ ਰਸੂਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ, ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਗਆਨਵਾਦੀ/ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਮਸਰਣ ਸੀ। ਕਗਆਨਵਾਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਕ ਮ਼ੁਕਤੀ ਸਮੇਤ
ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਸੇਸ ਕਗਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਕਗਆਨਵਾਦੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਕ
ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ-ਕਦਨ ਸਬਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਕਲਆਾਂ ਕਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਵਰੋਧੀ ਸਨ। ਅਕਜਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝੂ ਠਾ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਮੈਗਸ, ਕਜਸਨੂ ੰ
ਰਸੂਲ ਪੀਟਰ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:18-21)।
ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਫਕਲਪ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਇਆ:
ਕਫ਼ਕਲਪ਼ੁੱਸ ਸਾਮਕਰਿਾ ਦੇ ਸਕਹਰ ਕਵੱਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। … 12
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਫਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਸੀ … (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8: 5,12 )।
5

ਪਰ ਕਿਸੂ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਚੇਕਲਆਾਂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ:
24 ਅਤੇ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਕ ਉਹ ਬਹ਼ੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਕਹਾ, “ਧਨਵਾਨਾਾਂ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਵੜਨਾ ਕਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ! 25 ਕਕਉਂਕਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਕਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ”
26 ਅਤੇ

ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਣਆ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਫੇਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।”
(ਲੂ ਕਾ 18:24-27)
27

“ਸਾਨੂ ੰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ”
( ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:22)।
22

3 ਭਰਾਵੋ

ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸਾ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ

ਢ਼ੁ ਕਵਾਾਂ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਕਨਹਚਾ ਬਹ਼ੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਸਾਕਰਆਾਂ ਦਾ ਕਪਆਰ
ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, 4 ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਾਂ ਕਲੀਕਸਿਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਧੀਰਜ
ਅਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੇਖੀ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕਤਆਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ
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ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋ। 5 ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕਨਆਾਂ ਦਾ ਪਰਤਖ
ੱ ਪਰਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿੋਗ ਕਗਣੇ ਜਾਵੋ, ਕਜਸ ਲਈ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦ਼ੁ ੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹੋ। 6 ਕਕਉਂਕਕ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਬਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗੱਲ
ਹੈ, 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹ਼ੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, (2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 1:3-7) ).
ਮ਼ੁਸਕਲਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਿ਼ੁਗ
ੱ ਕਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਕ਼ੁ ਝ ਨੂ ੰ ਹੀ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚ਼ੁਕਣਆ
ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 22:1-14; ਿੂਹੰਨਾ 6:44; ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 6:4-6)। ਹੋਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਬ਼ੁਲਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਕ "ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਕਵੱਚ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਸੱਖਣਗੇ" (ਿਸਾਿਾਹ 29:24)।
ਰਸੂਲ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਲਗਨ ਨਾਲ
ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਨਰਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ:
ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂ ੰ ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਹਨਤੀ ਬਣੋ ,
ਕਕਉਂਕਕ ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। 11 ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤੇ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਦ਼ੁ ਆਰ
ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (2 ਪਤਰਸ 1:10-11)।
10

ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰ ਤੋਂ ਕਨਆਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਕਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? (1 ਪਤਰਸ 4:17).
17

ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕਕਤਾਬਾਾਂ
ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਆਰ ਹੈ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 4:8,16) ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ
1:1,14)—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਕਪਆਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:14-15)।
ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਦੂ ਤ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਦੀਵੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 14:6-7) ਅਤੇ ਕਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂ ਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਕ
ਮਹਾਨ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਬਲ ਕਡੱਗਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 14:8-9)। ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ
ਦੇ ਅਲੌ ਕਕਕ ਪ਼ੁਸਟੀਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਵੱਡੀ ਭੀੜ" ਲਈ ਕਾਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:9-14)। ਅੰਤਮ
ਬਾਬਲੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਉੱਠੇ ਗੀ ਅਤੇ ਕਡੱਗੇਗੀ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:1-18), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਸਦਾ ਲਈ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ:
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ਤਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂ ਤ ਨੇ ਵਜਾਇਆ: ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, “ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਦੀਆਾਂ ਪਾਤਸਾਹੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਾਂ ਪਾਤਸਾਹੀਆਾਂ ਬਣ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਜ਼ੁੱਗੋ ਜ਼ੁੱਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15)।
15

ਕਿਸੂ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ! ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਸਰਲੇ ਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਰਾਕਜਆਾਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦਾ ਪਰਭੂ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:16)।
16

ਪਰ ਕੀ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦਓ:
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੰਿਾਸਣ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੂਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ
ਕਸਰ ਵੱਕਢਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਹੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ . . . 6 ਧੰਨ ਅਤੇ ਪਕਵੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਪਕਹਲੇ
ਪ਼ੁਨਰ ਉਥਾਨ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਉੱਤੇ ਦੂ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ਼ੁਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4 , 6 )।
4

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ! ਕਕਉਂਕਕ ਰਾਜ ਸਦਾ
ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15), ਪਰ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਰਾਜ ਕਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਕਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਭੌਕਤਕ,
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਅੰਤਮ, ਅਕਧਆਤਕਮਕ, ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਪੜਾਅ।
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵੱਚ ਕ਼ੁ ਝ ਿਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੇ
ਕਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ:
ਹ਼ੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਾਂ ਸੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕਵੱਚੋਂ ਕਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 8
ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਕਨਆਾਂ ਕਵੱਚ ਹਨ, ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਾਗੋਗ ਨੂ ੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਕਨਕਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ।
ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ. … 11 ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਚੱਟਾ ਕਸੰਿਾਸਣ ਦੇਕਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਜਹੜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਜਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ ਦੂ ਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ। 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਨੂ ੰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡ,ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ ੇ ਦੇਕਖਆ, ਅਤੇ
ਕਕਤਾਬਾਾਂ ਖੋਲ੍ੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਕਤਾਬ ਖੋਲ੍ੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਕਤਾਬ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ, ਉਹਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ
ਜੋ ਕਕਤਾਬਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। 13 ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪ ਕਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ
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ਕਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪ ਕਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ. 14 ਫ਼ੇਰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੂ ੰ ਅੱਗ
ਦੀ ਝੀਲ ਕਵੱਚ ਸ਼ੁੱਟ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ। ਇਹ ਦੂ ਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ਼ੁਸਤਕ ਕਵੱਚ
ਕਲਕਖਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਕਵੱਚ ਸ਼ੁੱਕਟਆ ਕਗਆ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
20:7-8, 11-15)।
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਤੇ ਦੂ ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ:
ਹ਼ੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਕਉਂਕਕ ਪਕਹਲਾ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਪਕਹਲੀ
ਧਰਤੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਤਦ ਮੈਂ, ਿੂਹਨ
ੰ ਾ ਨੇ , ਪਕਵੱਤਰ
ਸਕਹਰ, ਕਨਊ ਿਰੂਸਲਮ, ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਉਤਰਕਦਆਾਂ ਦੇਕਖਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਵਾਾਂਗ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਖਕਦਆਾਂ ਸ਼ੁਣੀ, “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਹਰਾ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਹਰ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ
ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ। ਹ਼ੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦ਼ੁ ਖ
ੱ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਪਕਹਲੀਆਾਂ
ਗੱਲਾਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1-4)
1

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਦੀ ਕਦਖਾਈ, ਜੋ ਕਕ ਬਲੌ ਰ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ ਕਸੰਿਾਸਣ ਤੋਂ ਕਨਕਲਦੀ ਸੀ। 2 ਉਸ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦਕਰਆ
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਬਰਛ ਸੀ, ਕਜਸ ਦੇ ਬਾਰਾਾਂ ਫਲ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਰ਼ੁੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ
ਫਲ ਕਦੰਦਾ ਸੀ। ਰ਼ੁਖ
ੱ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਨ। 3 ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇ ਲੇ ਦਾ ਕਸੰਿਾਸਣ ਇਸ ਕਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ। 4 ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਚਹਰਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ: ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੀਵੇ ਜਾਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੌਸਨੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ 22:1-5)
1

ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਇਹ ਰਾਜ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਦਾ ਲਈ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਕਵੱਤਰ ਸਕਹਰ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ
ਦ਼ੁ ੱਖ ਦਾ ਸਮਾਾਂ!
ਕਨਮਰ ਲੋ ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ (ਮੱਤੀ 5:5) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:7)। ਧਰਤੀ,
ਪਕਵੱਤਰ ਸਕਹਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਕਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੋ ਕਕ:

35

7 ਉਸਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 9:7)।

ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਮੰਨਣਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨਦਾਰ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਪਰ ਕਜਵੇਂ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਅੱਖਾਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਕਖਆ, ਨਾ ਕੰਨਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਣਆ, ਨਾ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ
ਕਦਲ ਕਵੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਾਂ ਆਈਆਾਂ ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ
ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ।” 10 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 2:9-10)। ਇਹ ਕਪਆਰ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕਬਹਤਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ
ਬਣਾਏਗਾ। ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ?
9
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ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਇਆ

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮ਼ੁਢਲੇ ਪਰੋਫੈਸਰਾਾਂ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਸੀ ਕਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਦਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਹਾਾਂ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਿੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਾਰਟ ਏਹਰਮਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਦੱਤੇ ਇੱਕ
ਲੈ ਕਚਰ ਕਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮ਼ੁਢਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਿੋਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਈਸਾਈਅਤ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਏਹਰਮਨ ਦੀ ਸਮ਼ੁੱਚੀ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ
ਨਾਲੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋਵਾਾਂਗੇ ਕਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਜਸਦੀ
ਿੋਸਣਾ ਕਿਸੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ
ਸਕਹਮਤ ਹੋਵਾਾਂਗੇ ਕਕ ਅੱਜ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਮਝੋ.
ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੱਕਖਅਤ ਕਲਖਤ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ "ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ ਜੋ ਬਕਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹੱਸਾ ਸੀ (ਹੋਲਮਜ਼ MW ਪਰਾਚੀਨ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ। ਅਪੋਸਟੋਕਲਕ
ਫਾਦਰਜ਼: ਗਰੀਕ ਟੈਕਸਟਸ ਐਂਡ ਇੰਗਕਲਸ ਟਰ ਾਾਂਸਲੇ ਸਨ, 2nd ਐਡੀ. ਬੇਕਰ ਬ਼ੁੱਕਸ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਜ਼, 2004 ,
ਪੰਨਾ 102)। ਇਸ ਪਰਾਚੀਨ ਈਸਾਈ ਉਪਦੇਸ ਕਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਥਨ ਹਨ:
ਭਰਾਵੋ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਸਾਡਾ ਠਕਹਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ
ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭ਼ੁਤ ਹੈ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਆਰਾਮ
ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ।
5:5 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,

ਉਪਰੋਕਤ ਕਬਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰਾਜ ਹ਼ੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਾਚੀਨ ਉਪਦੇਸ ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ:
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ਹ਼ੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਪਕਤਸਮੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕਨਰਮਲ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਾਾਂ? ਜਾਾਂ ਸਾਡਾ
ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਕਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ? 9:6 ਇਸ
ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪਰਵੇਸ
ਕਰੀਏ। 11:7 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਨਗਾਹ ਕਵੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਾਅਕਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੋ “ਨਾ ਕੰਨਾਾਂ ਨੇ
ਸ਼ੁਣੀਆਾਂ, ਨਾ ਅੱਖੀਆਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਾਂ, ਨਾ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਕਦਲ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।”
6:9

ਇਸ ਲਈ ਆਓ , ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਕਵੱਚ ਿੰਟਾ ਿੰਟਾ
ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ। 12:6 ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ।
12:1

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਪਆਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਕਿਸੂ ਦੇ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਕਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਉਪਦੇਸ ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਹ਼ੁਣ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਗਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਗਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੋਸਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ।
ਦੂ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਵੱਚ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪਾਪੀਅਸ , ਜੌਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਮੱਤਰ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਕਲਕ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੰਕਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਇਆ
ਸੀ। ਿੂਸੀਬੀਅਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਕ ਪਾਪੀਅਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ:
... ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਨੱਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਾਪੀਅਸ ਦੇ ਟ਼ੁ ਕੜੇ , VI. ਿੂਸੀਬੀਅਸ, ਚਰਚ ਦਾ
ਇਕਤਹਾਸ, ਕਕਤਾਬ 3, XXXIX, 12 ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਪਾਪੀਅਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, [ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ] ਕਕ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
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ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਕਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਕਵੱਚ
ਦਸ ਪੌਂਡ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ, ਬਰੀਕ ਆਟਾ ਕਮਲੇ ਗਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਿਾਹ ਸਮਾਨ
ਅਨ਼ੁ ਪਾਤ ਕਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਕਸਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਾਂ 'ਤੇ
ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। [ਇਨ੍ ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਪੀਅਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
, ਇੱਕ ਪਰਾਚੀਨ ਮਨ਼ੁ ੱਖ, ਜੋ ਜੌਨ ਦਾ ਸ਼ੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਕਮੱਤਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਕਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਵੱਚ; ਉਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪੰਜ ਕਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ...] (ਪਾਪੀਅਸ ਦੇ
ਟ਼ੁ ਕੜੇ , IV)

ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਚੱਠੀ ਕਕਹੰਦੀ ਹੈ:
ਰਸੂਲਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਤਾਾਂ ਕਫਰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਨਿਤ ਕ੍ਰਮ ਕਵੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਕਵੱਚ ਪਕਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਚਲੇ ਗਏ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
42:1-3

ਸਮਰਨਾ ਦਾ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਇੱਕ ਮ਼ੁਢਲੇ ਈਸਾਈ ਆਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਜੌਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਰਸੂਲਾਾਂ
ਕਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਸੀ. 120-135 ਈ .
ਧੰਨ ਹਨ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। (ਪੌਲੀਕਾਰਪ. ਕਫਲਪੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੱਤਰ, ਅਕਧਆਇ II। ਐਂਟੀ-ਕਨਸੇਨ ਫਾਦਰਜ਼
ਤੋਂ, ਐਲੇ ਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਡੋਨਾਲਡਸਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸੰਪਾਕਦਤ ਵਾਲੀਅਮ 1 ।
ਅਮਰੀਕਨ ਐਡੀਸਨ, 1885)
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਕ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ," ਸਾਨੂ ੰ ਉਸਦੇ
ਹ਼ੁਕਮ ਅਤੇ ਮਕਹਮਾ ਦੇ ਿੋਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ "ਹਰੇਕ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ.
ਆਤਮਾ; “ਅਤੇ “ਨਾ ਕਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਨਾ ਹੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖਜਾਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਦ਼ੁ ਰਕਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ” ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਣਉਕਚਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਕਬਦ, ਅਕਧਆਇ V)
ਤਾਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਦ
ਸਾਨੂ ੰ ਹ਼ੁਕਮ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਨਬੀਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਇਕਬਦ,
ਅਕਧਆਇ VI)
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ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਕਵੱਚ ਹੋਰਨਾਾਂ ਵਾਾਂਗ, ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਧਰਮੀ, ਨਾ ਕਕ ਹ਼ੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਸਖਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ:
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਕਦਨ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ; 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਪਆਰੇ ਬੱਕਚਓ, ਮੇਰੀ ਉਪਦੇਸ ਸ਼ੁਣੋ।
ਜਦੋਂ ਕਬਸਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਹ਼ੁੰ ਚ਼ੁਕਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਕਫਰ ਮੈਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਾਕਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਭੂ
ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਿੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦਾ ਹਾਾਂ ... ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਗਦੇ
ਰਹੋ, ਅਤੇ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਕਤਆਰ ਰਹੋ, ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਦਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦਓ, ਨਵਾਾਂ ਹ਼ੁਕਮ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਪਰਤੀ
ਕਪਆਰ ਬਾਰੇ, ਉਸਦਾ ਆਗਮਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਕਬਜਲੀ, ਅੱਗ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮਹਾਨ ਕਨਰਣਾ, ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ, ਉਸਦਾ ਅਮਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਸਖਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰੇਕਰਤ ਸਾਸਤਰ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਕਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਲਾਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰ ਲਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ
ਹ਼ੁਕਮ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਅਟੱਲ ਰਕਹਣਗੇ।' (ਲਾਈਫ ਆਫ਼ ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਚੈਪਟਰ 24. ਜੇ.ਬੀ.
ਲਾਈਟਫ਼ੁ ੱਟ, ਦ ਅਪੋਸਟੋਕਲਕ ਫਾਦਰਜ਼, ਵੋਲਿੂ. 3.2, 1889, ਪੰਨਾ 488-506)
ਮੇਲੀਟੋ , ਜੋ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਸੀ. 170 ਈ., ਕਸਖਾਇਆ ਕਗਆ:
ਕਕਉਂਕਕ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਬਵਸਥਾ - ਨਵੀਂ ਕਵੱਚ ਪ਼ੁਰਾਣੀ, ਦੋਵੇਂ
ਸੀਿੋਨ ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਕਰਪਾ ਕਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹ਼ੁਕਮ,
ਅਤੇ ਮ਼ੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ ਕਕਸਮ, ਅਤੇ ਪ਼ੁੱਤਰ ਕਵੱਚ ਲੇ ਲਾ, ਅਤੇ ਭੇਡ ਇੱਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਕਵੱਚ, ਅਤੇ
ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵੱਚ ...
ਪਰ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਬਣ ਗਈ
ਪੂਰਤੀ , ਜਦੋਂ ਕਕ ਚਰਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਕਗਆ ...
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਵੱਚ, ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਨੀ ਕਵੱਚ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ,
ਜ਼਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਛ਼ੁ ਡਾਇਆ। ( ਮੇਲੀਟੋ . ਹੋਮੀਲੀ ਆਨ ਦਾ ਪਾਸਓਵਰ।
ਆਇਤਾਾਂ 7,40 , 68. ਕੇਰੂਕਸ ਤੋਂ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ : ਔਨਲਾਈਨ ਥੀਓਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਰਨਲ।
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਕ ਕਸਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਈਸਾਈ ਜਾਾਂ
ਕੈਥੋਕਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨ ਸਾਮਲ ਸੀ।
ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਖਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
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ਇਸਲਈ, ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹ਼ੁਣ ਕਭੰਨ -ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਪੱਛੇ ਮ਼ੁੜ,ੇ ਪਰ ਖ਼ੁਸੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ।ੋ (ਰੋਮਨ ਕਲੇ ਮੇਂਟ । ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ, ਕਕਤਾਬ X, ਅਕਧਆਇ
XLV। ਐਂਟੀ-ਕਨਸੇਨ ਫਾਦਰਜ਼, ਵਾਲੀਅਮ 8 ਤੋਂ ਅੰਸ। ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਜੇਮਸ
ਡੋਨਾਲਡਸਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸੰਪਾਕਦਤ. ਅਮਰੀਕੀ ਐਡੀਸਨ, 1886)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ
ਕਗਆ ਸੀ, ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡਸਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕਵੱਚ ਦ ਸੈਫਰਡ ਆਫ਼ ਹਰਮਾਸ ਕਸਰਲੇ ਖ ਵਾਲੀ

ਅੱਧ-ਦੂ ਜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲਖਤ ਚੌਦਾਾਂ ਵਾਰ "ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ" ਸਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਦੂ ਜੀ ਸਦੀ ਕਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕ਼ੁ ਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਕੈਥੋਕਲਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੰਤ ਇਰੀਨੇ ਅਸ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਕ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਈਸਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ, ਸੀ.
180 ਈ:
ਕਕਉਂਕਕ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਕਥਤੀ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪਕਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕਨਰੰਤਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਰੱਕਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਕਵੱਤਰਤਾ, ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ
ਨੂ ੰ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਕਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ,
ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ. (Iਕਰਕਨਊ , ਸ., ਕਬਸਹੋ ਓਫ
ਲਾਇਿਨ. ਰਕਮਟਾਗੇ ਰੋਕਬਨਸਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਰਮੇਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। ਅਪੋਸਟੋਕਲਕ
ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ, ਅਕਧਆਇ 42। ਵੈੱਲਜ਼, ਸਮਰਸੈਟ, ਅਕਤੂ ਬਰ 1879. ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਸੀਹੀ
ਕਗਆਨ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਵੱਚ ਪਰਕਾਕਸਤ। ਕਨਊਿਾਰਕ: ਮੈਕਕਮਲਨ ਸੀਓ,
1920)।
ਅੰਤਾਕਕਿਾ ਦੇ ਥੀਓਕਫਲਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ:
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਚੰਕਗਆਈ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ; ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ੰ ਰਾਜ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਕਹਮਾ
ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ... ਕਕਉਂਕਕ ਜੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ ਹ਼ੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ
ਉਸਨੂ ੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕਦੱਤਾ ਹ਼ੁੰਦਾ। … ਨਾ ਤਾਾਂ, ਕਫਰ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਨਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਕਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਿੋਗ; ਇਸ
ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵੱਲ ਝ਼ੁ ਕਦਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ( ਥੀਓਕਫਲਸ , ਆਟੋਲੀਕਸ ਨੂ ੰ, 1:3, 2:27)
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ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਵਚ ਕੈਥੋਕਲਕ ਸੰਤ, ਕਹਪੋਲੀਟਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ:
ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ,
ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੇ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸਕਹ-ਵਾਰਸ ਬਣੋ ਗ,ੇ ਹ਼ੁਣ ਵਾਸਨਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਨੂ ੰਨਾਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੋ ਗੇ , ਅਤੇ ਕਫਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਕਬਮਾਰੀ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ.ੇ ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ : ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ
ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਹ਼ੁੰਕਦਆਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦ਼ੁ ੱਖ ਝੱਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੱਤੇ, ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸੀ ,
ਪਰ ਜੋ ਕ਼ੁ ਝ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਜਨਮ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ।
(ਹੱਪੋਲੀਤ਼ੁ ਸ. ਰੈਫ਼ੁੱਟੀਓਂ ਓਫ ਐੱਲ ਹੇਕਸਜ਼, ਬ਼ੁਕ X, ਚੈਪਟਰ 30)
ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ
ਮਾਰਸੀਓਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂ ੰਨ-ਕਵਰੋਧੀ ਧਰਮ-ਕਤਆਗੀ ਆਗੂ ਉੱਕਠਆ। ਮਾਰਸੀਓਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕਾਨੂ ੰਨ, ਸਬਤ ਦੇ ਕਦਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਦਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੱਤੀ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਪੌਲੀਕਾਰਪ
ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੋਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਕ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸੀ।
ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਕਵੱਚ, ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ (ਕਮਸਰ) ਕਵੱਚ ਰੂਪਕਵਾਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ
ਰੂਪਕਾਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕ਼ੁ ਝ ਰੂਪਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਪੋਰਟ ਵੱਲ
ਕਧਆਨ ਕਦਓ:
ਕਡਓਨੀਸੀਅਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਪਕਰਵਾਰ
ਕਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਵੱਚ ਕਸੱਕਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਓਰੀਜੇਨ ਦਾ
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕਦੱਤਾ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਉਹ ਅਲੈ ਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ
ਦੇ ਕੈਟੇਚੈਕਟਕਲ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ...
ਕਲੇ ਮੇਂਟ, ਓਰੀਜਨ, ਅਤੇ ਗਨੋ ਸਕਟਕ ਸਕੂ ਲ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਨਿੜਤ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਕਵਆਕਖਆਵਾਾਂ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਕਵੱਤਰ ਔਰਕਲ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਭਰ ਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ…ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ "
ਐਲੀਗੋਕਰਸਟ" ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਪੋਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਵਾਦੀਆਾਂ ਦਾ
ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਕਖਆ ਕਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ...
ਡੀਓਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਨੇ ਪੋਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕਵਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ... "
ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਜੋ ਹ਼ੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।" ਇਹ ਚਰਚਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਜ਼ਕਰ ਹੈ...
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ਨੇ ਪੋਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂ ੰ ਕਝੜਕਕਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਰੂਪਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ਼ੁਨਰ ਉਥਾਨ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦਾ ਸਾਬਕਦਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ
...
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਕਮਸਰ ਕਵੱਚ 200 ਤੋਂ 250
ਈਸਵੀ ਕਵੱਚ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਬਸਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ
ਪਕਹਲਾਾਂ, ਇਕਜਪਟ ਕਵੱਚ ਅਲੈ ਗੋਕਰਸਟਾਾਂ ਦੇ ਗਨੋ ਸਕਟਕ ਸਕੂ ਲ ਕਵੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। …
ਕਲੇ ਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਨੂ ੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨਕਸਕ ਕਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਜੋਂ
ਸਮਕਝਆ। ਓਰੀਜੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਦੇ ਅੱਖਰ ਕਵਚ ਛ਼ੁ ਪੇ ਹੋਏ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਅਰਥ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ। (ਵਾਰਡ, ਹੈਨਰੀ ਡਾਨਾ. ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ: ਏ ਕਕੰਗਡਮ ਨਾਟ ਆਫ਼ ਦ ਇਸ
ਵਰਲਡ; ਨਾਟ ਇਨ ਇਸ ਵਰਲਡ; ਬਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਦ ਹੈਵੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਫ਼ ਦਾ
ਕਰਸੇਅਰਕੇਸਨ ਫ਼ੌਮ ਦ ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਆਫ਼ ਕਦ ਰੀਸਕਟਕਚਊਸਨ ਆਫ਼ ਦ ਆਲ ਕਥੰਗਜ਼। ਕਲਾਕਸਟਨ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਰਕਾਕਸਤ, ਰੇਮਸਨ ਐਂਡ ਹੈਫਕਫੰਗਰ , 1870, ਪੰਨਾ 124-125)
ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਬਸਪ ਨੇ ਪੋਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੱਤੀ, ਤਾਾਂ ਰੂਪਕਕਾਰਾਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝੂ ਠੀ, ਿੱਟ ਸਾਬਕਦਕ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕੀਤੀ। ਹੀਰਾਪੋਕਲਸ ਦੇ ਕਬਸਪ
ਅਪੋਕਲਨਾਕਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪਕਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕੀਤੀ। ਚਰਚ
ਆਫ਼ ਗੌਡ ਕਵੱਚ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਪੂਰੇ ਇਕਤਹਾਸ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਦਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ ੇ
ਸਨ।
ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿੂ. ਆਰਮਸਟਰ ਗ
ੌਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਸਖਾਈ, ਪਲੱਸ
20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ, ਮਰਹੂਮ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿੂ. ਆਰਮਸਟਰ ਾਾਂਗ ਨੇ ਕਲਕਖਆ:
ਕਕਉਂਕਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਸੀ। . . , ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ
ਕ਼ੁ ਝ ਹੋਰ ਲੈ ਣਾ ਕਪਆ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣੀ ਸੀ! ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਣਆ ਹੈ ਕਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਕਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ--ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਕਦਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ--ਇਸ
ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਅਥਾਹ, ਅਕਵਸਵਾਸੀ ਕ਼ੁ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ! ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਨੇ ਗਲਤ
ਕਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ "ਚਰਚ" ਰਾਜ ਹੈ। . . ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਾਂ
ਰਕਹੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਸੀ-- ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਜਸ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਦਕ ਲੋ ਕ . . .

44

ਇਥੇ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਹੈ: “ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ
ਰਾਕਜਆਾਂ ਦੇ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ...”--ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਸ ਉਂਗਲਾਾਂ, ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਅਤੇ ਭ਼ੁ ਰਭ਼ੁਰਾ ਕਮੱਟੀ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ
ਕਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ, ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂ ੰ ਦਾਨੀਏਲ 7, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 13
ਅਤੇ 17 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਿੂਰਪ
ੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹ਼ੁਣ ਬਣ ਕਰਹਾ
ਹੈ। . . ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗੇ! ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:12 ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂ ੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਇਹ ਦਸ ਰਾਕਜਆਾਂ ਜਾਾਂ ਰਾਜਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਿ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੋ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:8) ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਰੋਮਨ
ਸਾਮਰਾਜ ਨੂ ੰ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਕਜ਼ੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। . .
ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ (ਪਰਕਾ. 19:11-16); ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ-- ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ-- ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਕਹਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15 ਇਸ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸਬਦਾਾਂ ਕਵੱਚ
ਕਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਬਾਦਸਾਹੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣ
ਗਈਆਾਂ ਹਨ : ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ”! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ - ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਬਰਕਟਸ ਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਵੀ।
ਕਫਰ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ--ਸਰਕਾਰ-ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਫਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਬਕਦਕ
ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ--ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ-ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਵਚ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ--ਇੱਕ ਸਾਸਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ! . . .
ਉਹੀ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ 1,900 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਕਵੱਤਰ ਭੂ ਮੀ ਦੀਆਾਂ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਿਰੂਸਲਮ ਦੀਆਾਂ ਗਲੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਤ਼ੁ ਕਰਆ ਸੀ, ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਹ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ
ਆਵੇਗਾ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ ਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕਤੰਨ ਕਦਨ ਅਤੇ ਕਤੰਨ ਰਾਤਾਾਂ
ਬਾਅਦ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜਵਾਕਲਆ (ਮੱਤੀ 12:40; ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:32; 1 ਕ਼ੁ ਕਰੰ.
15:3-4)। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਸੰਿਾਸਣ ਉੱਤੇ ਚਕੜ੍ ਆ। ਬਰਕਹਮੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਹੈੱਡਕ਼ੁ ਆਰਟਰ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11; ਇਬ. 1:3; 8:1; 10:12; ਪਰਕਾ. 3:21)।
ਉਹ ਕਦਰ ਸਟਾਾਂਤ ਦਾ “ਮਹਾਨ” ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਕਸੰਿਾਸਣ ਤੇ ਕਗਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ - "ਦੂ ਰ ਦੇ ਦੇਸ" - ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਕਫਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ (ਲੂ ਕਾ 19:12-27)।
ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ ਕਫਰ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ "ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ" (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ 3:19-21)। ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕਸੇ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਸਕਥਤੀ ਜਾਾਂ ਸਕਥਤੀ ਨੂ ੰ ਬਹਾਲ
ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ,
ਕਵਸਵ ਸਾਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਿੂਟੋਪੀਅਨ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।
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ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਗੜਬੜ, ਵਧਦੀਆਾਂ ਜੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਵਸਵ ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਕਵੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਕਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਮਾਸ
ਕਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ (ਮੈਟ 24:22)। ਇਸ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਕਸਖਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ
ਗਰਕਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਉਡਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ
ਬਰਹਮ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਕਹਮੰਡ ਦੇ ਸਾਸਕ ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਤੀ
ਅਤੇ ਮਕਹਮਾ ਕਵੱਚ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। (ਮੱਤੀ 24:30; 25:31।) ਉਹ “ਰਾਕਜਆਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ
ਪਰਭੂਆਾਂ ਦਾ ਪਰਭੂ” (ਪਰਕਾ. 19:16) ਬਣ ਕੇ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਕਵਸਵ ਦੀ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰ
ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ “ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਪਰਕਾ. 19:15; 12:5)। . .
ਮਸੀਹ ਅਣਚਾਹੇ?
ਪਰ ਕੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਖ਼ੁਸੀ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋਸ ਭਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਕਵੱਚ
ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ - ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ! ਉਹ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਕਉਂਕਕ ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂ ਠੇ ਸੇਵਕਾਾਂ (II ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ
11:13-15) ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧੋਖਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਕਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂ
ਉਸਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਾਂ (ਪਰਕਾਕਸਤ 11:15 ਦੇ ਨਾਲ 11:18), ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲ
ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਉਸਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂ ੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾ. 17:14)!
ਕੌਮਾਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਸਵ ਿ਼ੁੱਧ III ਦੀ ਕਲਾਈਕਮਕ ਲੜਾਈ ਕਵੱਚ ਰ਼ੁੱਝੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ, ਿਰੂਸਲਮ
(ਜ਼ੈਕ. 14:1-2) ਕਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਫਰ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲੌ ਕਕਕ
ਸਕਤੀ ਕਵੱਚ ਉਹ "ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਲੜੇਗਾ" ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ ਲੜਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਆਇਤ 3)।
ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਪਰਕਾ. 17:14)! "ਉਸ ਕਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂ ਨ ਦੇ ਪਹਾੜ
'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ," ਿਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬਹ਼ੁਤ ਿੱਟ ਦੂ ਰੀ 'ਤੇ (ਜ਼ੈਕ. 14:4)। (ਆਰਮਸਟਰ ੌਂਗ
ਐਚ.ਡਬਲਿੂ. ਦ ਕਮਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਏਜਜ਼, 1984)
ਬਾਈਬਲ ਿੋਸਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਜੱਤੇਗਾ, ਕਫਰ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ
ਲੜਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:19)। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ (ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ
ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂ ਠੇ ਨਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਕਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਕਿਸੂ ਅੰਤਮ ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਹੈ!
ਹੇਠਾਾਂ ਹਰਬਰਟ ਆਰਮਸਟਰ ੌਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ:
ਸੱਚਾ ਧਰਮ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਕਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਪਆਰ
ਨਾਲ ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ...ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਖ਼ੁਸੀ-ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਦਾ--ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਹਮ ਕਪਆਰ ਦਾ ਕਨੱਿ!...

46

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੀਆਾਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਪਕਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ "ਹਰੇਕ ਸਬਦ ਦ਼ੁ ਆਰਾ
ਜੀਉਣ" ਦੀਆਾਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਾਂ ਹਨ...
ਲੋ ਕ "ਪਰਾਪਤ" ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ "ਦੇਣ" ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮ਼ੁੜਨਗੇ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਭਅਤਾ ਹ਼ੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਪਕੜ ਲਵੇਗੀ! (ਇਕਬਦ)
ਨਵੀਂ ਸੱਕਭਅਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਕ ਨਵੀਂ ਸਕਭਅਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਆਰ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨ਼ੁ ਿਾਈਆਾਂ ਨੇ
ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਕਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਹਰਬਰਟ ਆਰਮਸਟਰ ਾਾਂਗ ਨੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਕ ਕਿਸੂ ਇਹ ਕਸਖਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਸਮਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਕਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਰਾਹ ਦੇ ਕਦਓ', ਕਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂ ੰ ਰੱਦ
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੂ ਜੋ ਕਸਖਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ
ਹ਼ੁਣ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਕੜ੍ ਆ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਕ਼ੁ ਝ ਲੋ ਕ ਕਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀ ਕਵਚ ਭੂ ਕਮਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਣਗੇ। ਹਾਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿੂ. ਆਰਮਸਟਰ ਾਾਂਗ
ਦੋਵਾਾਂ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਸੀ।
ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵੱਚ ਕਿਸੂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਸਾਮਲ ਹੈ:
ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲਈ ਮ਼ੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਪਕਹਲਾਾਂ ਿਹੂਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀ ਲਈ ਵੀ
(ਰੋਮੀਆਾਂ 1:16)।
16

4 ਇਸ

ਲਈ ਕਜਹੜੇ ਕਖੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਥਾਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ

ਸਬਦ . 5 ਕਫ਼ਕਲਪ਼ੁੱਸ ਸਾਮਕਰਿਾ ਦੇ ਸਕਹਰ ਕਵੱਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
… 12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਫਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੇ ਬਪਕਤਸਮਾ
ਕਲਆ। … 25 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਸਾਮਰੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪੰਡਾਾਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ
ਪਰਤੇ। 26 ਹ਼ੁਣ ਪਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਤ ਨੇ ਕਫ਼ਕਲਪ਼ੁੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ... 40 ਕਫ਼ਕਲਪ਼ੁਸ
ੱ ਅਜ਼ੋਟਸ ਕਵੱਚ
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ਕਮਕਲਆ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਸਕਰਿਾ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕਹਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। (ਰਸੂਲਾਾਂ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8: 4,5,12,25,26,40 )
18 ਉਸ

ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:18)

ਤਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਆਪਣੇ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਿਰ ਕਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਸਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, 31 ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਕਸਖਾਉਣਾ ਜੋ ਪਰਭੂ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਵਸਵਾਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂ ੰ ਮਨ੍ ਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:30-31)
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ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਪਰਚਾਰ ਕਵਚ ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁੰਮ ਹੈ।
ਅਸਲ ਕਵੱਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਨ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੰਨਾ
ਕਪਆਰ ਕੀਤਾ ਕਕ ਉਸਨੇ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਕਜਆ (ਿੂਹੰਨਾ 3:16-17) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚਾਇਆ (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 2:8)। ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:24)।
ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹ ਹੈ ਕਜਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ...
ਸਾਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 5:9) ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚੇ ਹਨ (cf. ਗਲਾਟੀਆਾਂ 6:10)। ਕਫਰ
ਵੀ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਸਵ ਨੇ ਤਾ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਕਵਚ ਧਾਰਕਮਕ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਹ
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਸਕਹਿੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਕਲਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕ਼ੁ ਝ ਅਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾਵਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਸਰਫ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ
ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਿਤਨ ਆਖਰਕਾਰ ਗਰਕਹ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਕਬੰਦੂ ਤੇ ਕਲਆਏਗਾ ਕਕ ਜੇ ਕਿਸੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਸਥਾਕਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਅਸਕਥਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ
ਕਬਨਾਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਵਅਰਥ ਅਤੇ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 127:1)।
ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਸਵ ਕਵਵਸਥਾ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਧਾਰਕਮਕ ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਅਨ
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਿੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਕਉਂਕਕ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂ ੰ ਲਗਭਗ 6000 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਇੱਕ
ਸੰਸਕਰਣ (ਉਤਪਤ 3) ਲਈ ਕਡੱਗਣ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁਖ
ੱ ਾਾਂ ਨੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਵੀਂ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਇਹ ਿੂਰਪ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤਾ (ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
13:1-10 ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਕਮਕ ਆਗੂ (ਝੂ ਠੇ ਨਬੀ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)
ਦਾ ਸ਼ੁਮੇਲ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੱਤ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕਹਰ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:9,18 ) ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਦ਼ੁ ਸਮਣ
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ਅਤੇ ਦੋ ਕਸੰਗਾਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:11-17) ਇੱਕ 'ਬੇਬੀਲੋ ਨੀਅਨ' (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਅਤੇ
18 ) ਕਵਸਵ ਕਵਵਸਥਾ ਕਲਆਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਜਾਤੀ ਨੂ ੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਗਵਾਹੀ ਕਮਲੇ ਗੀ।
ਿਾਦ ਕਰੋ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ:
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਕਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਕਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 24:14)
14

ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਪਹ਼ੁੰਚੇਗੀ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਨ ਕਬਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਸੱਚੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸ਼ੁਣੇ
(ਜੋ ਕਕ ਮੱਤੀ 24:21 ਕਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁਦ
ੰ ਾ ਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਾ,ਾਂ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਇੱਕ ਗਵਾਹ
ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ (cf. ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 3; ਆਮੋਸ 3:7)। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਪਕਰਵਰਤਨ ਹੋਣਗੇ (ਰੋਮੀਆਾਂ 11:25) ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ
ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਪਕਰਵਰਤਨ (ਰੋਮੀਆਾਂ 9:27)।
ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਸੰਦੇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਉਭਰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਝੂ ਠੇ ਨਬੀ, ਅੰਤਮ ਦ਼ੁ ਸਮਣ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਕੋਕਸਸਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਾਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ (ਮੱਤੀ 24:14) ਅਤੇ ਕਵਨਾਸ (cf. 1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5:3) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਾਂ (2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:9) ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਕਚੰਨ੍ ਅਤੇ ਝੂ ਠ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਝੂ ਠ (2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:9-12) ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚ਼ੁਣਨਗੇ।
ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਕਲਕ , ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ, ਲੂ ਥਰਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਗਲਤ ਕਨੰਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਫਲਾਡੇਲਫੀਅਨ ਮਸੀਹੀ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7-13) ਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਕ਼ੁ ਝ ਦ਼ੁ ਕਨਆਵੀ ਆਗੂ (ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਝੂ ਠੇ
ਪੈਗੰਬਰ ਸਮੇਤ) ਕੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਨੂ ੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਝੂ ਠੇ
ਪੈਗੰਬਰ, ਅੰਤਮ ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰਕਾਰ (ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ ਸਕਹਿੋਗੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਿੂਐਸਏ ਅਤੇ
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ਿੂਨਾਈਕਟਡ ਕਕੰਗਡਮ ਦੇ ਐਂਗਲੋ -ਰਾਸਟਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। , ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ
(ਡੈਨੀਅਲ 11:39) ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਬੀ/ਇਸਲਾਕਮਕ ਸੰਿ (ਡੈਨੀਅਲ 11:40-43)
ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਭੂ ਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:13-14), ਅਤੇ
ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਲੜੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:14; 19:19-20)। ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਕਫਲਾਡੇਲਫ਼ੀਅਨਜ਼ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7-13) ਿੋਸਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ
ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24:14 ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਕਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਕਵੱਚ ਸਾਕਹਤ ਕਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ
(ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ), ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ 'ਛੋਟੇ ਕੰਮ' (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਾਂ 9:28)
ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਦਰ ੜ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਮੈਕਥਊ 24:
14 ਨੂ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਲਈ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।
'ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਸਵ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੂਰਪ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ 'ਨਵੇਂ' ਕਕਸਮ ਦੇ
ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇ ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੌਂਕਟਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਥੋਕਲਕ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨਗੇ) ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ - ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੁਣਗੇ ਕਕ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਇਹ ਕਸੱਖੇ ਕਕ ਉਹ ਅਸਲ
ਕਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, cf.
ਿਸਾਿਾਹ 10:5-7)। ਉਹ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂ ਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਖਾਉਣਗੇ
ਕਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਫਲਾਡੇਲਫੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਸਧਾਾਂਤ (ਹਜ਼ਾਰਵਾਦ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਨੰਦਾ ਉਹ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਫਲਾਡੇਲਫੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ
ਆਫ਼ ਗੌਡ ਪਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਤਆਚਾਰ ਨੂ ੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ (ਦਾਨੀਏਲ 11:29-35; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
12:13-15)। ਇਹ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ—ਮੱਤੀ 24:21; ਦਾਨੀਏਲ 11:39; cf. ਮੱਤੀ
24:14-15; ਦਾਨੀਏਲ 11:31) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਫਲਡੇਕਫਫਿਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਕਖਆ ਦਾ ਸਮਾਾਂ।
ਈਸਾਈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:10; 12:14-16)।
ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਝੂ ਠੇ ਪੈਗਬ
ੰ ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਆਰਕਥਕ ਬਲੈ ਕਮੇਲ, ਸੰਕੇਤ, ਝੂ ਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਚੰਭੇ,
ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:10-17; 16:14; ਦਾਨੀਏਲ 7:25; 2 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ
2:9-10) ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਨਗੇ। . ਮਸੀਹੀ ਪ਼ੁੱਛਣਗੇ:
“ਹੇ ਪਰਭੂ, ਪਕਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਤੂ ੰ ਕਨਆਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਕਹਣ
ਵਾਕਲਆਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ?” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:10)
10

ਿ਼ੁੱਗਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, “ਕਿਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?”
ਜਦੋਂ ਕਕ ਸਾਨੂ ੰ ਕਦਨ ਜਾਾਂ ਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਕਿਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਾਂ (ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ) ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਸਤਰਾਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮੱਤੀ 24:434; ਜ਼ਬੂਰ 90:4; ਹੋਸੇਆ 6: 2; ਲੂ ਕਾ 21:7-36; ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 1:1-2; 4:4,11; 2 ਪਤਰਸ 3:3-8;
1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5:4), ਕਜਸ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ ਕਹੱਸੇ ਹ਼ੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹ਼ੁਦ
ੰ ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ।

50

ਜੇ ਕਿਸੂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ:
ਕਕਉਂ ਜੋ ਤਦ ਵੱਡੀ ਕਬਪਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮ਼ੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ,
ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦਨ ਿੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ,ੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ
ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਕਦਨ ਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਮੱਤੀ 24:21-22)
21

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਕਬਪਤਾ ਤੋਂ ਤ਼ੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸਨੀ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ; ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ ਤੋਂ ਕਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸਕਤੀਆਾਂ ਕਹੱਲ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 30
ਤਦ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਪ਼ੁਤ
ੱ ਰ ਦਾ ਕਚੰਨ੍ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਸੋਗ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਦੇ ਪ਼ੁੱਤਰ ਨੂ ੰ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਕਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ ਦੇ ਬੱਦਲਾਾਂ ਉੱਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। 31 ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁ ਰ੍ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂ ਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂ ਜੇ ਕਸਰੇ ਤੀਕ ਚੌਹਾਾਂ ਹਵਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨਗੇ। (ਮੱਤੀ 24:29-31)
29

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦੂ ਤ
ਰਾਜ ਕਵਚ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਕੀ ਭੂ ਕਮਕਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂ ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕਲਕਖਆ:
ਤਾਾਂ ਹ਼ੁਣ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂ ਤ ਹਾਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ:
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਮਲਾਪ ਕਰੋ। (2
ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 5:20)
20

ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ ੇ ਰਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਬੰਨ੍ ਕੇ, ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਦੀ ਸੀਨਾ ਬੰਨ੍ ਕੇ, 15
ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਮ਼ੁੰਦਰਾਾਂ ਪਾਓ; 16 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ,
ਕਨਹਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦ਼ੁ ਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੀਆਾਂ ਧ਼ੁਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬ਼ੁਝਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ
ਹੋਵੋਗੇ। 17 ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਜੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੈ
ਲਵੋ; 18 ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਵੱਚ ਪੂਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ - 19 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ
ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂ ੰ ਕਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ ਸਕਾਾਂ।
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਤ, 20 ਕਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂ ਤ ਹਾਾਂ; ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਵੱਚ ਮੈਂ
ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਾਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 6:14-20)
14
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ਇੱਕ ਰਾਜਦੂ ਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਰਅਮ-ਵੈਬਸਟਰ ਦੀ ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਪਕਰਭਾਸਾ ਹੈ:
1 : ਇੱਕ ਅਕਧਕਾਰਤ ਰਾਜਦੂ ਤ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ : ਕਕਸੇ ਕਵਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀ ਪਰਤੀਕਨਧੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਏਜੰਟ ਜਾਾਂ
ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਾਂ ਕਕਸੇ ਕਵਸੇਸ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਨਿ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
2 a : ਇੱਕ ਅਕਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਕਨਧੀ ਜਾਾਂ ਸੰਦੇਸਵਾਹਕ
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਧਕਾਰਤ ਦੂ ਤ ਹੋ! ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ
ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕਲਕਖਆ:
ਪਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਚ਼ੁਣੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ ੀ, ਇੱਕ ਸਾਹੀ ਜਾਜਕ ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਪਕਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਉਸਦੇ
ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋ ਕ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਜਸ ਨੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਨੇ ਰੇ
ਕਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਭ਼ੁ ਤ ਚਾਨਣ ਕਵੱਚ ਬ਼ੁਲਾਇਆ; 10 ਕਜਹੜੇ ਪਕਹਲਾਾਂ ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹ਼ੁਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਦਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। (1
ਪਤਰਸ 2:9-10)
9

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪਕਵੱਤਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਕਕਹੜੀ ਕੌਮ ਹ਼ੁਣ ਪਕਵੱਤਰ ਹੈ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕੀਨਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਕਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹੱਸਾ
ਹੋਣਗੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15)। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ,ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪਕਵੱਤਰ ਹੈ।
ਰਾਜਦੂ ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਕਸੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂ ੰ ਹ਼ੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂ ੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ( www.ccog.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮ਼ੁਫ਼ਤ
ਕਕਤਾਬ ਨੂ ੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਜਸ ਦਾ ਕਸਰਲੇ ਖ ਹੈ: ਮਸੀਹੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਦੂ ਤ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਜੋਂ
ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ )। ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਕਉਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪ਼ੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ:
ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕਦੱਤਾ, 6 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:5-6)
5
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10 ਅਤੇ

ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਾਾਂਗੇ। (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:10)
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਭਕਵੱਖੀ ਪਕਹਲੂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਏਗਾ ਜੋ ਕਫਰ ਮਰਨਹਾਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਕਵੱਚ
ਚੱਲਣ ਲਈ:
ਕਕਉਂਕਕ ਲੋ ਕ ਿਰੂਸਲਮ ਕਵੱਚ ਸੀਿੋਨ ਕਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ। ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੋਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਕਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਣਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਹੋਵਾਹ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਬਪਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੀ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਗ਼ੁਰੂਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣਗੀਆਾਂ। 21 ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਪੱਛੇ ਇੱਕ ਸਬਦ ਸ਼ੁਣਨਗੇ, “ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ,
ਇਸ ਕਵੱਚ ਚੱਲੋ,” ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮ਼ੁੜੋ। (ਿਸਾਿਾਹ 30:19-21)
19

ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ ਕਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਣ
ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
12 …

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਕਧਆਪਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 5:12)

ਪਰ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਦਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪਕਵੱਤਰ ਕਰੋ: ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂ ੰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਕਤਆਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ਼ੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ
ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 3:15, ਕੇਜੇਵੀ)।
15

ਬਾਈਬਲ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ, ਮਹਾਾਂਕਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਹਦਾਇਤ ਦੇਣਗੇ:
33 ਅਤੇ

ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹ਼ੁਕਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣਗੇ (ਦਾਨੀਏਲ 11:33)

ਇਸ ਲਈ, ਕਸੱਖਣਾ, ਕਕਰਪਾ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਕਵੱਚ ਵਧਣਾ (2 ਪੀਟਰ 3:18), ਸਾਨੂ ੰ ਹ਼ੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਭੂ ਕਮਕਾ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ,
ਕਫਲਾਡੇਲਫੀਅਨ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7-13), ਈਸਾਈਆਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਸੀ. ਐੱਫ.
ਮੱਤੀ 24:14)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਗਰਕਹ ਨੂ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਕਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇਗਾ:

53

ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚੋਂ ਉਹ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਕੂ ੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ;
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ ੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੀਂਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਚਾ ਚ਼ੁੱਕੋਗੇ; ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਲੰਿਣ ਦੇ ਮ਼ੁਰੰਮਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ , ਅੰਦਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸੜਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
(ਿਸਾਿਾਹ 58:12)
12

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਕਹਰਾਾਂ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਵਾਾਂ) ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ
ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਇੱਕ ਕਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਨੂ ੰ ਹ਼ੁਣ ਮਸੀਹ ਲਈ ਰਾਜਦੂ ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸੱਚਾ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦਸ
ੇ ਪਕਰਵਰਤਨਸੀਲ ਹੈ
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। 32 ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸੱਚ
ਨੂ ੰ ਜਾਣੋ ਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ” (ਿੂਹੰਨਾ 8:31-32)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ
ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਝੂ ਠੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਕਵੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ! ਸੈਤਾਨ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਧੋਖਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ ਸੱਚਾਈ
ਲਈ ਖੜ੍ ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (cf. ਜੌਨ 18:37)।
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਕਨੱਜੀ ਮ਼ੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ ਕਵੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਨਾ ਬਣੋ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਬਦਲੋ , ਤਾਾਂ
ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿੋਗ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਕੀ
ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਾਂ 12:2)
2

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ:
ਹੇ ਨੌ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਹ਼ੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਸੰਨ
ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। 23 ਅਤੇ ਜੋ ਕ਼ੁ ਝ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਭੂ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਕ ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ
ਲਈ, 24 ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਮਲੇ ਗਾ; ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਭੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। (ਕ਼ੁ ਲ਼ੁੱਸੀਆਾਂ 3:22-24)
22

ਇਸ ਲਈ, ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਕਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਕਜਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 12:28)
28
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ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਈ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਮਆਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ । ਧਰਮੀ ਕਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਜਉਂਦੇ ਹਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 10:38),
ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਵਸਵਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਉਹ ਰਕਹੰਦੇ ਸਨ, ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂ ੰ
ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਕਵੱਚ "ਰਾਹ" ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:2; 19:9; 24:14,22 ) । ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਆਰਥੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੂ ੰ "ਕੈਨ ਦਾ ਰਾਹ" ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਜੂਡ 11)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਧਾਰਕਮਕਤਾ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦਸ
ੇ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ 14:17)।
ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਸਬਦ, ਜੋ ਕਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (cf. 1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ
14:3; 1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 4:18), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਟ਼ੁਟ
ੱ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ (cf. ਲੂ ਕਾ 21:836)। ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਭੌਕਤਕ ਬਰਕਤਾਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਰਕ਼ੁ ਸ
10:29-30)। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦੂ ਤ ਹਨ।
ਮਸੀਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਆਤਕਮਕ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਕ ਭੌਕਤਕ, ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੌਕਤਕ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ
ਰਕਹੰਦੇ ਹਾਾਂ (ਰੋਮੀਆਾਂ 8:5-8)। ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਆਸ” ਹੈ (ਕ਼ੁ ਲ਼ੁੱਸੀਆਾਂ 1:23)। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਮ਼ੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੇ ਸਮਕਝਆ ਸੀ ਕਕ ਅੱਜ ਕਿਸੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
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ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ…
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ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚਾਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਕਹਲੂ ਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ
ਕਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਥਕੋ ਲਕ
ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਮਸੀਹ ਦੇ ... ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪਕਹਲੂ , ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸਣਾਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁੱਖ ਕਹੱਸਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸਣ ਨੂ ੰ "ਇੰਜੀਲ" ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ"...ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਚਰਚ ਨੂ ੰ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ" ਵਜੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; cf ਕਰਨਲ, ਆਈ, 13; ਮੈਂ ਥੱਸ., ii,
12; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ., I, 6, 9; v, 10, ਆਕਦ ... ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਰਚ ਉਸ ਬਰਹਮ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ... (ਪੋਪ ਐਚ. ਕਕੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਗੌਡ। ਕੈਥੋਕਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ,
ਵਾਲੀਅਮ VIII। 1910)।
ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਉਪਰੋਕਤ ਨੇ “ਕਰਨਲ, ਆਈ, 13; ਮੈਂ ਥੱਸ., ii, 12; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ., I, 6, 9; v, 10," ਜੇ
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਕ ਇਹਨਾਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕ਼ੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕਕਹੰਦੀ। ਉਹ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵਸਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਇਹ
ਕਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ
ਮ਼ੁੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਝੂ ਠ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1:3-9)। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ, “ਰਾਹ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ”
(ਿੂਹੰਨਾ 14:6)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ , "ਨਾ ਹੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵੱਚ ਮ਼ੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ
ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਸ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" (ਰਸੂਲਾਾਂ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12)। ਪੀਟਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ ਕਕ ਸਾਕਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਸਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38)।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਪ ਫਰਾਾਂਕਸਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਨਾਸਕਤਕ, ਕਿਸੂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਬਚਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਿਹੂਦੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਕ਼ੁ ਝ ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ 'ਮੈਰੀ' ਦਾ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ
ਸੰਸਕਰਣ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਕ਼ੁ ੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕ਼ੁ ਜ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ੰ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਝੂ ਠੀਆਾਂ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨਜ਼ਰ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਤ਼ੁ ਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਨਵਾਾਂ ਨੇ ਮ
ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ:
ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਪਰਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਕਕ ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ। (ਕ਼ੁ ਲ਼ੁੱਸੀਆਾਂ
3:2)
2
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7 ਕਕਉਂਕਕ

ਅਸੀਂ ਕਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਾਂ, ਨਾ ਕਕ ਕਦਰ ਸਟੀ ਨਾਲ। (2 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 5:7)

ਕਫਰ ਵੀ, ਪੋਪ ਪਾਈਅਸ XI ਨੇ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਤ਼ੁ ਰਨਾ ਕਸਖਾਇਆ:
...ਕੈਥੋਕਲਕ ਚਰਚ...ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ( ਪਾਇਅਸ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਕ਼ੁ ੱਸ
ਪਰੀਮਾਸ )

ਕੈਥੋਕਲਕ ਬਾਈਬਲ 101 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ 33 ਈਸਵੀ ਕਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ, ਪੀਟਰ ... ਕੈਥੋਕਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਵੱਚ
ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।" ਕਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ
ਰੋਮ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ "ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ
ਕ਼ੁ ੰਜੀਆਾਂ" ਹਨ (ਮੱਤੀ 16:19), ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ "ਕਗਆਨ ਦੀ
ਕ਼ੁ ੰਜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ" (ਲੂ ਕਾ 11:52)।

ਕਵੱਚ ਕੈਥੋਕਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕੈਟੇਕਚਜ਼ਮ ਕਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੇਵਲ "ਐਂਟੀਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ" ਹੈ :
676 ਦ਼ੁ ਸਮਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦ਼ੁ ਨੀਆ ਕਵੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਤਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹੀ ਉਮੀਦ
ਜੋ ਇਕਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਕਨਰਣੇ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਝੂ ਠੇਪਣ ਦੇ ਸੰਸੋਕਧਤ ਰੂਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਰੱਦ
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ… (ਕੈਥੋਕਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕੈਟੇਕਚਜ਼ਮ। ਇਮਪਰੀਮਾਟ਼ੁ ਰ ਪੋਟੇਸਟ + ਜੋਸੇਫ ਕਾਰਦੀਨ
ਰੈਕਜ਼ੰਗਰ. ਦੋਊਬਲੇ ਡੇ, ਨੀ 1995, ਪੰਨਾ 194)
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅੰਤ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਵੱਡੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਕ਼ੁ ਝ ਲੈ ਣਗੇ
ਕਭਆਨਕ ਕਦਮ (ਦਾਨੀਏਲ 7:25; 11:30-36)। ਪਰ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਾਇਦ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ
ਪਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਕਹਾ:
21 “ਹਰ

ਕੋਈ ਕਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 'ਪਰਭੂ, ਪਰਭੂ' ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ
ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਕਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਉਸ ਕਦਨ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਖਣਗੇ , 'ਹੇ ਪਰਭੂ, ਪਰਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਵੱਚ ਭੂਤ
ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਵੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਅਚੰਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?' 23 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸਾਾਂਗਾ, 'ਮੈਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੇ ਕ਼ੁ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਕਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਓ!' (ਮੱਤੀ
7:21-23)
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ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਕਕ "ਕ਼ੁ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ" ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ "ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ" (2
ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:7)। ਇਹ ਕ਼ੁ ਧਰਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂ ੰ "ਰਹੱਸ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ" ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:3-5)।
"ਕ਼ੁ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ" ਉਹਨਾਾਂ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਸ
ਹ਼ੁਕਮ ਕਾਨੂ ੰਨ ਆਕਦ ਨੂ ੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰਿੋਗ ਅਪਵਾਦ ਹਨ
ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਪੱਕਸਆ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਿੋਗ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਾਨੂ ੰਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਜਸਨੂ ੰ ਕਿਸੂ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਫ਼ਰੀਸੀਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹਨ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਿਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਕ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰਿੋਗ ਬਣਾਇਆ-ਕਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਪਹ਼ੁੰਚ ਦੀ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ (ਮੱਤੀ
15:3-9)! ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੱਤੀ ਸੀ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ (ਿਸਾਿਾਹ 30:9)। ਇਹ ਕਨੂ ੰਨੀ ਬਗਾਵਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ.
ਇਕ ਹੋਰ "ਰਹੱਸ" ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰੋਮ ਦਾ ਚਰਚ ਇਹ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਸਦੇ ਫੌਜੀ
ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਏਜੰਡੇ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ
ਸੰਸਕਰਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਸਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਹ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ਼ੁ ਝ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ (ਨੋ ਟ: ਕਨਊ ਿਰੂਸਲਮ ਬਾਈਬਲ , ਇੱਕ ਕੈਥੋਕਲਕਪਰਵਾਕਨਤ ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ, ਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ):
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕਆ ਕਕਉਂਕਕ ਉਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤਾ
ਸੀ; ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਰੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, 'ਕੌਣ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤ਼ੁ ਲਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?' 5 ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਖ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ੁ ਫ਼ਰ
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਤਾਲੀ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਕਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; 6 ਅਤੇ
ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਭਨਾਾਂ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਜੋ
ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਨੰਕਦਆ ਕੀਤੀਆਾਂ। 7 ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਿ਼ੁਧ
ੱ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਜੱਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਸਲ, ਲੋ ਕਾਾਂ, ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਕੌਮ
ਉੱਤੇ ਸਕਤੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; 8 ਅਤੇ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਥਾਤ
ਹਰ ਕੋਈ ਕਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ਼ੁਸਤਕ ਕਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। 9 ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਣੋ: 10 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ ਕਜਹੜੇ ;
ਕਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਗਨ ਅਤੇ
ਕਵਸਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:4-10, NJB)
4

ਬਾਈਬਲ ਬਾਬਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ:
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ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸੱਤਾਾਂ ਦੂ ਤਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਆਕਖਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਵਖਾਵਾਾਂਗਾ ਜੋ ਬਹ਼ੁਤੇ ਪਾਣੀਆਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, 2 ਕਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਵੇਸਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਵਭਚਾਰ ਦੀ ਸਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਕਰ
ਕਦੱਤਾ ਹੈ।' 3 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਕਵੱਚ ਲੈ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂ ੰ
ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਕਰੰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕਦਆਾਂ ਵੇਕਖਆ ਕਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਕਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਕਸੰਗ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨੰਕਦਆ ਦੇ ਕਸਰਲੇ ਖ ਕਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 4 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਕਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਕਿਣਾਉਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੱਪ
ਫਕੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; 5 ਉਸਦੇ ਮੱਥ ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ਼ੁਪਤ ਨਾਮ:
'ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀ ਮਾਾਂ ।' 6 ਮੈਂ ਦੇਕਖਆ
ਕਕ ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤਾਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਕਿਸੂ ਦੇ ਸਹੀਦਾਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭੇਤ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਕਗਆ। (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:1-6,
NJB)
1

'ਇਹ ਚਤ਼ੁ ਰਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਸਰ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਹਨ , ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ
ਹੈ। . . 18 ਕਜਸ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦੇਕਖਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਕਹਰ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਸਕਾਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ।' (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17: 9,18 , NJB)
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ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂ ਤ ਨੂ ੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਕਖਆ, ਕਜਸਨੂ ੰ ਉਹ ਵੱਡਾ
ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉਸਦੀ ਮਕਹਮਾ ਨਾਲ ਚਮਕੀ। 2 ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਸਖਰ
'ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਕਲਆ, 'ਬਾਬਲ ਕਡੱਗ ਕਗਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਾਬਲ ਕਡੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਭੂ ਤਾਾਂ ਦਾ ਕਟਕਾਣਾ ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਭੈੜੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ, ਕਿਣਾਉਣੇ ਪੰਛੀਆਾਂ ਲਈ
ਕਟਕਾਣਾ ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ। 3 ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੇਸਵਾਪ਼ੁਣੇ ਦੀ ਸਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ
ਹਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।' 4 ਅਕਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂ ੰ ਇਹ ਕਕਹੰਦੇ ਸ਼ੁਕਣਆ,
' ਹੇ ਮੇਰ ੇ ਲੋ ਕ,ੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਕਵੱਚ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਹੀ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਾਂ ਝੱਲਣੀਆਾਂ ਪੈਣ । 5 ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ
ਪਹ਼ੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਸਲੂ ਕ ਕਰੋ ਕਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਉਸ ਨੂ ੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦ਼ੁ ੱਗਣੀ ਰਕਮ
ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਮਸਰਣ ਦਾ ਦ਼ੁ ੱਗਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਪਆਲਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਭਾ ਅਤੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਤਸੀਹੇ ਜਾਾਂ ਕਸਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਗ
ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਾਂਗੀ। 8 ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਦਨ ਕਵੱਚ, ਬਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: ਕਬਮਾਰੀ,
ਸੋਗ ਅਤੇ ਕਾਲ। ਉਸ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾੜ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਜਸਨੇ ਉਸਦੀ
ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ।' \ v 9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਕਜਆਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰੋਣਾ
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ਹੋਵੇਗਾ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਧੂੰਆਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਦੀ ਹੈ, (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18: 1-9, NJB)
ਜ਼ਕਰਿਾਹ ਕਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਸਹੀ
ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ:
ਕਧਆਨ ਕਦਓ! ਬਁਚ ਕੇ! ਉੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ - ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ - ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਹਵਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਖੰਡਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ - ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 11 ਕਧਆਨ
ਕਦਓ! ਬਚੋ, ਸੀਿੋਨ, ਹ਼ੁਣ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਕਹ!
10

12 ਕਕਉਂ

ਜੋ ਿਹੋਵਾਹ ਸਬੋਥ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਕਹਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਮੈਂ , ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲ਼ੁ ੱਕਟਆ, 'ਜੋ ਕੋਈ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੂ ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੇਬ
ਨੂ ੰ ਛੂ ੰਹਦਾ ਹੈ। 13 ਹ਼ੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਹਲਾਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲ਼ੁ ੱਟੇ
ਜਾਣਗੇ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।' ਤਦ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੇ ਕਕ ਿਹੋਵਾਹ ਸਬੋਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿੱਕਲਆ ਹੈ! 14 ਹੇ ਸੀਿੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਗਾਓ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ, ਕਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹ਼ੁਣ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ
ਲਈ ਆ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ - ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ! 15 ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਨ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਿਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਹਾਾਂ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਗੇ।
ਤਦ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੇ ਕਕ ਿਹੋਵਾਹ ਸਬੋਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਕਜਆ ਹੈ! 16 ਿਹੋਵਾਹ ਿਹੂਦਾਹ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਕਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕਵੱਚ ਉਸਦਾ ਕਹੱਸਾ, ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਨੂ ੰ ਦ਼ੁ ਬਾਰਾ
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। (ਜ਼ਕਰਿਾਹ 2:10-16, NJB; ਨੋ ਟ ਕਰੋ KJV / NKJV
ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ ਕਵੱਚ ਆਇਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਕਰਿਾਹ 2:6-12 ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ)
ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ, ਵੈਟੀਕਨ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ
ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੱਤੀ
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਨ਼ੁ ਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ "ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ" (ਮੱਤੀ
24:4-5)। ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:1-2 ਦੇ "ਕਚੱਟੇ ਿੋੜਸਵਾਰ" (ਜੋ ਕਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17
ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਜ਼ਕਰਿਾਹ ਵਾਾਂਗ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਕਵਸਵਾਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ:
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ਼ੁਤ
ੱ ਰ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਕਵੱਚ ਏਕਤਾ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਪਹ਼ੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨ਼ੁ ੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਪੂ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਕਰਪੱਕ ਹੋ
ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ। (ਅਫ਼ਸੀਆਾਂ 4:13, NJB)
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ਜੋ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਵੱਚ ਹਨ।
ਅਸਲ ਕਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂ ੰ ਕੌਮਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ
ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੀਆਾਂ:
ਤਦ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂ ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ਼ੁ ਰ੍ੀ ਵਜਾਈ, ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਸਵਰਗ ਕਵੱਚ ਚੀਕਦੀਆਾਂ ਸ਼ੁਣੀਆਾਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਪ਼ੁਕਾਰਦੀਆਾਂ ਸਨ, 'ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।' 16 ਚੌਵੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੱਚ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂ ੰ
ਛੂ ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਬਦਾਾਂ ਨਾਲ, 'ਅਸੀਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਾਂ, ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੀ, ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸਕਤੀ ਨੂ ੰ ਮੰਨਣਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। 18 ਕੌਮਾਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਵੇਲਾ ਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮ਼ੁਰਕਦਆਾਂ ਦਾ ਕਨਆਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਾਂ ਨਬੀਆਾਂ,
ਸੰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡ,ੇ ਸਭ ਨੂ ੰ ਇਨਾਮ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। .
ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਕਗਆ ਹੈ।' (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
11:15-18, NJB)
11:15

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਣਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀਆਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਜਾਪਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਗਰਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰਜ, ਜਵਾਬ ਕਦੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਅਲੇ ਲੂਆ! ਿਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ; . . . 19 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਕਰੰਦੇ ਨੂ ੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਕਜਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੌਜਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਦੇਕਖਆ। 20 ਪਰ ਦਕਰੰਦੇ ਨੂ ੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕਲਆ ਕਗਆ, ਉਸ ਝੂ ਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਜਸ ਨੇ ਦਕਰੰਦੇ
ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧੋਖਾ ਕਦੱਤਾ ਸੀ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਰੰਦੇ ਦੇ
ਕਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗੰਧਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਝੀਲ ਕਵੱਚ ਕਜਉਂਦਾ ਸ਼ੁੱਟ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ । 21 ਬਾਕੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿੋੜਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਵੱਚੋਂ ਕਨਕਲੀ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ
ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕਚਪਕ ਗਏ। . . 20:4 ਕਫਰ ਮੈਂ ਕਸੰਿਾਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ, ਕਜੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਲਈਆਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਨਆਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਕਰਆਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਰੂਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਕਖਆ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿਸੂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਾਂ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ 'ਤੇ ਕਨਸਾਨ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ; ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ.
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19: 6,19 -21; 20:4, NJB)
19:6

ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁੱਧ ਇਕਜ਼ੁਟ
ੱ ਹੋ ਕੇ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੌਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਤਦ
ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਸਵਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਕ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂ ਠੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਣਨਗੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ

62

ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੱਤੀ ਸੀ (2 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 11:14-15)। ਜੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਕਿਸੂ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ ਲੜਨਗੇ।
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7.

ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਕਕਉਂ?

ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ਼ੁਸਤ ਹਾਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ
ਹਨ, ਕਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ "ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈ" (ਜ਼ਬੂਰ 147:5)।
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ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਰਕਹ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਜੀਉਣ
ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਕਨਰਦੇਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦਓ:
ਹੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖ, ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕਨਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਇਆ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ? (ਮੀਕਾਹ 6:8)
8

ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕ਼ੁ ਝ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਨ਼ੁ ੱਖਜਾਤੀ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ
ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਉਤਪਤ 3:1-6), ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚ਼ੁਕਣਆ ਹੈ (ਕੂ ਚ 20:3-17)।
ਕਹਾਉਤਾਾਂ ਦੀ ਕਕਤਾਬ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ:
5 ਆਪਣੇ

ਪੂਰੇ ਕਦਲ ਨਾਲ ਪਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਾਂ ਕਵੱਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਆਪਣੀ
ਕਨਗਾਹ ਕਵੱਚ ਬ਼ੁਧ
ੱ ਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ; ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਬ਼ੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਹੋ। (ਕਹਾਉਤਾਾਂ 3:5-7)
6

ਕਫਰ ਵੀ, ਬਹ਼ੁਤੇ ਲੋ ਕ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਦਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ
ਕਦਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਨਰਦੇਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਉਹੀ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਸੈਤਾਨ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਧੋਖਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ' (1 ਿੂਹਨ
ੰ ਾ 2:16) ਲਈ ਕਡੱਗ ਗਈ
ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਧਾਰਕਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਨਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ,
ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (cf.
ਕਿਰਕਮਿਾਹ 10:23) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (cf. ਮੱਤੀ 24:21-22)।
ਬੇਅਕਤਤ਼ੁ ਦਸ
ੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ- ਪਛਾਣੀ ਲੜੀ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬੀਟੀਕਟਊਸ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਉਪਦੇਸ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਕਹਾ:
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“ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਵੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। 4
ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦਲਾਸਾ ਕਮਲੇ ਗਾ। 5 ਧੰਨ ਹਨ ਹਲੀਮ,
ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। 6 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭ਼ੁ ੱਖੇ ਅਤੇ ਕਤਹਾਏ ਹਨ,
ਕਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। 7 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਕਦਆਲੂ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਦਇਆ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 8 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਕਦਲ ਦੇ ਸ਼ੁਧ
ੱ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣਗੇ।
9 ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। 10 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ
ਕਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੈ। (ਮੱਤੀ
5:3-10)
3

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਹੈ (cf. ਮਾਰਕ 4:30-31), ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਮੈਕਥਊ (cf. ਮੱਤੀ 13:31)
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜੱਥੇ ਇਹ ਮ਼ੁਬਾਰਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਹੈ ਕਕ ਮਸਕੀਨਾਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਬਰਕਤਾਾਂ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ!
ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹਨ
ਸੱਚ ਤਾਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਰੱਬ ਕਪਆਰ ਹੈ (1 ਜੌਨ 4: 8,16 ) ਅਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਿਮ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਆਾਂਢੀ ਲਈ ਕਪਆਰ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 12:29-31; ਿਾਕੂ ਬ 2:8-11)।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਵੱਚ ਖਤਮ ਹ਼ੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ (ਰੋਮੀਆਾਂ 8:6)।
ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਜੋ ਕੋਈ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਕਮਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ
ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਕਦੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਜੰਕਮਆ ਹੈ। 2 ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਕਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹ਼ੁਕਮ
1

ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ । (1 ਿੂਹੰਨਾ 5:1-3)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹ਼ੁਕਮ ਧਰਮ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 119:172)। ਉਸਦੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ (1 ਤੀਤ਼ੁ ਸ 1:15)।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਕਈਆਾਂ ਨੇ "ਕ਼ੁ ਧਰਮ" ਦੇ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਕਕ ਕਿਸੂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਜਾਾਂ ਨਬੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ 5:17), ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਵਧਾ ਕੇ। ਕਵਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 5:21-28)। ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ ਕਕ “ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 5:19) ('ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ'
ਅਤੇ 'ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਬਦ ਪਕਰਵਰਤਨਿੋਗ ਹਨ)।

66

ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਬਨਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਕਵਸਵਾਸ ਮ਼ੁਰਦਾ ਹੈ (ਿਾਕੂ ਬ 2:17)। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਾਂ (ਮੱਤੀ 7:21-23) ਕਵੱਚ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ
ਕਵਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (cf. 1
ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 11:1)। “ਪਾਪ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦਾ ਉਲੰਿਣ ਹੈ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 3:4, ਕੇਜੇਵੀ) ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ 3:23)। ਹਾਲਾਾਂਕਕ, ਬਾਈਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਦਇਆ ਕਨਰਣੇ ਉੱਤੇ ਕਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ
(ਿਾਕੂ ਬ 2:13) ਕਕਉਂਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚਮ਼ੁਚ
ੱ ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ ਹੈ (cf. ਲੂ ਕਾ 3:6)।
ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਹੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ, ਕਿਸੂ
“ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:15) ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਸਮਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਨੂ ੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕਤਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ:
6 ਕਕਉਂਕਕ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਕਮਕ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਹੈ।
ਕਕਉਂਕਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਰ਼ੁਧ
ੱ ਦ਼ੁ ਸਮਣੀ ਹੈ; ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ
ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। (ਰੋਮੀਆਾਂ 8:6-8)
7

ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਅਕਧਆਤਕਮਕ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਨੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,
ਇਸ ਿ਼ੁੱਗ (ਰੋਮੀਆਾਂ 8:9) ਕਵੱਚ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
26 ਹੇ

ਭਰਾਵੋ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂ ੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਬਹ਼ੁਤੇ ਬ਼ੁਧ
ੱ ੀਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹ਼ੁਤ
ਸਾਰੇ ਬਲਵਾਨ, ਬਹ਼ੁਤੇ ਨੇ ਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। 27 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੂਰਖਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਬ਼ੁੱਧਵਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਰਕਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚ਼ੁਕਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦ਼ੁ ਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਚ਼ੁਕਣਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 28 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਮੂਲ
ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਅਤੇ ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤ਼ੁ ੱਛ ਜਾਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚ਼ੁਣੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਨ, 29 ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਸਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੱਚ ਵਕਡਆਈ ਨਾ ਕਰੇ। 30 ਪਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਉਸ ਕਵੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੂ ਕਵੱਚ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪਕਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਛ਼ੁ ਟਕਾਰਾ ਬਕਣਆ- 31 ਕਕ ਕਜਵੇਂ
ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਕਜਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੂ ਕਵੱਚ ਮਾਣ ਕਰੇ।” (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ
1:26-31)
ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਕਵੱਚ ਮਕਹਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਹ਼ੁਣ ਕਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਾਂ (2
ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 5:7), ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ (ਕ਼ੁ ਲ਼ੁੱਸੀਆਾਂ 3:2) ਕਵਸਵਾਸ ਕਵੱਚ (ਇਬਰਾਨੀਆਾਂ 11:6)। ਸਾਨੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਸ ਕਮਲੇ ਗੀ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:14)।
ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਕਉਂ?
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ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਸੂ ਨੂ ੰ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਕਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ , ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਕ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਕਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਥੋਕਲਕ ਅਤੇ
ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸੰਸਕਾਰ ਆਕਦ ਦ਼ੁ ਆਰਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਕ ਈਸਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈ ਣਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ-ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ (cf. ਰੋਮੀਆਾਂ 8:6-8)।
ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 6:33) ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਟੀਚਾ, ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਖ਼਼ੁਸ ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਡੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਕਕਹੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮਸੀਹੀ ਕਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਸਕਹਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ:
“ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਦੂ ਰ ਦੇਸ ਕਵੱਚ ਕਗਆ। 13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੌ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਸ ਪੈਸੇ ਕਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਕਖਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। 14 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਕਜਆ ਅਤੇ ਕਕਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।'
12

15 “ਅਤੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋਇਆ ਕਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ

ਰਾਜ , ਉਸਨੇ ਕਫਰ ਇਹਨਾਾਂ ਨੌ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ੰ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਕਦੱਤਾ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ਼ੁਲਾਉਣ
ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਕਦੱਤਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਕੰਨਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਤਦ ਪਕਹਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਕਹਾ, 'ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਮਨ ਨੇ ਦਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।' 17
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, 'ਸਾਬਾਸ, ਚੰਗੇ ਨੌ ਕਰ! ਕਕਉਂਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਥੋੜ੍ੇ ਕਜਹੇ ਕਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ,
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਦਸ ਸਕਹਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।' 18 ਅਤੇ ਦੂ ਸਰਾ ਆਣ ਕੇ ਬੋਕਲਆ, 'ਮਾਲਕ ਜੀ,
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਮਨੀਏ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।' 19 ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, 'ਤੂ ੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਕਹਰਾਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ।' (ਲੂ ਕਾ 19:12-19)
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ਼ੁਣ ਜੋ ਕ਼ੁ ਝ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਕਵੱਚ, ਅਸਲ ਸਕਹਰਾਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਮਲੇ ਗਾ। ਕਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਕਹਾ, "ਮੇਰਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ , ਹਰ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਦੇਣਾ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:12)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ (ਅੱਿੂਬ
14:15) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ (ਿੂਹੰਨਾ 14:2) ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ (ਿੂਹੰਨਾ 6:44; ਪਰਕਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ 17:14)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ!
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2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਵੱਚ, ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਕਵੱਚ "ਭੀੜ ਦੀ ਸਕਤੀ" ਕਸਰਲੇ ਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇ ਖ ਸੀ ਕਜਸ
ਕਵੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਨਕਲੀ ਬ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਸਰੋਤ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਪੇਸ "ਦ਼ੁ ਸਟ
ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ" ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਫਰ ਵੀ, ਲੇ ਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਕਰਹਾ ਕਕ ਦ਼ੁ ਸਟਤਾ ਕੀ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਕਹਿੋਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਫੇਲ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਓਨਾ
ਹੀ ਤਬਾਹਕ਼ੁ ੰਨ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੜ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਅਸਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂ ੰ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਕਹਿੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 11:1-9)।
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਕਵੱਚ (ਸੰਭਾਕਵਤ ਅਸਥਾਈ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਜਵੇਂ
ਕਕ ਦਾਨੀਏਲ 9:27a; 1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 5:3), ਮਨ਼ੁ ੱਖਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਾਂ 14: 17)।
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ, ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਕਵੱਚ
ਧੋਖਬ
ੇ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ (cf. ਕਹਜ਼ਕੀਏਲ 21:12) ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਦ਼ੁ ਆਰਾ
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਅਤੇ
ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਕਹਿੋਗ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:18), ਪਰ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।
ਕਜਨਸੀ ਅਨੈ ਕਤਕਤਾ, ਗਰਭਪਾਤ, ਅਤੇ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮ਼ੁੱਦੇ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (cf.
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:13) ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ਼ੁ ਆਰਾ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਿੂ.ਕੇ., ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂ ੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਦਲਾਲੀ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਕਵੱਚ (ਹਬੱਕੂਕ 2: 6-8 ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਕਵਨਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁੰਮਰਾਹਕ਼ੁ ੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਿ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਧਾਰਕਮਕ ਝਗੜੇ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਸਵਕਵਆਪੀ-ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਲਕਹਰ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ , ਸਾਨੂ ੰ ਕਿਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਧ਼ੁਕਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਕਗਆਨ ਕੋਲ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਸਾਨੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਭ਼ੁ ੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮ਼ੁੱਦੇ ਜੈਨੇਕਟਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਣੂ ਆਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਫਸਲਾਾਂ
ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕ਼ੁ ਝ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਬਾਬਲ' (ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
18:1-19) ਤੋਂ ਕ਼ੁ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ - ਸਾਨੂ ੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਕਕ, ਕਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨ਼ੁ ੱਖਤਾ ਇਸ 'ਮੌਜੂਦਾ ਦ਼ੁ ਸਟ ਿ਼ੁੱਗ' ਕਵੱਚ
ਿੂਟੋਪੀਆ ਕਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂ ਠੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਾਂ 1:3-10)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਸਾਬਕਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨਿਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨੇ ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਕਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ 5:10; 20:4-6)। ਇਸ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਕਵੱਚ ਹਨ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਥ
ੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਚਰਚ ਹੈ (ਕੈਥੋਕਲਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ)।
ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਕਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ
ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੱਤੀ 24:14 ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਕਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੱਚ “ਨਵਾਾਂ ਿਰੂਸਲਮ,
ਆਉਣਾ ” (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:2) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਰਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦ਼ੁ ਖ
ੱ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਵਸਾ
ਹੈ। ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ। ਕਿਸੂ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣੇ 'ਈਸਾਈ' ਉਪਦੇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ। ਦੂ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਸਾਈ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਅਤੇ ਮੇਲੀਟੋ , ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਕਵੱਚ ਅੱਜ ਇਸਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਿਾਦ ਕਰੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਪਕਹਲਾ ਕਵਸਾ ਹੈ
ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਮਰਕ਼ੁ ਸ 1:13. ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ
ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਪ਼ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:3) - ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 6:33)।
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਕਵੱਚ ਮਸੀਹ
ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ਼ੁ ੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
11:15)।
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ਿਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ ਕਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ (ਮੱਤੀ 24:14)। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਹ਼ੁਣ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਰਾਜ ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ । ਕਫਰ ਵੀ ,
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦ
ੰ ੇ ,ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਣਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ ,ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 6:13), ਜਦੋਂ ਕਕ
"ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੀਤ ਕਰਹਾ ਹੈ" (1 ਕ਼ੁ ਕਰੰਥੀਆਾਂ 7:31)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਰੰਤਰ
ਚਰਚ ਕਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 28:19-20), ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:14)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਕਵੱਚ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਿੋਸਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਕੀ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂ ੰ ਮੰਨੋਗੇ?

ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ
ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੰਿਕ
਼ੁ ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਿੂ. ਗਰਡ
ੈਂ ਐਵੇਕਨਊ, ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਅਮਰੀਕਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ccog.org.

ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ (CCOG) ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ
CCOG.ASIA ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕਧਆਨ ਏਸੀਆ 'ਤੇ ਹੈ।
CCOG.IN ਇਹ ਸਾਈਟ ਭਾਰਤੀ ਕਵਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਕਨਸਾਨਾ ਹੈ।
CCOG.EU ਇਹ ਸਾਈਟ ਿੂਰਪ ਵੱਲ ਕਨਸਾਨਾ ਹੈ.
CCOG.NZ ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਕਬਰਕਟਸ ਮੂਲ ਦੀ ਕਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਾਂ ਵੱਲ ਕਨਸਾਨਾ ਹੈ।
CCOG.ORG ਇਹ ਦੀ ਮ਼ੁਖ
ੱ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਾਂਦੀਪਾਾਂ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਲੇ ਖ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ।
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CCOGCANADA.CA ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ ਕਨਸਾਨਾ ਹੈ।
CCOGAfrica.ORG ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਕਨਸਾਨਾ ਹੈ.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਕਨਸ ਭਾਸਾ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ਇਹ ਕਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ. ਇਸ ਕਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਗਾਲੋ ਗ ਕਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀਆਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ
COGWRITER.COM ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਿੋਸਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਖ਼ਬਰਾਾਂ,
ਕਸਧਾਾਂਤ, ਇਕਤਹਾਸਕ ਲੇ ਖ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ।
CHURCHHISTORYBOOK.COM ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੇ ਖਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂ ੰ ਿਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
BIBLENEWSPROPHECY.NET ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਖਬਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਵਕਸਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਿੂਤ਼ੁਬੇ ਅਤੇ ਕਬਤਛ਼ੁ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ
BibleNewsProphecy ਚੈਨਲ। CCOG ਉਪਦੇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼।
CCOGAfrica ਚੈਨਲ। ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ CCOG ਸ਼ੁਨੇਹੇ।
CCOG Animations ਈਸਾਈ ਕਵਸਵਾਸਾਾਂ ਦੇ ਪਕਹਲੂ ਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ।
CCOGSermones ਚੈਨਲ ਕਵੱਚ ਸਪੈਕਨਸ ਭਾਸਾ ਕਵੱਚ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਹਨ।
ContinuingCOG ਚੈਨਲ। CCOG ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ.
ਫੋਟੋ ਿਰੂਸਲਮ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ੁ ਝ ਬਚੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਇੱਟਾਾਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਕ਼ੁ ਝ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਜੋੜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ) ਦੇ
ਹੇਠਾਾਂ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੇ ਕਲ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਰੂਸਲਮ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ (ਕਜਸ ਨੂ ੰ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿੋਨ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਵਜੋਂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ:
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ਮੰਕਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਕ ਇਮਾਰਤ
ਕਜਸ ਕਵਚ ਕਿਸੂ ਦੀ 'ਪਰਮੇਸਰ
਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ' ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਰੂਸਲਮ ਕਵਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ
ਸੀ ਜੋ ਸਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂ ੰ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸਰ਼ੁ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ ਭਰਾਵੋ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ਼ੁ ਦੀਆਾਂ
ਕਲੀਕਸਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਿਹੂਕਦਿਾ ਕਵੱਚ ਮਸੀਹ ਕਿਸੂ ਕਵੱਚ ਹਨ। (1 ਥੱਸਲ਼ੁ ਨੀਕੀਆਾਂ 2:1314)
ਉਸ ਕਨਹਚਾ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਕਦਲੋਂ ਸੰਿਰਸ ਕਰੋ। (ਿਹੂਦਾਹ 3)
ਉਸ (ਕਿਸੂ) ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਕਹਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸਰ਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ।” (ਲੂ ਕਾ 4:43)
ਪਰ ਪਰਮੇਸਰ਼ੁ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ੰ ਭਾਲੋ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ [c] ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜੋੜ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਡਰੋ ਨਾ,
ਛੋਟੇ ਝ਼ੁ ਡ
ੰ , ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕਪਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ ਕਕ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਾਜ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। (ਲੂ ਕਾ 12:31-32)
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਕਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 24:14)
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