
ਕ ਿੱ ਥੇ ਸਿੱ ਚਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਅਿੱ ਜ ਹੈ? 

 

 

18 ਸਬਤੂ, ਸੁਰਾਗ ਹ,ੈ ਅਤੇ  ਕਰਸ਼ਮੇ ਬਨਾਮ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹ,ੈ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਰਨ ਲਈ. 
 

ਪਲਿੱ ਸ 7 ਸਬੂਤ, ਸੁਰਾਗ ਹ,ੈ ਅਤੇ  ਕਰਸ਼ਮੇ ਲਾਉਕਦ ੀਏ ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ  ਰਨ ਲਈ. 
 

 

 

ਕਯਸੂ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ ਕ  ਉਸ ਦੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 
(ਮਿੱ ਤੀ 16:18) 



ਕ ਿੱ ਥੇ ਸਿੱ ਚਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਅਿੱ ਜ ਹੈ? 
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ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਿੱ   ਅਸਲੀ " ਰਤਾ" ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਸਰਫ਼ ਇਿੱ   ਸੁਣਨ ਨਹੀ  ਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਿੱ ਚੇ ਮਸੀਹੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਨੂੂੰ  ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਸ ਦੇ ਹੋ? 

 

ਇਿੱ   ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨੂੂੰ   ਧੀਆ ਅਿੱ ਜ ਸਿੱ ਚੇ ਮਸੀਹੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਨੂੂੰ  ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਸ ਦੇ 
ਹੋ? 

 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਲਈ ਇਿੱ    ਾਰ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ 'ਲਈ ਕਤਆਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਿੱ   ਨ ਲੀ ਪਸੂੰ ਦ  ਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ 
 ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਰਨ ਲਈ? 

 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਕ ਸ਼ ਾਸ  ਰੇਗਾ?  ੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ  
ਸਬੂਤ,  ਕਰਸ਼ਮੇ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅਤੇ  ੂੰ ਟੀਕਨਊਇੂੰ ਗ ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ? 

 
 
 
 
 

ਸਮਿੱਗਰੀ 
 

1. ਕ ਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? 

 

2. ਕਚੂੰ ਨਹ  ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ 

 

3. ਨਯੂ ਤੇਸਤਾਮੇੇੰਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

 

4. ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਬਹੁਤੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ? 



 

5. ਸੂੰ ਖੇਪ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਕ  ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਦੀ  
 

CCOG  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ਕ ਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? 

 
ਚਰਚ ਦੇ ਹਜਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋ  ਦੇ ਅਰਬ 

 

ਪ੍ਮੁੱ ਖ ਥਸੱਥਖਆ ਅੰਤਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਥਕ ਨਾਲ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਹਜਾਰ 
ਹਨ. ਨ ੰ  ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ, ਥਜਹੜੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ 
ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ? 

 

ਇਕ ਤੱਿ ਹੈ, ਸਾਨਦਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਥਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨ ੰ  
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਕ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਥਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਮ ਪ੍ਾਪਤ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਥਕ ਅਕਸਰ 
ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਅਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਥਵਸਵਾਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾ! 
 

ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪ ਰਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ 
ਥਦਲਾਸਾ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਥਭਆਚਾਰ, ਅਤੇ / ਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਉਿ ੇਆਸਾਨ ਸਬ ਤ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਝ ਠੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੋ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਬ ਤ, ਕਥਰਸਮੇ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਥਦਲ ਨ ੰ  
ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹਨ, ਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਥਕ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਥਜੱਿੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅੱਜ ਹੈ ਨਾਜੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  
ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
 

ਖੋਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਲਈ ਬਾਹਰ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. 
 

ਕਯਸੂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ ਕ  ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 



 

ਥਯਸ  ਨੇ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਥਸਖਾਈ: 
 

... ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਥਵਰੱੁਿ 
ਪ੍ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 16:18, ਥਨਊ ਥਕੰਗ ਜੇਮਜ ਵਰਯਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨੇ 
ਥਕਹਾ) 
 

... ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੇਿੇਰਵੋਰ੍ਲ੍ਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਥਵਰੱੁਿ 
ਪ੍ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 16:18, ਥਨਊ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਈਬਲ, ਕੈਿੋਥਲਕ ਥਬਸਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਥਦੱਤਾ) 
 

   "ਸਾਰੇ ਅਥਿਕਾਰ ਸਵਰਗ ਥਵਚ ਅਤੇ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹੈ. ਇਸ 
ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਨ ੰ  ਥਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ' ਤੇ, ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਪਥਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਥਤਸਮਾ, ਨ ੰ  20 ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨ ੰ  ਹਮੇਸਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ". 

(ਮੱਤੀ 28: 18- 20) 

 
 

ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ (ਪਤਾਲ / ਨੇਿੇਰਵੋਰ੍ਲ੍ਡ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ (ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ) ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 
ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਥਬਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਥਯਸ  ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉੱਿੇ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ (ਜ 
ਮਲਟੀਪਲ ਗਰੱੁਪ) ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਰੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਗਠਨ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਥਜਹੜੇ ਥਜਸ ਨ ੰ  ਥਪਤਾ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਕ (ਯ ਹੰਨਾ 
6:44): ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਸਭ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ (19-20 ਮੱਤੀ 28) ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਸੀ. 
 

ਥਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸਗੀ ਥਵੱਚ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥਸਖਾਇਆ. ਉਸ ਨੇ 
ਸੁਨੇਹੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦ ੇ2 ਅਤੇ 3 ਅਥਿਆਇ ਥਵੱਚ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਥਦੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ. 
 

ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ, ਿਾਰਥਮਕ ਥਲਖਾਈ, ਅਤੇ ਇਥਤਹਾਸ ਥਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਸੁਰ  ਅਤੇ 



ਵਫਾਦਾਰ ਪੋਸਟ- ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸਲੀ 
ਉਮੀਦਵਾਰ, ਚਰਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥਜਹੜੇ ਥਜਹੜੇ ਥਕ ਇਸੇ ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰੱਥਖਆ 
ਹੋਣਾ ਸੀ (cf . ਯਹ ਦਾਹ 3). 

 

ਥਕਉਥਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਥਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਥਯਸ  ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਥਕਿਁਿੇ? 

 

ਤੱਿ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਉੱਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਮ-ਥਤਆਗੀ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਉਿ ੇਹੀ ਅਸਲ ਥਵੱਚ 21 ਸਦੀ 
ਥਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਥਸਰਫ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ ਬਾਵਜ ਦ: ਇਸ ਨ ੰ  ਥਕਸੇ ਇੱਕ ਜ ਵੱਿ 
ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਪ੍ਭਾਥਵਤ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਜ ਚਰਚ ਦੇ 
ਗਰੱੁਪ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ, ਸਰੋਤ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2, 3, ਅਤੇ 17). 

 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥਜਹੜੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਵਕਲਪ ਹਨ. ਇਹ ਸੱਚ 
ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਥਸਰਫ ਅਸਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਇੱਕ ਜ ਹੋਰ ਗਰੱੁਪ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ 
ਉਸ ੇਹੀ ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ. 
 

ਬਾਈਬਲ ਕ ਚ ਸਭ  ੁਝ ਸਾਬਤ  ਰਨ ਲਈ ਕਸਿੱ ਕਖਆ 

 

ਕਈ ਥਿਆਨ ਨਾਲ ਥਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਥਕ ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹੋਣ. ਕਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਿ ਭੀੜ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਹਾ 'ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ. ਪਰ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ 
ਥਕ ਥਵਆਪਕ ਪਹੰੁਚ ( "ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ") ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਣ ਇਸ ਉਮਰ 
(ਮੱਤੀ 7: 13-14, KJV) ਥਵਚ ਥਭੰਨਥਲੰਗੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕ ਕੀ ਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰੇਸਾਨ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਿਰਮ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਥਰਵਾਰ ਦੇ ਜ ਸਿਾਨਕ ਸਥਭਆਚਾਰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ, ਪਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਥਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ 



ਭਾਵਨਾ, ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਆਿਾਥਰਤ ਹਨ. ਕੁਝ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  
ਥਜੱਿੇ ਉਹ ਸਭ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਥਹਸ ਸ ਚੁਣੋ. ਦ ਸਰੇ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ / ਜ 
ਹੋਰ ਸਮਾਥਜਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਿਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੁੱ ਕ, ਜ, ਥਕਉਥਕ ਅੱਜਕੱਲਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਲਥਖਆ (ਦਾ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਅਤੇ ਕੈਿੋਥਲਕ ਥਨਊ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਅਨੁਸਾਰ): 
 

 ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ; ਤੇਜ ਰੱਖਣ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ. (1 ਿੱਸ 5:21, KJV) 

 

ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ; ਤੇਜ ਰੱਖਣ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ. (1 ਿੱਸ 5:21, ਡ ਏ- ਬਾਈਬਲ-DRB) 

 

ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨ ੰ  ਤਾਜਾ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ 
ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਚੰਗੀ, ਮਨਜ ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ. 
(ਰੋਮੀ 12: 2, NKJV) 

  

ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾ; ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੀਵੀਏ ਸੁਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ 
ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਇੱਥਛਆ ਕੀ ਹੈ. (ਰੋਮੀ 12: 2, DRB) 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਬਤ ਕਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ, ਥਜੱਿੇ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ ਵਰਥਤਆ ਹੈ? 

 

ਜਦ ਚਰਚ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ? 

 



ਥਜੱਿੇ ਥਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਥਬਹਤਰ ਥਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਹੈ, ਥਜੱਿੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਥਵਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਮੱਤੀ 16:18 ਥਵਚ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਕਹਾ ਥਕ ਉਹ 
"ਇਸ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ" ਉਸ ਨ ੰ  ਕਲੀਥਸਯਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
4: 10-11; 1 ਕੁਥਰੰ 10: 4) ਅਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ (ਯ ਹੰਨਾ 16 ਭੇਜਣ ਜਾਵੇਗਾ: 7; cf. ਯ ਹੰਨਾ 
14:26). ਜਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ? 

 
ਇਹ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਹ-ਥਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਥਗਆ ਸੀ. 
 
ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਪੰਤੇਕੁਸਤ C ਦੇ ਥਦਨ 'ਤੇ ਸੁਰ  ਕਰ ਥਦੱਤਾ. 31 ਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜਦ ਪਥਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਭੇਥਜਆ ਥਗਆ ਸੀ. ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਸੁਰ  ਕਰ ਕਰਤੱਬ ਦੀ 
ਥਕਤਾਬ ਦੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਥਿਆਇ ਹੇਠ: 

 
ਜਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਥਦਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਇਕੱਤਰ ਸਨ ... 4 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਵਾਕ ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਹੈ. (ਰਸ  2: 1,4) 

 
ਪਰ ਪਤਰਸ, ਇਲੈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਆਥਖਆ, 

 

"ਯਹ ਥਦਯਾ ਦੇ ਪੁਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰ ਸਲਮ ਥਵੱਚ ਰਥਹਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਥਣਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਬਦ ਵੱਲ ਥਿਆਨ ... 22" ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਬਦ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ: ਥਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੁਆਰਾ 
ਤਸਦੀਕ, ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ, ਉਹ ਕਥਰਸਮੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਪਣੇ ਥਵਚਕਾਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ - 23 ਉਸ ਨ ੰ , ਇਰਾਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੰ , ਕੁਿਰਮੀ ਹੱਿ ਦੇ ਕੇ 
ਥਲਆ ਸਲੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ; 24 ਥਜਸਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ  



ਇਸੇ ਸੀ, ਥਕਉਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੇ ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... 
 

"ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇਹ ਥਯਸ , ਥਜਸ 
ਨ ੰ  ਤ ੰ  ਸਲੀਬ, ਪ੍ਭ  ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ." 

 
ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਥਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਦਲ ਨ ੰ  ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਰਸ ਲ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ, "ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" 

 
ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਥਕਹਾ, 

 

"ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੇ ਬਪਥਤਸਮਾ ਲੈਣ ਥਦਉ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਦਾਤ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰੇਗਾ 39 ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੰ , ਜੋ 
ਦ ਰ ਪ੍ਭ  ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ,. 

" 

 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਥਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਆਥਖਆ, 41 ਫੇਰ, ਉਹ ਥਜਹੜੇ ਖੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਬਪਥਤਸਮਾ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, "ਇਸ 
ਭ੍ਸਟ ਪੀੜਹੀ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ."; ਅਤੇ ਉਸ ਥਦਨ ਥਤੰਨ ਹਜਾਰ ਦੇ ਆਸ ਨ ੰ  ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ ਸੀ. 42 ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਥਵੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਅਤੇ 
ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਥਵਚ ... 47 ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਸਤਥਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ. ਅਤੇ ਪ੍ਭ  ਨ ੰ  ਚਰਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਥਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨ ੰ  ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ. (ਰਸ  
2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥਮਲ ਕਰ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. ਥਿਆਨ ਇਸ 
ਥਵੱਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਪਥਤਸਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, ਥਸਰਫ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 



ਦੋਨੋ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ. ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਵਫਾਦਾਰ 
ਰਸ ਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਥਵਚ ਥਰਹਾ. ਇਹ ਸੁਰਾਗ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ 
ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਥਸਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਥਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ.  
 
ਚਰਚ ਦਾ  ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

 
ਸਬਦ "ਚਰਚ" ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯ ਨਾਨੀ ਸਬਦ "ਏਕ੍ਕਕ੍ਕਲੇਥਸਆ," ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ 
ਤੱਕ ਥਮਲਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ 
"ਇੱਕ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਥਵਿਾਨ.": 

 
ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ , ਆਥਦ, ਨ ੰ  ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਥਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਦੇ ਥਸਰ ਦਾ ਹੈ. (ਕੁਲੁ 1:18) 

 

... ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਥਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ (ਕੁਲੁ 1:24) ਲਈ 

 
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਟ ਥਵੱਚ, ਸਾਨ ੰ  ਵਫਾਦਾਰ ਥਵਸਵਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ 
ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਥਯਸ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰਸ ਲ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਲਾਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ "ਰ ਹਾਨੀ ਘਰ" (1 ਪਤਰਸ 2: 5) ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  
ਜ ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਥਮਤ ਨਹੀ ਹੈ. 
 
ਸਿੱ ਚੇ ਮਸੀਹੀ  ੀ ਹੈ? 

 
ਇਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਥਯਸ  ਨ ੰ  ਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਥਲਆ ਹੈ, ਨ ੰ  ਠੀਕ ਤੋਬਾ, 
ਬਪਥਤਸਮਾ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਥਵੱਤਰ ਸਕਤੀ (ਰਸ  2:38) ਪ੍ਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੇਸੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਥਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ. 
 



ਨੋਥਟਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਲਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਜਹੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੱਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਕਸਮ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ: 

 
ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਥਵੱਚ 
ਪਰ ਆਤਮਾ ਥਵੱਚ ਨਹੀ ਹਨ. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 
ਦਾ.10 ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਰ ਥਗਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਰਮ. 11 ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਭਾਥਰਆ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਥਯਸ , ਥਜਸ ਨੇ ਮਰੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਨ ੰ  ਉਭਾਥਰਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ. 
 
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਹਨ - ਮਾਸ ਨ ੰ , ਮਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਰਥਹੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ 13 ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਥਹੰਦੇ. ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਥਸੱਿਾ ਕਰੇਗਾ. 14 ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 
ਹਨ. (ਰੋਮੀ 8: 9-14) 

 
ਥਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਨ. 
 
ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਥਪਆਰ ਅਤੇ ਥਪਆਰ ਥਦਖਾਉਣ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਥਖਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹਨ: 

 
ਮੁਸੀਬਤ ਥਵੱਚ ਅਨਾਿ ਅਤੇ ਥਵਿਵਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ 
ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ: ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਥਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱ ਿ ਅਤੇ ਥਨਰਮਲ ਿਰਮ ਇਹ 
ਹੈ. (ਯਾਕ ਬ 1:27) 

 



ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਲਥਖਆ: 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ, ਥਪਆਰੇ, ਥਕਉਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਥਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਦ੍ੜਹਤਾ ਤੱਕ ਥਡੱਗ, ਦੁਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਾ 
ਰਹੀ; 18ਪਰ ਥਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਭ  ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਥਗਆਨ ਥਵੱਚ 
ਵਿੋ. ਉਸ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਥਹਮਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ. (2 ਪਤਰਸ 3: 17-18) 

 
ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਥਹੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਹੋ ਥਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ 
ਹੈ, ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ 'ਹਰ ਜਗਹਾ ਦੇ ਥਖਲਾਫ ਬੋਥਲਆ, "ਹੈ, (ਰਸ  28:22), ਇਸ ਦੇ ਆਗ  ਤੱਕ ਅਿੀਨ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਿਾਰਥਮਕ, ਥਕਉਥਕ ਆਪਣੇ ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ (ਰਸ  4 ਦੇ' ਅਥਿਕਾਰੀ ': 1-

21; 6: 9-14), ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਜੁਲਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 
(ਯ ਹੰਨਾ 15:20). 

 
ਦੇਰ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰਕ ਥਦਬਰ ਅਪਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥਲਥਖਆ: 

 
ਇਹ ਇਿੱ   ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੂੰ ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! 
 
ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਬੀ ਥਹੰਮਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ. ਜਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ 
ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਸੁਆ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ, 
"ਮਜਬ ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਥਹੰਮਤ ਦੇ ਰਹੋ" (ਯਹੋ. 1: 6). . 

 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਵੀ ਥਹੰਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਥਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਥਮਥਲਆ. ਇਹ ਆਸਾਨ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸੀ. ਵੱਡੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਇਕ ਦਾਖਲ ਥਵਚਕਾਰ - ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ 



ਨ ੰ  ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨ ੰ  ਮੰਨ ਥਵਚਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਉਹ ਅਥਿਕਾਰੀ ਨੇ ਥਕਹਾ 
ਥਗਆ ਸੀ, "ਸਾਨ ੰ  ਸਖਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥਵੱਚ ਉਪਦੇਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਿੇ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਥਸੱਥਖਆ ਨਾਲ ਯਰ ਸਲਮ ਨ ੰ  ਭਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਹ  ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ" (ਰਸ  5:28, RSV). ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਰਸ ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਨਹਚਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ: (ਆਇਤ 29) "ਸਾਨ ੰ  ਨਾ ਥਕ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਕਥਹਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ". 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਇਕ ਥਦਨ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ? 

 
ਇਬ 11 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਅਥਿਆਇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਥਣਆ ਥਗਆ ਹੈ. ਥਨਹਚਾ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਥਹਰ ਥਵੱਚ ਥਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਰਥਹੰਦੇ ਥਜਕਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥਹੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. (ਖੁਸ ਖਬਰੀ, ਜਨਵਰੀ, 1981) 

 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ , ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਥਵੱਚ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਯਸ  ਨੇ 
ਥਕਹਾ ਥਕ ਇਹ ਚਾਹੰੁਦਾ (ਮੱਤੀ 16:18; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2 & 3). 

 
ਪਰ, ਬਸ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਨ ੰ  ਵੀ ਥਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 
ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਥਸਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਿੋਖਾ ਹੋ. (ਯਾਕ ਬ 
1:22) 

 
ਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਰਮ ਨ ੰ  ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 6:33) 

 



ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ, ਅਥਭਆਸ ਥਪਆਰ ਦਲੇਰ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੰਬੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਯਹ ਦਾਹ 3) ਅਸਲੀ ਥਨਹਚਾ ਦੀ ਹੋਰ 
ਪਥਹਲ  ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ. 
 

 

2. ਕਚੂੰ ਨਹ  ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ 
 

ਹੁਣ ਸਾਨ ੰ  ਦੇਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਅਸਲੀ ਥਨਹਚਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਥਰਸਮੇ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਮ ਹੈ ਥਕ ਮਦਦ ਕਰ 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਥਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. 
 
ਕੇ ਸੱਚ-ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਪਥਵੱਤਰ 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਥਕਹਾ ਥਨਸਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਲੱਗ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਸੈਿੱਟ ਸੀ ਥਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ: 

 
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਕੇ. 17 ਥਤਆਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਨਾ . ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ. 18 ਤ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਥਵੱਚ ਭੇਥਜਆ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ 
ਸੰਸਾਰ. 19 ਥਵੱਚ ਭੇਥਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੰ  ਥਤਆਰ ਮੈਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਉਹ 
ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੇ ਪਥਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਯ ਹੰਨਾ 17: 16-19) 

 
ਕੋਉਂਤੇਰ੍ਲਫੇਇਟ੍ਸ ਦੇ ਕਈ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੁੰ ਜੀ ਨ ੰ  
ਵਚਨਬੱਿ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਹੈ. ਥਜਆਦਾਤਰ ਨ ੰ  ਜੋ ਥਕ ਮਸੀਹ ਦਾਅਵਾ ਚਰਚ 
ਥਕ ਕੁਝ ਜ ਗੈਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਥਵੱਚ ਹਨ ਤੱਕ 
ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਾਪਤ ਦੇ ਥਹੱਸੇ ਹਨ. ਝ ਠੇ ਥਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ-ਬਾਣਾਈ ਿਰਮ ਅਸਲੀ 
ਰ ਹਾਨੀ ਮੁੱ ਲ (ਕੁਲੁ 2:23) ਦੇ ਨਹੀ ਹਨ. 



 
ਕੁਝ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਥਚਤ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ, ਜਦਥਕ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥਮਆਰੀ-ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ: 

 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਥਦਲ ਨਾਲ ਪ੍ਭ  ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ 
ਨਾ ਕਰ. 6 ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਥਵਚ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ  ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ 7 ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥਨਗਾਹ ਥਵੱਚ ਥਸਆਣੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ; ਪ੍ਭ  ਨ ੰ  ਡਰੋ ਅਤੇ ਬਦੀ 
ਤੱਕ ਥਵਦਾ. (ਕਹਾ 3: 5-7) 

 
ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਮਾਣ ਥਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਜੋ ਪ੍ਭ  ਥਵੱਚ ਭਰੋਸਾ 
ਬਨਾਉਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 26 ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਦਲ ਥਵਚ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਮ ਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ 
ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਥਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਕਹਾ 28: 25-26) 

 
ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਨਸਾਨ ਰ ਹਾਨੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਨ (: 16-17 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3) ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ. 
 
ਇਹ ਵੀ ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਹੇਠ: 

 
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 
ਹੈ. (ਜਬ ਰ 33: 4) 

 

"ਮੈਨ ੰ , ਯਹੋਵਾਹ, ਥਪਆਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ... ਮੈਨ ੰ  ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. (ਯਸਾਯਾਹ 61: 8) 

 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 



 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ "ਸਥਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ" (cf. 2 ਕੁਥਰੰ 6: 4-7) ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨ ੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪੋਿੀ (cf. ਮਰਕੁਸ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ: 6-8; 

ਮੱਤੀ 15: 3-9). ਅਸਲ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਉਪਦੇਸ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਬਚਨ ਨ ੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ. 
 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਲ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਆਗ  ਨ ੰ  
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਾਰਥਮਕ ਅਥਿਕਾਰੀ (: 27-32 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
5) ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਥਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 
ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਾਮ ਹੈ. 
 
ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਥਵੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ 
"ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ" ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ (ਰਸ  20:28; 1 ਕੁਥਰੰ 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 

15: 9; 2 ਕੁਥਰੰ 1 : 1; ਗਲਾ 1:13; 1 ਿੱਸ 2:14; 2 ਿੱਸ 1: 4; 1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 5,15). 

 
ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਥਕ "ਕੈਿੋਥਲਕ ਚਰਚ 'ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਥਹਲੀ ਵਾਰ ਸਬਦ" ਕੈਿੋਥਲਕ ਚਰਚ' ਵਰਥਤਆ ਥਗਆ ਹੈ, ਨ ੰ  ਰੋਮ ਦਾ ਥਜਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ ਸੀ ਤੇ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੁਰਨੇ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅੰਤਾਥਕਯਾ ਦੇ 
ਇਗਨੇਥਸਅਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਥਵੱਚ ਵਰਥਤਆ ਥਗਆ ਸੀ. (ਮ੍ਯ੍ਯ੍ਨੇਅਨ੍ਸ ਨ ੰ  ਇਗਨੇਥਸਅਸ'ਪੱਤਰ, C 

120 ਈ.): ਉਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  "ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਮੁਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਏਸੀਆ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਚਰਚ ... ਨ ੰ " ਸੰਬੋਿਨ ਕੀਤਾ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ (CCOG)ਵਰਗੇ ਗਰੱੁਪ ਸਮੁਰਨੇ ਥਵਚ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਨ ੰ  ਵੀ ਉਸੇ ਨ ੰ  ਪਸਾਹ, 



ਸਬਤ ਦੇ, ਥਮ੍ਲੇਥਨਿਯਮ, ਦੇ ਅਰੰਭ, ਆਥਦ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਆਗ  ਸੀ ਸਬੰਿਤ ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  ਫੜੀ 
ਰੱਖੋ. 
 
ਮਸੀਹੀ ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਦ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ" 
ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਵਰਥਤਆ ਹੈ (ਜ "ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚ," ਰੋਮੀ 16:16 cf.) ਪਰ ਅਕਸਰ (ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਦ ਦਾ cf. 1 ਕੁਥਰੰ 1 ਨਾਲ: 2; 1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:15). ਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, 
ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2: 5). 

 
ਇਸ ਲਈ, ਥਸਰਫ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਮ ਹੋਣ ਜਰ ਰੀ ਸਬ ਤ ਨਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਸੱਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਅਯੋਗ 
ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਵੇਗਾ: 

 
ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਦੇਖੋ, ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇੱਕ ਖੁਲਹਾ ਦਰਵਾਜਾ ਰੱਖ ਥਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਥਜਹਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  ਮੰਥਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 9 ਅਸਲ ਥਵਚ ਮੈਨ ੰ  
ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਪ ਜਾ ਸਿਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਹੰਦੇ ਹਨ ਥਕ ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹਨ, ਥਜਹੜੇ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਝ ਠ -. ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪ ਜਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 3: 8-9) 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਥਕਹਾ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਰ ਹਾਨੀ' ਉਹ 
ਯਹ ਦੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਥਜਹਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਬਦ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ. ਪਰ ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ ਥਕ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ. 
 
ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ"? 



 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਥਬੰਦ  ਦੀ ਖੋਜ 
ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਹੱਸਾ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ ' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
"ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ." 

 
ਪਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਹੈ ਥਕ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਵਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ" ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ 
ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ ਰੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਬਦ ਨ ੰ  ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਸ 
ਨ ੰ  ਕਥਹਣਾ ਮੰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਥਫਰ ਇਸ - ਥਵਚ ਹੋਰ ਮੁੱ ਖ ਸਬ ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ ਹੈ , ਵੀ ਨਾਮ ਪੋਿੀ ਥਵਚ ਵਰਥਤਆ ਰੱਖਣ, ਪਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਨਹੀ 
ਹਨ. 
 
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਥਜਹੇ ਲੋਕ ਝ ਠੇ ਹਨ ਥਜਹੜੇ "ਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨ 'ਦਾ ਥਹੱਸਾ 
ਹਨ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:10) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝ ਠੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ " ਿਰਮ 
ਦੇ ਸੇਵਕ' ਥਵੱਚ ਬਦਲ ਲਈ ਥਵਖਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਥਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, (2 ਕੁਥਰੰ 
11: 14-15). 

 
ਜੋ ਥਕ, ਥਕਹਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਰੱਖਣਗੇ, ਥਕਉਥਕ - ਹੁਣੇ ਹੀ "ਦਾਅਵਾ" ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਦਥਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੰ  (ਮੱਤੀ 7: 

21-23) ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਥਖਆ ਹੈ -ਥਵਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਸਿਾਪਤ, ਸਾਨ ੰ  ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ, ਬਸ, "ਚਰਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ." ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਥਕ ਉਪਲੱਬਿ ਨਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਥਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਿ ਸਨ ਸੁਰ  ਥਵੱਚ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਕੁਨੈਕਸਨ ਥਦਖਾਉਣ (ਰਸ  2), ਸਾਨ ੰ  ਸਬਦ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ." ਚੁਥਣਆ 

 
ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਥਨਹਚਾ 



 
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਥਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅਸਲੀ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਥਕ ਰਸ ਲ ਨ ੰ  
ਦੇ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ. 
 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਇੱਕ ਸਮੱਥਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਰਸ ਲ ਯਹ ਦਾਹ ਨ ੰ  ਥਮਥਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ: 

 
ਥਪਆਰੇ ਥਮੱਤਰੋ, ਜਦਥਕ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਆਮ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਥਲਖਣ ਲਈ 
ਥਮਹਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਥਲਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ 
ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਥਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਥਦੱਤਾ. 4 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 
ਸੀ ਪ ਰਵਕ ਸੰਘਰਸ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਥਵਚ ਵਿ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਥਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਲੰਬੇ ਥਜਆਦਾ ਇਸ ਨ ੰ  
ਸਜਾ, ਦੁਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਥਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਥਕਰਪਾ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਭ  
ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਭ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 
ਸੀ. (ਯਹ ਦਾਹ 3-4) 

 
ਯਹ ਦਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਦੱਥਸਆ. ਥਜਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਥਕ ਸਾਰੇ ਪਥਵੱਤਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੇ ਥਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਥਜਹੜੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਗੈਰਵਾਜਬ ਨ ੰ  
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਦੇ ਥਦੱਤਾ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ. ਇੱਕ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਾਰੀ-ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਹੈ ਜੋ 21 ਸਦੀ ਥਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਥਭਆਸ 
(ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਪੁਸਥਤਕਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਇਥਤਹਾਸ ਦੇਖੋ). 
 
ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਪਥਵੱਤਰ ਥਨਹਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਥਪਆਰ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਵੱਲ ਦੇਖ 
ਰਹੇ: 

 



ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਥਪਆਰੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਪਥਵੱਤਰ ਥਨਹਚਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਤਾਕਤਵਰ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥਵੱਚ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਕਰ, 21 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਥਪਆਰ ਥਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਪ੍ਭ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਤਲਾਸ 
ਰੱਖਣ,. (ਯਹ ਦਾਹ 20-21) 

 
ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਬਦ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਥਹਣ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਹਨ: 

 
ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ! ਸੀਜਨ ਥਵੱਚ ਅਤੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਤਆਰ ਰਹੋ. ਯਕੀਨ, ਥਝੜਕ, 

ਉਤਸਾਥਹਤ, ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ 3 ਵਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ , 
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਅਥਿਆਪਕ ਲਈ ਖੁਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 4 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ. 5 ਦੀ ਵੱਲ ਥਫਰਨਗੇ ਜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਥਵੱਚ 
ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਦੁੱ ਖ ਸਥਹਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ. (2 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4: 2-5) 

 
ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਥਵੱਚ ਬਥੁਨਆਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇਬਰਾਨੀ 6 ਥਵਚ ਪਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ: 1-3. ਤੋਬਾ 
ਕਰਨ, ਨ ੰ  ਬਪਥਤਸਮਾ,,,, ਸਮੇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਿ ਰੱਥਖਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ 'ਤੇ ਜਾ ਥਰਹਾ ਮਰੇ, 

ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਜਾ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇਲਮ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜਰ ਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ 
ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਥਸਖਾਇਆ ਹੈ ਕੇ ਥਸਖਾਇਆ ਥਗਆ ਸੀ. 
 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਕੁਝ ਅਥਜਹਾ ਥਯਸ  ਨੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸੇ ਬਾਰੇ: 

 

... ਨ ੰ  ... ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ... 8 ਥਵਚ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ... ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ 
ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  ਮੰਥਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ... 11 ਦੇਖੋ, ਮੈਨ ੰ  ਛੇਤੀ ਆ 



ਥਰਹਾ ਹੈ!ਤੇਜ ਰੱਖੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ 
ਹੈ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7,8,11) 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਨਾ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਣ 
ਲਈ, ਨਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਥਵਰੱੁਿ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ, ਨਾ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਲੋਕ 
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥਨਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. 21 ਸਦੀ ਥਵੱਚ, ਇਸ ਨ ੰ  ਸੱਚੀ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਵਿੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੇ ਬਕੀਏ (ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 4 

ਅਥਿਆਇ) ਹੈ. 
 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ ਕੁਝ: 

 
ਜੋ ਸੁਰ  ਥਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਸੁਥਣਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਨ 'ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ 
ਨਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਵੇਥਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਿ ਨਾਲ ਦੇਥਖਆ ਹੈ ਪਰਬੰਿਨ ਹੈ ਸੀ -
 2 ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਵੇਥਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਥਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਥਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਇਆ ਸੀ, - ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 3 ਸਾਨ ੰ  ਦੇਥਖਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਥਣਆ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਲਾਨ, 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਥਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ; ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਥਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੰ . 4 ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਥਲਖ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸੀ ਭਰਪ ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. (1 ਯ ਹੰਨਾ 1: 1-4) 

 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਯ ਹੰਨਾ ਨੇ ਥਕਹਾ ਸੀ ਥਕ ਉਹ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਕ ਉਹ ਕੀ ਸੁਰ  ਥਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਸੱਚ ਨ ੰ  
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਸੀ. 
 



ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ: 
 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਥਵੱਚ ਸਥਿਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਜੋ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਰਥਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋ ਥਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ ਹਨ. (2 ਯ ਹੰਨਾ 9) 

 
ਇਕ ਇਲਮ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਥਕ ਉਪਦੇਸ ਥਵਚ ਰਥਹੰਦਾ 
ਹੈ. 
 
ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਥਜਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਥਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਦੱਤੀ ਹੈ: 

 
ਥਪਆਰੇ ਬੱਥਚਓ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਦੁਸਮਣ ਸੁਥਣਆ ਹੈ 
ਆ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸਮਣ ਆ ਹੈ, ਥਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਥਕ ਇਹ 
ਥਪਛਲੇ ਘੰਟੇ ਹੈ 19 ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਥਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਸਨ. ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਸੰਗਤ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਥਹੰਦੇ ਹੈ ਸੀ; ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਥਗਆ ਹੈ ਥਕ ਉਹ 
ਇਹ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ. (1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 18-19) 

 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਲਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਜਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ 
ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਨ ਦੁਸਮਣ ਥਜਹੜੇ ਅਮਲ ਥਵਚ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੰੁਦੀ. 
 
ਜਦਥਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਥਗਆ ਹੈ, ਸਾਇਦ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਿੇ interjected ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਅਤੇ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ ਤੱਕ 
ਛੇਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਮਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
. ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸੁਰ  2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ 



ਥਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਥਵਵਾਦ (ਯ ਸੀਬੀਅਸ 'ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ, ਥਕਤਾਬ ਵੀ, ਅਥਿਆਇ 23-

24) ਕਾਰਨ. 
 
ਉਹ ਥਯਸ  ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਫਾਦਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗ  ਇਥਤਹਾਸਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ 
ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਨੀਸਾਨ ਦੇ 14 ਫਰਬਰੀ ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਉਹ ਜੋ 14 ਫਰਬਰੀ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਲਕਨ ੰ  
ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਥਸਵੱਚਡ) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਥਦੱਤਾ. ਦੇ ਸੁਰ  2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਕੇ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 
ਥਬਸਪ ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਥਸੱਟਾ ਕੱਥਿਆ ਥਕ "ਬਹੁਤ" "ਝ ਠੀ ਥਸੱਥਖਆ" ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਥਵਅਰਿ / ਥਨਕੰਮੇ (ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਦੇ ਥਫਥਲ ਨ ੰ  ਪੱਤਰ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਨਹਚਾ ਦਾ ਥਜਕਰ. 
 
ਦੇ ਸੁਰ  3  ਸਦੀ ਤਕ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਥਬਸਪ ਅੰਤਾਥਕਯਾ ਦੇ 
ਸੇਰਾਥਪਓਂ ਇੱਕ "ਝ ਠ ਥਹਮਾਇਤੀ" (ਸੇਰਾਥਪਓਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਈ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਹਾ 
ਥਵੱਚ ਥਵਕਸਤ. 
 
ਪਰ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੋਨੋ ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੌਰ (ਅਤੇ ਸੇਰਾਥਪਓਂ ਜਾਹਰ 
ਬੇਵਫਾ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਆਗ  ਅੰਤਾਥਕਯਾ ਥਵਚ ਸਫਲ ਥਰਹਾ ਸੀ), ਅਸਲੀਅਤ, ਥਕ ਉਹ (ਅਤੇ ਉਹ 
ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਥਿਤ ਹਨ) ਲਈ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾ ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਇਲਮ. 
 
ਪਰ ਉੱਿੇ ਬੇਵਫਾ ਚਰਚ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸਨ, ਥਵਦਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਹਮਤ ਹਨ 
ਥਕ ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ 14 ਫਰਬਰੀ' ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਥਖਆ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ ਇੱਕ ਿੰਗ ਨ ੰ  
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਜਹੜੇ ਸਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਥਜਹੜੇ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਥਜਹੜੇ ਥਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤੱਕ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ. ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਬਦੀਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਥਮਤੀ ਦੀ ਥਵਆਪਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦ ਗੈਰ ਸਮਰਾਟ ਕੋਨ੍ਸਤਾਥਨਤਨੇ ਬਾਅਦ ਥਵਚ ਇਸ 
ਮੁੱ ਦੇ 'ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ ਥਗਆ. ਕੋਨ੍ਸਤਾਥਨਤਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀ ਸੀ. ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਥਕਸੇ 
ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਥਨਹਚਾ ਥਵੱਚ ਬਪਥਤਸਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇੱਕ 



ਥਬਸਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਪਸਾਹ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ 325 ਈ ਥਵੱਚ ਨਾਇਸੀਆ ਦੀ 
ਪ੍ੀਸਦ ਥਵੱਚ ਅੰਥਤਮ ਰ ਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦ ਕੋਨ੍ਸਤਾਥਨਤਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਸ ਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਹੈ 
ਥਕਸਮ ਥਵੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਥਗਆ . ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਥਭਆਸ ਨ ੰ  ਵਫਾਦਾਰ ਰਥਹਣ ਲਈ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੀਸਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਨਾਇਸੀਆ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. 
 

ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਿੇ ਦੋ ਬੁਥਨਆਦੀ ਗਰੱੁਪ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਥਨਹਚਾ ਨ ੰ  ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 
ਹੈ, ਜਦਥਕ ਹੋਰ ਮੁੱ ਖ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ. 

 

ਕੀ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ' ਬਾਰੇ ਕੀ? 3 ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ  ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਥਫਰ ਰੋਮੀ-ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਦੇ ਦੋ 
ਗਰੱੁਪ (Smyrnaeans ਅਤੇ ਰੋਮੀ) ਜੋ ਰਸ ਲ ਦਾ ਸਬੰਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ (ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਦੇ ਬੁੱ ਕ ਦੇ 
praescriptione haereticorum. ਅਥਿਆਇ 32) ਦੇ ਨੇ ਥਲਥਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਥਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਥਰਹਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੀ. ਇਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਹੋਰ (ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ, 

ਆਥਦ ਦੁਆਰਾ), ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਮੁਰਨੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਰੋਮ ਤੱਕ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ. 

 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਰ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ ਚਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਸੱਚ ਚਰਚ ਹੋਣ 
ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਕੋਈ ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ ਥਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ. ਥਜਹੜੇ ਦੇ ਦੋਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਨ. ਕੈਿੋਥਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਸਰਲੇਖ , ਦੇਰ 
4 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਮੀ ਥਬਸਪ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਜਦਥਕ ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਕਾਲਜ 
ਆਥਿਕਾਥਰਕ 11 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਕੀ ਰੋਮ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨ ੰ  ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸਲੀ ਥਨਹਚਾ ਦੀ ਥਹੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ. 

 



ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦਥਕ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਗ  ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ (; 1 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4:14; 5:22; 2 ਕੁਥਰੰ 1:21 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 1: 6) ਅਤੇ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਲੀਡਰਥਸਪ ਦਾ ਪ੍ਦਰਸਨ (:;: 1-7 1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3 15-20 ਮੱਤੀ 7) ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਸਾਇਦ ਇਸ ਦਾ 
ਥਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੁਰ  'ਤੇ ਥਲਖੇ ਥਰਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  
ਅਸਲੀ ਰਸ ਲ ਤੱਕ ਥਸੱਿੀ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਸਰਫ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਹੈ. ਵੀ ਜਰੋਮ ਨੇ ਥਕਹਾ ਥਕ ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ ਸਮੁਰਨੇ (ਜੇਰੋਮ ਦੇ ਡੀ. ਅਥਿਆਇ 17) ਦੇ 
ਥਨਯੁਕਤ. ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਲੀਨੁਸ ਅਤੇ ਕਲੈਮੰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਥਵਰੋਿੀ ਥਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦੇਰ 'ਕਿਾ' 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਇਲਮ ਬਦਲ ਥਗਆ 
ਹੈ.  ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਿਰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ 
ਪੁਸਥਤਕਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਇਥਤਹਾਸ ਥਵੱਚ ਸਾਥਮਲ ਰਹੇ ਹਨ. 

 

ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਸਮ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ 

 

ਥਕਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱ ਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਥਨਊ ਨੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਥਕਤਾਬ ਥਲਖੀ 
ਗਈ ਸੀ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ? 

 

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਥਕ ਤਰਕ ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਾ ਥਸਰਫ ਉਸ ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ 
ਰਸ ਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 
ਕਈ ਥ ਕਤਾਬ, ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ (: 9-19 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1) ਥਲਥਖਆ ਹੈ, ਨ ੰ  
ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

 



ਜਦਥਕ ਅਸਲੀ ਰਸ ਲ ਅਜੇ ਵੀ ਥਜੰਦਾ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮਸੀਹੀ ਥਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਅਤੇ 
ਥਲਖਤੀ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਥਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਰਾਦਾ 
(cf. ਯਸਾਯਾਹ 8:16) ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸੀਹੀ ਰ ਹਾਨੀ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਲਈ: 

 

ਸਾਰੀ ਥਲਖਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੇ੍ਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਦੇਸ ਲਈ, 

ਤਾੜਨਾ ਲਈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਿਰਮ ਨ ੰ , 17 ਥਵਚ ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਨ ੰ  ਪ ਰਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੈ. (2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 16-17) 

 

ਨਾ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਵਾਰ (cf. ਯਸਾਯਾਹ 8:16) ਤੱਕ 
ਪਤਾ ਹੈ ਥਕ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਮ ਨ ੰ  ਥਠਕਾਣਾ? ਕੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਥਭਮਾਨ-ਸੱਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਦੀ ਲੈਣ 
ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਬਥਹਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ? 

 

ਇਥਤਹਾਸਕ ਸਬ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦੇ 

 

ਉੱਿੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕਥਹੰਦੀ ਹੈ ਥਕ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਲਾ (ਵੀ ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਥਣਆ) ਤੱਕ ਪਾਸ "ਥਨਯਮ" ਹੈਥਰਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਥਣਆ ਇੱਕ ਪ੍ਾਚੀਨ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ.  ਇੱਕ ਯਹ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯ ਨਾਨੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਥਕ ਦ ਜੀ ਸਦੀ 
ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਥਵਚ ਸਭ ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਗੈਰ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਥਕ 135 ਈ ਦਹਾਕੇ 
ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਥਵਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ (ਯਰ ਸਲਮ ਯਹ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਪਛਲੇ ਯਹ ਦੀ ਥਬਸਪ 
/ ਪਾਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ) ਤੱਕ ਸਭ ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਸੀ. 

 



ਥਫਥਲ ਨ ੰ  ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਦੀ ਥਚੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ ਨਵ ਨੇਮ (ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਬਾਈਬਲ ਐਨੋਟੇਸਨਸ 
ਨਾਲ ਥਫਥਲ ਦਾ ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਦੇ ਪੱਤਰ. ਜ ਨ 2008 ਦੇ ਥਤ੍ਏਕ ਜਰਨਲ)ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਥ ਕਤਾਬ 
ਨ ੰ  ਇਸਾਰਾ. ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਨੇਥਸਮੁਸ, ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮਲੀਟੋ (ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਦੇ ਉੱਤਰਾਥਿਕਾਰੀ) ਨ ੰ  
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਥਵੱਚ ਥਸੱਿੇ ਅਤੇ ਅਥਸੱਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ 
ਸਾਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦੇ 39 ਥ ਕਤਾਬ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਮਲੀਟੋ ਦੀ ਸ ਚੀ ਇਸ ਲਈ-ਕਥਹੰਦੇ ਬੁੱ ਕ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਕੈਿੋਥਲਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਦੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਥਵੱਚ 
ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ. 
 
ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਥਕ ਯਰ ਸਲਮ ਥਵਚ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਸੁਰ  
2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵੱਚ ਸਭ ਜ ਨਵ ਨੇਮ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘੱਟ ਵਫਾਦਾਰ ਰੋਮੀ-ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਪੋ੍ਫੈਸਰ ਉਿੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ 'ਤੇ ਥਨਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ - ਬੁੱ ਕ 
(ਪਾਇਨ੍ਸ ਸ  ਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਨਊ ਸਰੋਤ, 1966ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹੀ). 
 
ਆਤਮੁਸ ਥਵਚ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਸਮ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1: 9) ਏਸੀਆ 
ਮਾਈਨਰ (ਦੇਰ ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ) ਸਮੁਰਨੇ (ਦ ਜੀ ਸਦੀ) ਦੇ ਪੋ੍੍ਕੈਰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਸੀ. ਪਰ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਸਦੀ ਲਈ ਬੁੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥਨਊ ਨੇਮ ਥਵਚ ਅਕਸਰ 
ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਮਾਥਣਕ ਲੋਕ ਬਥਹਸ. ਇਹ ਥਸਰਫ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਯਰ ਸਲਮ 
(ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਥਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਥਵਚ ਥਜਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੈ ਥਕ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 
ਅੰਤ ਸਹੀ ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਕਾਨੋਂ  ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ. 
 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਰ  ਸਾਰੀ ਕਾਨੋਂ  ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ? 

 
ਸੁਿਾਰ ਪੋ੍ਤੇਸਤਾੰਟ੍ਸ, ਜੋ ਰੋਮ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, 16 th ਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਥਕ ਉਹ ਸੁਰ  
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਨਯਮ ਨ ੰ  ਅੰਥਤਮ ਰ ਪ ਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਮੀ 



ਸ ਚੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ. ਨਾ ਹੀ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਪ ਰੀ Trent ਦੇ 16 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਪ੍ੀਸਦ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਇਸ ਦੇ ਨ ੰ  ਅੰਥਤਮ ਰ ਪ ਥਦੱਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਥ ਕਤਾਬ ਪ੍ੀਸਦ ਥਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਥਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ 
ਥ ਕਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਥਜਹੇ ਜੇਰੋਮ (ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ), ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨ ੰ  ਛੇਤੀ 
ਆਗ , ਸੱਚੇ ਪੋਿੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਥਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਮਲ ਸਨ. ਨਾ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਥਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥਜਹੜੇ ਉਹ ਪੋਿੀ ਦੇ ਰ ਪ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਥਨਊਜ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਮੈਗਜੀਨ ਪ੍ਕਾਥਸਤ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਕਲਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਥਵਆਥਖਆ 2013 ਥਵੱਚ ਦੋ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੇਖ.ਉਹ ਰਸਾਲੇ www.ccog.org ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਥਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਥਹਤ ਟੈਬ ਬਟਨ ਨ ੰ  ਹੇਠ. 
 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਥਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਹਮੇਸਾ ਥਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ 
ਹੈ. ਮੁਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਥਪਤਾ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯ ਹੰਨਾ 6:27; 2: 2) 

ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯ ਹੰਨਾ 20: 28-29; 2: 2) ਸਨ ਬ੍ਹਮ ਜੀਵ (ਕੁਲੁ 2: 9) ਅਤੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਥਕ ਥਪਤਾ ਨੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਮੱਤੀ 10:20) ਅਤੇ 
ਪੱੁਤਰ (ਥਫਥਲ 1:19) ਤੱਕ ਥਮਲਦੀ ਹੈ ਸੀ. 
 

(9 2 ਰੋਮੀ 1:20) ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਥਵੱਚ 381 ਈ ਥਵੱਚ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਆਥਿਕਾਥਰਕ ਦੇ ਅਰੰਭ 
ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਝਲਕ ਅਪਣਾਇਆ. ਪਰ ਕੁਝ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਆਤਮਾ ਦੇ "ਪੇਰ੍ਲਸੋਨੂਦ" ਥਵੱਚ 
ਥਵਸਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇ ਬਹੁਥਗਣਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ "ਪ ਰਬ ਥਵਚ," ਕੈਿੋਥਲਕ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਨਾ ਹੀ ਥਤ੍ਏਕ, ਵੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਥਹਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ 
ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਥਸੱਥਖਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਥਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ. ਥਤ੍ਏਕ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਸਮਰਾਟ ਿੀਓਡੋਥਸਅਸ (ਜੋ ਅਵੱਸਕ ਨ ੰ  ਵੀ ਰੋਮੀ 



ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਥਵਸਵਾਸ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਥਫਰ ਸੋਿ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਥਵਸਵਾਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ) ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ 
ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. 
 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਥਕ ਚਰਚ ਉਪਦੇਸ ਨਾ ਹੈ ਕੁਿਰਮ-ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ 

 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਥਵਚ, ਇਹ ਥਲਥਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਤੇ 
ਵਫਾਦਾਰ (ਥਬਵਸਿਾ ਸਾਰ 6: 1-8) ਥਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਕੁਝ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਆਗ  ਨ ੰ  
ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ, ਜਦਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਦਸ ਹੁਕਮ ਦ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਥਯਸ , ਉਸ ਦੇ 
ਰਸ ਲ, ਨਾ ਹੀ ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਸੀ. 
 
ਥਯਸ  ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਸੀ ਥਕ '' ਜੰਗਲੀ ਬ ਟੀ '(ਬ ਟੀ) ਦੁਸਮਣ (ਮੱਤੀ 13: 37-40) ਕੇ ਭੈਣੋ 
ਆਪਸ ਥਵੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹੈ. ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ ਥਕ ਬੇਵਫਾ "ਕੁਿਰਮ" (ਮੱਤੀ 13:41) 

ਦਾ ਅਥਭਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਥਵਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ (ਮੱਤੀ 13:42). ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ: 

 

"ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਥਹੰਦਾ ਹੈ, 'ਪ੍ਭ , ਪ੍ਭ ', ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਥਵੱਚ ਪ੍ਵੇਸ ਕਰੇਗਾ, 
ਪਰ ਉਹ ਥਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਥਵੱਚ ਮੇਰੇ ਥਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦਾ. 22 ਥਦਨ, ਅਨੇਕ ਲੋਕ 
'ਪ੍ਭ , ਪ੍ਭ  ਥਵੱਚ ਮੇਰੇ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਥਵੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 
ਥਵੱਚ ਭ ਤ ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੀਤਾ ਹੈ '23 ਅਤੇ ਥਫਰ 
ਮੈਨ ੰ , ਨ ੰ  ਥਵਆਥਖਆ ਕਰੇਗਾ' ਮੈਨ ੰ  ਤਹੁਾਨ ੰ  ਕਦੇ ਵੀ;?! ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਥਵਦਾ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜੋ ਕੁਿਰਮ ਦਾ 
ਅਥਭਆਸ ' (ਮੱਤੀ 7: 21-23) 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹੈ ਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨ ੰ  "ਪ੍ਭ " ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਮ ਥਵਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, 
ਪਰ "ਕੁਿਰਮ" ਅਥਭਆਸ ਥਵਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੀ ਥਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ 



ਅਤੇ ਭ ਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਦੇ, ਥਨਸਾਨ ਗੈਰ-ਵਫਾਦਾਰ ਗਰੱੁਪ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੈ 'ਤੇ ਥਿਆਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ. 
 
ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥਰਪੋਰਟ ਥਦੱਤੀ ਥਕ "ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਭੇਤ" ਨ ੰ  ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਥਵਚ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, 
(2 ਿੱਸ 2: 7) ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਖਾਲੀ ਸਬਦ 
ਨਾਲ" ਿੋਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਫ 5: 6). ਇਹ "ਭੇਤ" ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਕੇ ਥਵਖਾਇਆ ਹੈ, 

ਜਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਥਹਲ  ਨ ੰ  ਆਵੇਗਾ, (ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ 
ਕਾਰਨ). 
 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ (: 1-3 1 ਯ ਹੰਨਾ 5) ਬਰਕਰਾਰ. ਇਹ ਹੈ ਥਕ 
ਪਰਮੇਸੁਰ, ਮੋਸਨ ਕਾਨ ੰ ਨ ਥਵੱਚ ਥਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜੇਕਰ ਮੰਥਨਆ, ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ ਰਾ ਜੀਵਨ, 

ਥਸੱਥਖਆ. 
 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਐਲਾਨ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਥਬਵਸਿਾ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਪਰ 
"ਉੱਚਾ" ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਆਦਰਯੋਗ" (ਯਸਾਯਾਹ 42:21) ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੰ  
(ਮੱਤੀ 5: 17-48) ਕੇ ਫੈਲਾ. 
 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ: 

 
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਈ ਦੀਪਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ. (ਜਬ ਰ 119: 105) 

 
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਮ ਹਨ. (ਜਬ ਰ 
119: 172) 

 



ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਸ ਹੁਕਮ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ 
ਮਹਾਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ੰ  ਿਰਮੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਨ ੰ  ਰੱਖਣ ਦਾ ਥਪਆਰ 
ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. "ਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਥਪਆਰ ਹੈ" (1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 1: 5). 

 
ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਥਕ, ਜੁਲਮੀ "ਮਸੀਹੀਅਤ" ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸਟ ਇਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਦਥਕ, ਉਹ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਫਰੀਸੀ (ਮੱਤੀ 
15: 3-9) ਵਰਗੇ, ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਸਮਰਿਨ. 
 
ਯ ਹੰਨਾ ਬਪਥਤਸਮਾ ਦੇਣ (ਲ ਕਾ 3:14) ਅਤੇ ਥਯਸ  (ਯ ਹੰਨਾ 18:36) ਇਸ ਉਮਰ ਥਵਚ ਜੁਲਮੀ 
ਸਮ ਲੀਅਤ ਥਵਰੱੁਿ ਥਸਖਾਇਆ. ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਥਵਦਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਥਕ ਮੁਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਆਤਮਕ 
ਯੁੱ ਿ ਥਵਚ ਥਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਥਜਹੇ ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮਲੀਟੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਗ  ਦੇ ਚਰਚ 
ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਥਖਲਾਫ ਥਲਥਖਆ ਹੈ, ਜਦਥਕ ਅੰਤਾਥਕਯਾ ਦੇ ਥਿਉਥਫਲੁਸ ਥਵਰੱੁਿ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਥਹੰਸਕ ਖੇਡ 
ਨ ੰ  ਦੇਖ ਥਲਥਖਆ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਲਮੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਉਮਰ ਥਵੱਚ ਬਾਹਰੋ ਥਹੰਸਕ ਖੇਡ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਥਵਰੱੁਿ ਥਸੱਥਖਆ. 
 
ਪਰ ਫੌਜੀ ਸਮ ਲੀਅਤ, ਰੋਮੀ ਥਬਸਪ ਅਤੇ ਸੰਤ ਥਹਪੋਥਲਟਸ ਨੇ 3 ਸਦੀ ਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 
ਬਦਲ ਥਗਆ. ਉਹ ਬਾਅਦ ਥਵਚ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਥਗਆ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਥਜਹੜੇ ਿਾਰਥਮਕ 
ਲੜਦਾ ਥਵਚ ਲੜਦੇ ਨ ੰ  1095 ਈ ਥਵੱਚ ਪੋਪ ਸਥਹਰੀ II ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਿੀਨ "ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ" ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ. 
 
ਥਯਸ  ਨੇ ਆਥਖਆ, "ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਥਚਆਈ 
ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" (ਯ ਹੰਨਾ 4:24). ਪਰ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਵੱਖ ਬੁੱ ਤ ਅਤੇ ਆਈਕਾਨ 
ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਪ ਜਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਰਿਨ. ਦਸ ਹੁਕਮ (ਕ ਚ 20: 4-6) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 



2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮਲੀਟੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ (1 ਯ ਹੰਨਾ 5:21) ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦੇ 
ਥਖਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਹੈ. 
 
ਪਰ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਥਕਤਾਬ ਦੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਤਵ-ਥਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਆਦੇਸ ਹੈ 
(ਇਬ 4: 1-9), ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਿਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ. 
 
ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਸੀ ਥਕ ਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਿੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  "ਿਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕ 
'ਥਵੱਚ ਬਦਲ ਲਈ ਥਵਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ (2 ਕੁਥਰੰ 11: 14-15). 

 
ਿਾਰਥਮਕ ਇਥਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  ਿੋਖਾ ਥਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ. 
 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਥਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਾਉਣ 

 
ਥਯਸ  ਅਤੇ ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 5: 10-12; 

10:23; 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:12). ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਥਕ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਇਥਤਹਾਸ ਥਵਚ ਦੰਡ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ 
ਸਤਾਉਣ ਸਨ. 
 
ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਥਵਚ ਗੈਰ-ਜੁਲਮੀ ਸਰੀਰਕ ਸਤਾਉਣ ਕਦੇ ਵੀ 
ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, (ਪਰ ਿਰਮ ਅਤੇ ਿਰਮ-ਥਤਆਗੀ ਨੇ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਹੋ ਸਕਦਾ). 
 
ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ "ਭੇਤ ਵੱਡੀ ਬਾਬੁਲ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 4-5) ਸਹੀਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਲਹ  ਦੇ 'ਤੇ ਸਰਾਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ 



ਸੱਤ- ਅਿਾਥਰਤ "ਭੇਤ ਵੱਡੀ ਬਾਬੁਲ" ਇੱਕ ਅਪਥਵੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਥਨੰਥਦਆ ਥਵੱਚ 
ਦੁਨੀਆ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਥਗਆ ਸੀ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

 
ਆਤਮਕ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗ  ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਨਾ ਥਸਰਫ ਇਥਤਹਾਸ 
ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਲਾਗ , ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਥਯਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰ ਪ 
ਥਵੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਅਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਅਥਜਹੇ ਸਬਤ ਦੇ (ਰਸ  ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਸੀ, 13: 13-

15; 18: 4; ਇਬ 4: 9), ਬਾਈਬਲੀ ਭਥਰਸਟ ਮੀਟ ਹਟ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਫਰਬਰੀ ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾਰੱਖਣ. 
 
ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ 'ਸੁਿਾਰਕ' ਨ ੰ  ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਬਪਥਤਸਮਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਅਥਭਆਸ 
ਦਾ ਥਵਰੋਿ ਕੀਤਾ. 
 
ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮੀ ਨ ੰ  ਵੀ, ਅਥਜਹੇ ਅਰੰਭ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਇਲਮ ਨ ੰ  ਫੜੀ 
ਬਾਈਬਲ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ, ਬੁੱ ਤ / ਆਈਕਾਨ / ਸਲੀਬ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਸਤਾਇਆ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਪਥਹਰਾਵੇ ਨ ੰ  ਇਤਰਾਜ, ਰੋਮ ਅੰਤ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਥਵਚਾਰ ਬਾਬਲ -ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ 
ਇਤਰਾਜ 'ਸਾਕ੍ਾਮੇੈੰਟ੍ਸ,' ਅਤੇ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਉਪਦੇਸ ਦੇ. 
 
ਇਸ ਥਵਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉੱਿੇ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 'ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਅਗੰਮ' ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮੀ ਅੰਤ ਥਵੱਚ ਵਾਰ ਥਵਚ ਨ ੰ  ਥਫਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਨ, ਜੋ ਥਕ ਥਵਆਜ ਦੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਲੰਬੇ ਥਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾਇਆ 
ਥਗਆ ਹੈ. 2-4: ਥਯਸ  ਨੇ ਯ ਹੰਨਾ 16 ਥਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਸੀ. 
 
ਬਾਹਰੀ ਸਾਨੋ ਅਤੇ ਥਦੱਖ 



 
ਚਰਚ ਇਥਤਹਾਸਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਥਕ ਅਸਲੀ ਪਾਦਰੀ (ਡੀਕਨ / ਬਜੁਰਗ / ਮੰਤਰੀ / 
ਪੇ੍ਸ੍ਬ੍ਯਯਤੇਰ੍ਲਸ / ਥਬਸਪ / ਥਨਗਾਹਬਾਨ) ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਕੈਿੋਥਲਕ ਪਾਦਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਥਤਆ ਵਰਗੇ ਥਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥਕਸਮ ਪਥਹਨਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. 
 

 
ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਗੇ ਪਥਹਨੇ. ਥਯਸ  ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ , ਯਹ ਦਾ (ਮਰਕੁਸ 14: 43-

46) ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਉਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਨਾ. ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਨ ੰ  ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਦਥਕ (cf. ਮੱਤੀ 22: 

11-14), ਛੇਤੀ ਆਗ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ. 
 
ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਪਾਦਰੀ ਅਕਸਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥਕਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸ ਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਥਮਿ੍ਾਸ ਲਈ ਜਾਜਕ 
ਿਾਥਰਆ ਪਥਹਨਦੇ ਹਨ. ਪਥਹਰਾਵੇ ਦੀ ਇਸ ਥਕਸਮ ਦੀ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਨੇ 
ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 4 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਗੈਰ ਸਮਰਾਟ ਕੋਨ੍ਸਤਾਥਨਤਨੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਭਾਥਵਤ ਹੋਏ ਸਨ (ਜੋ ਥਮਿ੍ਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਥਸੱਕੇ 'ਤੇ ਥਮਿ੍ਾਸ ਥਚੱਤਰ ਪਾ). 
 
ਕੀ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੁਝ, (ਇੰਗਲਡ ਦੇ ਚਰਚ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ, 
ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਤੌਰ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਕਸਮ ਪਥਹਨਣ ਹਨ. 
 
ਅਤੇ ਹੋਰ? ਨਾਲ ਨਾਲ, ਥਚੱਟੇ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਥਹਨਣ ਬਾਈਬਲ ਆ ਨਹੀ 
ਸੀ. ਪਰ ਆਿੁਥਨਕ ਥਰਵਰਸ ਥਚੱਟੇ ਕਾਲਰ 19 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਦੀ ਕਾਿ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਨ ੰ  ਥਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਥਕ ਸ ਰਜ-ਜਾਜਕ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਜਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਰ ਵਾਪਸ 1000 ਬੀਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਥਰਆ 

 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਥਵਚ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਾਲਰ 
ਪਥਹਨਣ ਨਾ ਕਰੋ. 
 
ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ? 

 
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਪਥਹਲੀ ਖਾਸ ਥਨਰਮਾਣ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਮਾਰਤ ਯਰ ਸਲਮ ਥਵੱਚ 70 ਈ 
ਇੱਿੇ ਥਵਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਯਹ ਦੀ ਮੰਦਰ ਇੱਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਥਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਫਰਬਰੀ ਇਸ ਦੀ 
ਸਦੀ ਮ ਸਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ: 
 

 

ਯਰ ਸਲਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਥਹੱਲ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ ਮੱਤੀ ਸੀਯੋਨ 
 

ਉਪਰੋਕਤ ਇਮਾਰਤ 1 ਸ੍੍ੀਟ ਸਦੀ ਥਵੱਚ ਬਣਾਏ ਥਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ 'ਤੇ ਯਹ ਦੀ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਸਿਾਨ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਵੇਥਖਆ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. (: 8 ਸਾਰ 22), ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਲੀਬ, ਪ ਰੇ, ਜ ਸਤੀਪ੍ਲੇਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਥਖਆ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇਰੇ ਸੀ. 
 
ਪਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਥਯਸ  ਨ ੰ  
ਦੁਬਾਰਾ ਥਜੰਦਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਅਕਸਰ ਤੌਰ 'ਕਰਾਸ' ਅਤੇ 'ਸਲੀਬ' ਥਨਊ ਨੇਮ ਥਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਅਸਲ ਥਵੱਚ 'ਖੰਭੇ' ਅਤੇ 'ਸ ਲੀ' ਕ੍ਮਵਾਰ, ਅਸਲੀ ਯ ਨਾਨੀ ਥਵਚ ਮਤਲਬ ਹੈ. 



 

ਸਤੀਪ੍ਲੇਸ ਪ ਰੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝ ਠੇ ਸ ਰਜ-ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਤੀਕ 
ਸਨ. ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਅਥਜਹੇ ਥਨਸਾਨ ਸਾਥਮਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕ (: 29-32 cf. ਸਾਰ 12) 

ਲਈ ਅਣਉਥਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤ' ਤੇ ਅਥਜਹੇ ਥਚੰਨਹ  ਰੱਖੋ 
ਨਾ ਕਰੋ. 
 
ਉਸੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਦੇ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਗਾਰਗੋ੍ਲੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ. ਗਾਰਗੋ੍ਲੇਸ 

ਬੁਰਾਈ ਆਤਮੇ ਨ ੰ  ਚਰਚ ਦ ਰ ਿਮਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਹਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 12 ਫਰਬਰੀਥਵੱਚ ਸਦੀ, 
ਕ੍ਕਲੈਰਵੌਕ੍ਕਸ ਦੇ ਕੈਿੋਥਲਕ ਸੰਤ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਰ ਪ ਮ ਰਤੀ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਸਹ ਰ ਸੀ, ਪਰ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਹ ਰ ਇਮਾਰਤ (ਨੋਟਰੇ ਦਮੇ ਦੀ ਕੈਿੋਥਲਕ ਕੈਿੇਡ੍ਲ ਵਰਗੇ) ਤੇ ਗਾਰਗੋ੍ਲੇਸ ਹੈ. 
 
ਪ ਜਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋਥਲ ਸਿਾਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਰਾਜ 6), ਉੱਿੇ 
ਇੱਕ ਕਾਲਪਥਨਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਿੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੈ. "ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ 'ਥਫਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਵੱਚ, 

ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਪ ਲਈ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਕਥਿਤ ਉਸ ਨੇ ਥਪਛਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ (cf. ਲ ਕਾ 
22:20) ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਤਾ. ਇਕ ਸੀਨ ਕਈ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਥਦਖਾਇਆ. ਇਸ ਥਵਚ 
ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕੋਥਸਸ ਥਦਖਾਇਆ ਵੀ ਗਲਤ ਥਪਆਲਾ-ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਥਫਲਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਹੈ ਥਪਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੁਰ  ਕਰਨ. ਲੀਡ ਅੱਖਰ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ, ਕੱਪ, ਦੋਨੋ ਕੋਥਲ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਦੀ ਚੋਣ 
ਨ ੰ  ਵੇਖ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਥਹੰਗਾ ਇੱਕ ਪੇਸ ਨ ੰ  ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਸੁਰ  ਕਰ ਥਦੱਤਾ. ਥਫਰ ਉਸ ਨੇ, ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨ ੰ  
ਕੁਝ ਥਕਹਾ ਸੀ, "ਥਯਸ  ਨੇ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਛੇਰੇ ਸਨ. ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ 
ਜੇਵੇਲੇਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਪਆਲਾ ਸੀ ਹੈ. "ਇਸ ਲਈ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ ਮਥਹੰਗਾ ਥਪਆਲਾ ਥਦੱਤਾ. ਥਫਰ ਉਸ 
ਨੇ ਥਫਲਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤਾ ਤਲਾਸ ਥਪਆਲਾ, ਜੋ ਥਕ ਸਹੀ ਹੈ ਥਪਆਲਾ ਸੀ ਚੁੱ ਥਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ. 
 
ਮੇਰੀ ਕਬੂੰ ਦੂ? 

 



ਪਰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ ਕਹਾਣੀ ਗਲਪ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਥਜੰਦਗੀ ਥਵੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਥਦ ਇਮਾਰਤ ਥਵੱਚ 
ਬਾਹਰ ਥਦੱਖ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਪੇਸਕਾਰੀ, ਪਥਹਰਾਵੇ, ਥਵੱਚ ਦੋਨੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਥਨਊ ਨੇਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਥਜਆਦਾ ਜੋਰ ਰੱਖ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਾਹਰੀ ਕੇ ਥਨਰਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ 
ਬਣਾ ਥਦੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੇ ਥਦੱਖ ਕਰ (1 ਸਮ ਏਲ 16: 7; ਮੱਤੀ 7: 21-23, 23: 27-28). , ਉਸ 
ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਪੀਕਰ (2 ਕੁਥਰੰ 10:10) ਨਾ ਸੀ: ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਹੈ ਥਕ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਚੁਥਣਆ ਥਗਆ ਸੀ (10-18 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9) ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਥਯਰਥਮਯਾਹ 
(ਥਯਰਥਮਯਾਹ 1: 6) ਉਸੇ ਮ ਸਾ ਨੇ (10-14 ਕ ਚ 4) ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੀ. ਪੌਲੁਸ, ਮ ਸਾ, ਅਤੇ ਥਯਰਥਮਯਾਹ ਸਾਰੇ 
ਥਬਹਤਰ ਆਪਣੇ ਥਲਖਾਈ ਲਈ ਮਸਹ ਰ ਹਨ. 
 
ਮਸੀਹੀ ਸਹੀ ਸੱਚ ਨ ੰ  (2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 2:15) ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਥਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
(ਯ ਹੰਨਾ 5:39) ਬਾਈਬਲ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ (cf. 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 
3:16), ਅਤੇ ਨਾ ਥਦੱਖ ਬਾਹਰ (2 ਕੁਥਰੰ ਹਨ 10: 7-11) ਜਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਵਫਾਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਜਸ ਨ ੰ  ਹੈ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ. 
 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਥਕ ਚਰਚ ਪ੍ਚਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇੰਜੀਲ 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਆਏ: 

 
ਥਯਸ  ਗਲੀਲ ਨ ੰ  ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ, 15 ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ 
ਆਥਖਆ, ਵਾਰ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਿ 'ਤੇ ਹੈ: ਆ, ਅਤੇ 
ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ. (ਮਰਕੁਸ 1: 14-15, KJV) 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ. ਉਸ 
ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਥਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 13: 3-50; ਮਰਕੁਸ 4: 2-12; ਲ ਕਾ 



13: 20-21) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ (ਮਰਕੁਸ 4 ਨ ੰ  
ਸਮਝਣ ਲਈ ਥਤਆਰ ਨਹੀ ਸਨ: 11; ਮੱਤੀ 13: 10-11). 

 
ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ ਥਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 

 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਸਖਬਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨ ੰ  ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਾਰ ਥਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਥਫਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 24:14) 

 
ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਨ ੰ  ਥਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, 20 ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਨਬਪਥਤਸਮਾ; ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨ ੰ  ਹਮੇਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ. (ਮੱਤੀ 28: 

19-20) 

 
ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  
ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਹਨ. ਅਤੇ ਥਜਹੜੇ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਕਾਲ 
(ਯ ਹੰਨਾ 6:44) ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੰ  ਥਫਰ ਸਭ ਨ ੰ , ਜੋ ਥਯਸ  ਦੇ ਹੁਕਮ ਥਸਖਾਉਣ 
ਲਈ ਕੋਥਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
 
ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਿਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਥਯਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ: 

 
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਕਥਰਸਮੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱ ਖ, ਚਾਲੀ 
ਥਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਥਖਆ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹੈ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਥਵਤ ਸੀ. (ਰਸ  1: 3) 

 



ਰਸ ਲ ਬਾਅਦ ਥਵਚ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਸੰਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਦੇਸ 
ਨ ੰ  (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19: 8) ਜੋ ਥਕ, ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚਕਰਦਾ ਹੈ. ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਥਪਛਲੇ ਥਵੱਚ ਅਥਤਆਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ (ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਤੀ 24 ਇੱਕ ਆਉਣ ਜੁਲਮ ਹੈ, ਨ ੰ  ਟਥਰੱਗਰ 
ਜਾਵੇਗਾ: 9-14; ਮਰਕੁਸ 13: 10-13; cf. ਲ ਕਾ 21: 12-19; ਦਾਨੀਏਲ 11: 28-35). 

 

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

ਮੈਨ ੰ  ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਕਰਪਾ ਥਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਥਹੰਦੇ ਦ ਰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ, 7, ਜੋ ਥਕ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ  
ਨਾ ਹੈ,; ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ. 8 ਪਰ ਜੇ ਸਾਨ ੰ , ਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦ ਤ, ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਿ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਥਨੰਥਦਆ 
ਜਾਣਾ. 9 ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ, ਆਦਮੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਕਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਵੱਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ, 10 ਥਦਉ ਉਸਨ ੰ  
ਥਨੰਥਦਆ ਜਾਣਾ.? ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਨ ੰ  ਖੁਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਥਗਆ 
ਲਈ, ਮੈਨ ੰ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. (ਗਲਾ 1: 6-10) 

 

ਕਈ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਥਯਸ  ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਥਰਹਾ 
ਹੈ, (cf. ਲ ਕਾ 19:; ਮੱਤੀ 6:10; 11-12 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 5: 9-10; 20: 4-6) ਅਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦੇ ਪਥਵੱਤਰ ਲਈ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਯਸਾਯਾਹ 40 : 10; 62:11). 

 



ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਕ ਥਯਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਯਸ  ਦੇ ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥਸੱਖਦੇ (ਨ ੰ  ਵੀ 
ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਪੁਸਥਤਕਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ). ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ 
ਥਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਥਹਯੋਗ ਅਮਨ ਅਤੇ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ 
ਥਲਆਵੇਗਾ. 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ Mary'-ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ (: 6-9 ਗਲਾ 1) ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਚਾਲ  
ਕਰਨ ਲਈ ਥਸੱਥਖਆ (ਯੋਏਲ 2:13; 26:20 ਕਰਤੱਬ), ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਯਸ  ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਥਰਯਮ (ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ 
ਪੁਸਥਤਕਾ, ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਪ ਜਾ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ 
ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ ). 

 

ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਕ  ਚਰਚ  ਿੱ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 

 

ਰੋਮਨ ਕੈਿੋਥਲਕ ਚਰਚ ਈਸਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਬੰਿ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ," ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨ ੰ  
ਸਬ ਤ ਹੈ ਥਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਹੈ? 

 

ਕੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਥਜਹੇ ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ / ਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, 

ਨ ੰ  ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 



21 ਸਦੀ ਥਵਚ ਥਯਸ  ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਮੁੱ ਖ 
ਥਖਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਥਸਆਸੀ ਥਦ੍ਸ ਥਵੱਚ ਸਾਮਲ? 

 

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਥਯਸ  ਅਤੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 

 

ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਝੁੰ ਡ, ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਥਪਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ ਤੈਨ ੰ  ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ. (ਲ ਕਾ 12:32) 

 

ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਬਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੰ : "ਥਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਥਗਣਤੀ ਥਵੱਚ 
ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗ ੇ28 ਉਹ ਕੰਮ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 
ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਿਰਮ ਦੇ ਛੋਟਾ ਕੱਟ, 'ਸੁਆਮੀ ਨ ੰ  ਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ (ਰੋਮੀ 9: 27-28). 

 

ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਥਫਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦ ਵਾਰ 'ਤੇ ਉਿੇ ਦੀ ਥਕਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 
ਬਕੀਆ ਹੈ. (ਰੋਮੀ 11: 5) 

 

ਥਯਸ  ਨੇ ਖਾਸ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ ਥਕ ਥਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਥਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਸਭ ਨਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਥਰਹਾ 
ਸੀ (ਮੱਤੀ 7: 13-14; 20:16). ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾ ਲੱਭ (ਲ ਕਾ 13:24). 

 



ਥਵਸਵਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਥਜਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਸਾਇਦ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਸਲ 'ਸੱਕ. 

 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਜਕਰਯਾਹ 4: 6-9; ਯ ਹੰਨਾ 6:44) ਅਤੇ "ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਦੇ ਥਦਨ ਨ ੰ  ਤੁੱ ਛ" (ਜਕਰਯਾਹ 4:10). 

 

ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਕ  ਚਰਚ ਦਾ ਇ  ਸ਼ਕਹਰ ਕ ਚ ਰਹੋ ਸ ਦੇ ਹੋ? 

 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਅਥਜਹੇ ਰੋਮ ਜ ਕੋਨ੍ਸਤਾਨਤੀਨੋਪ੍ਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਹਰ 
ਥਵੱਚ ਰਥਹਣ ਲਈ ਸੀ? ਬਹੁ ਦਥਹ ਇਸ ਸੋਚਦੇ ਹਨ. 

 

ਪਰ, ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਥਲਥਖਆ ਸੀ 
(ਇੱਕ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਅਤੇ ਪੋਿੀ ਦੇ ਦੋ ਕੈਿੋਥਲਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠ ਥਦੱਤੇ ਹਨ): 

 

ਇੱਿੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਜਹਾ ਕੋਈ ਸਥਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਭਥਵੱਖ ਥਵੱਚ ਥਮਲੇਗਾ. (ਇਬ 13:14, 

NKJV) 

 

ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਇੱਿੇ ਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਾਈ ਸਥਹਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਆ ਥਰਹਾ ਹੈ 
(ਇਬ 13:14, ਰਹੇਇਮ੍ਯ੍ਸ NT) ਦੀ ਮੰਗ. 



 

ਉੱਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਾਈ ਸਥਹਰ ਹੈ; ਸਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਹੈ, ਥਜਸ ਨ ੰ  ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੀ 
ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. (ਇਬ 13:14, ਥਨਊ ਜਰ ਸਲਮ ਬਾਈਬਲ, NJB). 

 

ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਥਕ ਪੌਲੁਸ ਨ ੰ  ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਰਹਾ ਹੈ ਥਕ ਉਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਾਈ ਸਥਹਰ ਨ ੰ  ਨਾ ਸੀ, 
ਜੋ ਥਕ ਸਥਹਰ ਆ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 21 ਦੇ "ਥਨਊ ਯਰ ਸਲਮ ਨ ੰ ": 2).ਇਸ 
ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨ ੰ  ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਰਹਾ ਹੈ ਥਕ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਥਹਰ ਹੈ,, ਥਵਸਵਾਸੀ 
ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਾਈ ਹੈਿੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਸਥਹਰ ਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ (1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4:16; 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 14-16; 

ਗਲਾ 2: 5; ਕੁਲੁ 1: 21-23; ਯਹ ਦਾਹ 3; ਕਰਤੱਬ 14: 21-22) ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪੇ੍ਮ 
(ਥਫਲਾਡੇਲਥਫਆ ਅਸਲੀ ਯ ਨਾਨੀ ਥਵਚ, ਇਬਰਾਨੀ 13: 1), ਨਾ ਇੱਕ ਭ ਗੋਥਲਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਅਸਲੀ ਅਪੋਸ੍ੋਲੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਹਾ ਅਤੇ 
ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆ ਂਥਪਆਰ ਦਾ ਅਥਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਥਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. 

 

ਸਾਨ ੰ  ਥਯਸ  ਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਭਥਵੱਖ ਲੀਡਰਥਸਪ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝਾਤੀ 
ਮਾਰੀਏ: 

 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ ਦੀ ਨਜਰ ਥਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ, ਜੋ 
ਥਕ ਅੰਤ ਨ ੰ  ਲੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 23 ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਥਹਰ ਥਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤਸੀਹੇ ਥਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਨ ੰ  ਭੱਜ. (ਮੱਤੀ 10: 22-23, DRB) . 

 



ਤੁਹਾਨ ੰ  ਥਵਆਪਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ; ਪਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ , ਜੋ 
ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਰਮ ਖੜਹਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 23 ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਥਵੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਸਟ, 

ਅਗਲੇ ਥਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤਸੀਹੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਥਵਚ 
ਪਨਾਹ ਲੈ. ਸੱਚ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਦਾ ਥਵੱਚ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਸਬੇ 
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਲਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਆ. (ਮੱਤੀ 10: 22-23, NJB) 

 

ਮਸੀਹੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਥਵਸਵਾਸ ਥਵੱਚ ਰਥਹਣ ਹਨ. ਥਯਸ  ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਉੱਿੇ 
ਫਲਸਤੀਨ ਥਵੱਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਭ ਗੋਥਲਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਥਹਰ ਦੁਆਰਾ ਥਪੱਛਾ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਥਕਹਾ ਸੀ (ਕੁਸਾਦੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਥਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ). ਇਸ ਲਈ, 

ਥਯਸ  ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਥਕ ਥਜਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਥਵੱਚ ਹਨ, ਵੱਿ ਹੋਰ ਸਥਹਰ ਦਾ ਥਜਕਰ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ ਸੀ. (“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਥਹਰ" ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਥਰਵਾਰ-ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਯਾਕ ਬ 1 ਪ੍ਤੀ 
ਲਾਚਾਰ ਸਨ ਸਾਥਮਲ ਹਨ:. 1 ਅਤੇ ਨਾ ਥਸਰਫ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਮਸੀਹੀ ਥਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜ ਫਲਸਤੀਨ ਨ ੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਥਵਚ ਥਜਹੜੇ) 

 

ਇਸ ਲਈ, ਥਯਸ  ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ 'ਤੇ ਆਿਾਥਰਤ ਹੈ, ਚਰਚ, ਜੋ ਨੇੜੇ 2,000 

ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਰਸ ਲ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਸਿਾਈ ਸਥਹਰ ਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ. ਥਫਰ ਵੀ, ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈਿੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯਰ ਸਲਮ ਥਵੱਚ ਮ ਲ ਤੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਥਗਆ ਹੈ 
(ਰਸ  2) ਅੰਤਾਥਕਯਾ (ਰਸ  11:26) ਅਫਸੁਸ ਸਮੁਰਨੇ ਨ ੰ  ਯ ਰਪ ਤੱਕ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਹਰ) ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਿਾਨ ਥਵੱਚ ਸੰਭਵ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਥਵੱਚ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਥਜਹੇਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਿਾਥਰਤ ਹੈ) ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 



ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ "ਸਿਾਈ ਸਥਹਰ" ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਇੱਕ 'ਸਬ ਤ' ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਲਈ-ਕਥਹੰਦੇ 
'ਅਪੋਸ੍ੋਥਲਕਨ ੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ' ਥਜਹੜੇ ਚਰਚ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮ, ਅੰਤਾਥਕਯਾ, ਯਰ ਸਲਮ, ਥਸਕੰਦਰੀਆ, 

ਕੋਨ੍ਸਤਾਨਤੀਨੋਪ੍ਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਵੱਚ ਬਹੁ-ਸਦੀ ਥਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

 

ਸਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਥਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਖਾਸ 'ਵੱਡੇ ਸਥਹਰ' ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੱਤ-
ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17: 9, 18) ਥਨੰਦਾ. ਰੋਮ ਅਤੇ ਕੋਨ੍ਸਤਾਨਤੀਨੋਪ੍ਲੇ 'ਸੱਤ- 
ਥਹ੍ਲੇਡ' ਸਥਹਰ, ਹੋਣ ਲਈ, ਥਜੱਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਥਹਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀ ਹੈ 
ਮੰਥਨਆ ਰਹੇ ਹਨ. 

 

ਸਬਤ ਦੇ ਚੱਲਣ ਥਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਗਆ ਸੀ 

 

ਪਰ ਸਭ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਵਰਗੇ ਈਸਾਈ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਥਕਤੇ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਥਰਹਾ ਹੈ. ਐਤਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ , ਝ ਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਿਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ ਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਦੀ ਪ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਾਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ. 

 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ, ਜੋ ਥਕ ਥਸੱਥਖਆ ਸਤਵ-ਥਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ (ਕ ਚ 31: 13-18) 

ਥਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ ਸੀ. 

 

ਪਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਯਸ  ਨ ੰ  (ਲ ਕਾ 4:16, 21; 

6: 6; 13:10) ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ (ਰਸ  13: 13-15, 42-44; 17: 1-



4; 18 : 4; ਇਬ 4: 9-11) ਸਬਤ ਦੇ ਥਦਨ ਸਬਤ ਦਾ (ਜੋ ਅੰਗ੍ੇਜੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ 
ਥਗਆ ਹੈ ਰੱਥਖਆ). 

 

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਥਹੰਦੇ ਹਨ ਥਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਥਦਨ ਬਦਲ ਥਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਰਥਹਣ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਥਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਸਲ ਥਵੱਚ (ਇੱਕ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਅਤੇ 
ਹੇਠ ਵੇਖਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਰੋਮਨ ਕੈਿੋਥਲਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਥਸੱਥਖਆ: 

 

ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਥਵਚ ਪਰਵੇਸ ਥਕਸੇ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਲਈ 10 ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਕੰਮ ਠਥਹਰੇ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਪ੍ਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਥਸਸ ਕਰ ਥਦਓ; ਉੱਿੇ ਰਥਹੰਦਾ ਹੈ, ਥਫਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ 
ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ-ਬਾਕੀ. ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ (: 9-11, ਥਨਊ 
ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਵਰਯਨ ਇਬ 4) ਅਣਆਥਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਥਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

ਉੱਿੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਤਵ-ਥਦਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਥਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 
ਕੀਤਾ ਸੀ. 11 ਥਫਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਦਬਾਓ ਇਸ ਸਿਾਨ ਥਵੱਚ ਪ੍ਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ, 
ਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਬ 4: 9-11, NJB). 

 

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਸਯਬਾਤੀਸ੍ਬ੍ਮੇ ਛੱਡ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹੈ 10 ਉਸ ਨੇ ਇਸ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥਵੱਚ ਪ੍ਵੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ , 
ਅਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਨ ੰ  ਲਗਈ ਹੈ ਥਕ ਥਵਸਰਾਮ ਥਵੱਚ 



ਪ੍ਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਏ. ਥਕਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਨ ੰ  ਥਕਤੇ ਇਨ੍ਕ੍ੇਦੁਥਲਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਥਵੱਚ 
ਥਡੱਗ (ਇਬ 4: 9-11, ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਰਹੇਇਮ੍ਯ੍ਸ ਥਨਊ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇਮ ਡੋਥਮਥਨ 1582). 

 

ਇਥਤਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਸਬਤ ਦੇ-ਰੱਖਣ ਸਾਹੀ ਅਥਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕਸਲ ਦੇ ਕੇ ਥਨੰਦਣ 
ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਥਖਆ ਥਗਆ ਸੀ,. ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯ ਰਪ ਅਤੇ ਏਸੀਆ 
ਯਰ ਸਲਮ ਥਵੱਚ ਅਸਲੀ ਚਰਚ ਤੱਕ ਸਬਤ ਦੇ-ਰੱਖਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੁਰ  ਸਦੀ ਈ ਸਬਤ ਦੇ-ਰੱਖਣ ਥਵਚ 
ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ ਨ ੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 1600 ਵੱਿ ਪੱਛਮੀ ਥਹੱਸਾ ਨਜਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ. 

 

(4 ਸੋਅ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਤਵ-ਥਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ ਇਬ 4) ਥਸਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ 21 ਸਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ 
ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਇਕ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਮਝ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਥਕ ਕੀ ਹੈ ਪਥਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 
ਥਕ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦਕ ਇਰਾਦਤਨ ਯ ਨਾਨੀ ਸਬਦ sabbatismos (ςαββατισμóς) ਇਬ 4 'ਚ 
ਪਾਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ: 9. ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ KJV ਅਤੇ NKJV ਇਸ ਨ ੰ  ਥਮਸਤ੍ਾਨ੍ਸ੍ਬ੍ਲਾਤੇ ਰਹੇਇਮ੍ਯ੍ਸ ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ 

ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਵਰਜਨ, ਨ ੰ  ਵੀ ਚਾ੍ਲੋਨੇਰ ਵਰਜਨ (18 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਬਦਲ ਥਗਆ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਥਣਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ. ਸਾਰੇ ਥਤੰਨ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਥਮਸਤ੍ਾਨ੍ਸ੍ਬ੍ਲਾਤੇ 'ਬਾਕੀ,' ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 
ਯ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ (katapausin ਤੌਰ ਟ੍ਾੰਸ੍ਬ੍ਥਲਤੇਰਾਟੇਡ),ਥਨਊ ਨੇਮ ਥਵੱਚ 'ਬਾਕੀ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਥਕ. Sabbatismos ਸਾਫ-ਇੱਕ 'ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਕੀ' ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥਵਦਵਾਨ, ਜੋ 
ਥਕ ਸਭ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਥਦੰਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਮਸਤ੍ਨ੍ਸ੍ਬ੍ਲਥਤਓਨ੍ਸ ਦੇ, ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ 
ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਥਕ ਸਤਵ-ਥਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਨਊ ਨੇਮ ਥਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲਈ 
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. 



 

ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

 

ਉਤਪਤ 1:14 ਥਵਚ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਕਥਹੰਦਾ ਹੈ ਥਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੌਸਨੀ ਕੀਤੀ (ਸ ਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ 
ਵਰਗਾ) ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ / ਿਾਰਥਮਕ ਥਤਉਹਾਰ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ), ਪਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ 
ਥਯਸ  ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੰਦ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੋ. 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਾਵਤ ਅਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਥਕਤਾਬ ਦੇ 23 ਅਥਿਆਇ ਥਵਚ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ 
ਥਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਉਹ ਥਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਪਸਾਹ, ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਥਬਗੁਲ ਦੇ ਥਤਉਹਾਰ, 

ਪ੍ਾਸਥਚਤ ਦੇ ਥਦਨ, ਤੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਥਦਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਥਦਨ ਹਨ. ਜਦਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  
ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ "ਯਹ ਦੀ,", ਜੋ ਥਕ ਅਸਲ ਥਵਚ ਥਯਸ , ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨ ੰ  ਛੇਤੀ ਵਫਾਦਾਰ 
ਚੇਲੇ ਨੇ ਰੱਥਖਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਥਜਹੜੇ ਕੇ ਰੱਥਖਆ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਪਥਹਲੇ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਪ੍ਦਰਸਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ. 

 

ਕਈ ਨ ੰ  ਮਥਹਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਰਥਹੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. ਵੀ ਦੇ ਸੁਰ  ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਅਥਜਹੇ ਲਾਇਯਨ ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਥਸਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਔਥਰਜੇਨ 
ਥ ਨੱਸਾ ਦੇ ਗ੍ੈਗਰੀ ਅਤੇ ਥਮਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਸਮਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਹੱਸੇ ਨ ੰ  
ਥਸਖਾਇਆ. 

 



ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਦੇ ਉਪਦੇਸ 'ਤੇ ਖਤਮ' ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ-
ਰੋਮੀ ਦੇ ਘੱਟ ਸਹੀ ਿੰਗ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 
2ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਥਗਆ ਸੀ. ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਆਰਿੋਡਾਕਸ 
ਥਬਸਪ ਜੌਨ ਥਕ੍ਸੋਸਟੋਮ, ਸਮਰਾਟ ਿੀਓਡੋਥਸਅਸ (ਜੋ ਥਜਹੜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਥਤਉਹਾਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਥਮਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜੁਰਅਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ), ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਰ 
4 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਲਾਉਥਦਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ੀਸਦ ਨੇ ਕੇ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਥਗਆ ਸੀ . ਅਥਜਹੇ ਥਬਆਨ, ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਅਥਤਆਚਾਰ, ਜੋ ਥਕ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ  ਗੈਰ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੇ, "ਆਓ ਥਫਰ ਥਭਆਨਕ ਯਹ ਦੀ ਭੀੜ 
ਨਾਲ ਆਮ ਥਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ," ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭ ਥਮਕਾ ਥਨਭਾਈ. 

 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਦੇ ਥਗਆਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 5 ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ 
6 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਥਵਚ ਦੀ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਔਥਰਜੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਅ ਸੀ, ਜਦਥਕ (ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਤੀ 
ਸਮੱਝ ਥਵਚ ਵੀ), ਉਸ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜ ਇਸ ਉਮਰ ਥਵਚ ਬੁਰੇ ਥਜਹੜੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮੌਕਾ ਉਸ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਥਵਚ ਸਾਮਲ ਸਨ.  ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਿੋਥਲਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ 
ਬਦਲ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ (ਪਰ ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਅਤੇ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ 
ਕੀਤਾ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ ਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ. 

 

ਰਵਾਇਤੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਚਰਚ ਥਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਥਸਰਫ 
ਥਦਨ ਹੈ ਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਇਸ ਉਮਰ ਥਵੱਚ ਸੰਭਾਥਲਆ (ਪਤਾਲ / ਗਹੈਨਾ ਥਵਚ 
ਹਮੇਸਾ ਸਾੜ ਨਾ, ਪਰ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਜਾ ਥਰਹਾ ਨਾਲ ਨ ੰ  
ਤਬਦੀਲ). ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਸੀ, ਹੈ, ਅਤੇ ਥਕਹਾ ਹੈ ਥਕ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਥਚੱਟਾ ਤਖਤ ਸਜਾ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20: 11-13) ਦੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ 
ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹਨ (ਥਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਥਪਛਲੇ 
ਸਮਾਗਮ. ਸੈਲਸੀਅਸ 1979 ਥਮਸਨਰੀ ਲੇਆਫ੍ਲੇਟ # E95h ਪਥਵੱਤਰ ਪੋ੍ਟੈਕਸਨ ਰ ਸੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ 
ਚਰਚ. ਲਾਸ ਏੰਥਜਲਸ). ਸੱਚ ਦੇ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਥਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ 



ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਿ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਹੈ. ਮਨੱੁਖਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤਸਵੀਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਯੋਜਨਾ. 

 

ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਥਯਸ , ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਅਥਜਹੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਗ  
ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਚ ਸਮੁਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮਲੀਟੋ ਦੇ ਰੱਥਖਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵਫਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ. 

 

ਬਾਈਬਲ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਥਕਰਪਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ (ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਪੁਸਥਤਕਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ 
ਜ ਸਤਾਨ ਦੇਖੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ) 

 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀ ਅਤੇ 
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ (1 ਕੁਥਰੰ 5: 7-8) ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਤਉਹਾਰ ਨ ੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  
ਹਨ.ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਹਨ ਸਾਡੀ ਥਜੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਪ 
ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਤੱਕ (cf. ਮੱਤੀ 16: 6-12; 23:28). 

 

ਵੀ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਨ ੰ  ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਥਤਉਹਾਰ ਦਾ (ਲੇਵੀ 23: 

15-16) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਜਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਥਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਥਦਨ (ਥਗਣਤੀ 28:26) ਮਸੀਹੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ. ਮਸੀਹੀ ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਥਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ (ਯਾਕ ਬ 1:18) 'ਚ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ. ਪ੍ਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਥਵਚ, ਬਸੰਤ ਥਵਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਾਿੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਿੀ 



ਸੀ. ਬਸੰਤ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਵਸ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਹੈ, ਜਦ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਸਮਝ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੁਣ (ਯ ਹੰਨਾ 6:44; 1 ਕੁਥਰੰ 1:26; ਰੋਮੀ 
11:15) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਿੀ ਬਾਅਦ ਥਵੱਚ ਆਉਣ (ਯ ਹੰਨਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ: 37- 38). 

 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਬਾਈਬਲ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਤਝੜ ਥਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰੱਖਣ 
ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਬਹਤਰ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਬਗੁਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 
ਥਤਉਹਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਅਥਿਆਇ 8 ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਸੱਤ ਥਬਗੁਲ 
ਦੁਆਰਾ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ: 15-19.ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਥਹਮਤ ਹੈ, ਜਦਥਕ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਥਵਚ ਥਬਗੁਲ ਥਜਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 
(ਕੁਝ ਪ੍ਤੀਕਾਤਥਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਥਬਗੁਲ ਦੇਖੋ) ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ, ਉਹ ਥਬਗੁਲ ਦੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਤਉਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ. 

 

ਅਗਲੇ ਪਤਨ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਪਰਾਸਥਚਤ ਦਾ ਥਦਨ ਹੈ. , ਜਦ ਥਕ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਅਜਾਜੇਲ ਬੱਕਰੀ ਨ ੰ  
ਦ ਰ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਵਾਰ ਦੀ ਭੇਜਣ ਜਦ ਸਤਾਨ ਲਈ ਬੰਨਹ  ਥਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨ ੰ  
ਵੇਥਖਆ: ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਥਵੱਚ, ਇਸ ਥਦਨ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਥਜੱਿੇ ਅਜਾਜੇਲ ਬੱਕਰੀ ਉਜਾੜ (1-10 

ਲੇਵੀ 16) ਨ ੰ  ਭੇਥਜਆ ਥਗਆ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਮਲ ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 20: 1-4). ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨ ੰ  ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋ. 

 

ਤੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ, ਰ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਥਰਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ 
ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰ ਸਤਾਨ ਦੀ ਛਲ 
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20: 1-6) ਥਬਨਾ. ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ 
ਥਵਚ ਕੀ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਥਵੱਚ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9). ਸਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਇਸੇ 



ਸਭ ਜੋ ਈਸਾਈ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮੰਤਰੀ (: 14-15 2 ਕੁਥਰੰ 11) ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਦਾ 
ਥਹੱਸਾ ਹੈ. 

 

ਬਾਈਬਲ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ (ਲੇਵੀ 23: 36B) ਅਕਸਰ ਨ ੰ  ਚਰਚ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਚੱਕਰ ਦੇ 
ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਥਦਨ ਲਈ ਥਕਹਾ ਥਗਆ ਹੈ. ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨ ੰ  
ਥਸਖਾਇਆ: 

 

ਆਖਰੀ ਥਦਨ 'ਤੇ, ਥਤਉਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮਹਾਨ ਥਦਨ, ਥਯਸ  ਨੇ ਖੜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ, 
ਅਤੇ ਆਥਖਆ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਪਆਸਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਪੀਣ ਥਦਉ. 38 ਥਜਹੜਾ ਮੇਰੇ 
ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੋਿੀ ਉਸ ਦੇ ਥਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨੇ ਥਕਹਾ ਹੈ ਥਕ ਉਸ ਨੇ 
ਜਲ ਦੇ ਦਥਰਆ ਵਥਹਣਗੇ ਜਾਵੇਗਾ. " (ਯ ਹੰਨਾ 7: 37-38) 

ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਥਦਨ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੈ. 

 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! 

 

ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਥਕ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਥਯਸ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ: 

 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਥਪਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥਸਰਫ ਪੱੁਤਰ ਨ ੰ  
ਇਕਲੌਤੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਥਜੰਦਗੀ. 17 ਹੈ, 

ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਦੋਸੀ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਥਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੰ  ਨਾ 
ਭੇਥਜਆ ਸੀ ਲਈ ਦੇ ਥਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਪਾਵੇ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ.(ਯ ਹੰਨਾ 3: 16-17) 

 

ਇਸ ਲਈ ਥਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇੱਕ ਥਰਸਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਜ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮਰਨ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੰ  
ਭੇਥਜਆ ਸੀ? 

 

ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਵਾਲਾ ਯ ਹੰਨਾ 3:16, ਥਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਥਗਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਰਥਹੰਦਾ ਸੀ ਤਸੀਹੇ ਥਵਚ ਸਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹੋਵੇਗਾ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ-ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥਪਆਰ ਨਾਲ 
ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹਰ ਥਕਸੇ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਨ ੰ  ਸਥਹਯੋਗ ਥਦੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ, ਜੋ ਥਕ ਥਨਰਪੱਖ ਹੈ? 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਲੈ ਥਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਥਪਆਰ (1 ਯ ਹੰਨਾ 4: 8,16) 

ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਭ ਥਕਸਮਤ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਥਦੱਤੇ ਸੀ? 

 

ਨੰ 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਫੀ ਥਸਆਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. 



 

ਰੋਮੀ 9: 14-15 ਥਵਚ ਥਲਥਖਆ ਹੈ: 

 

"ਸਾਨ ੰ  ਥਫਰ ਕੀ ਕਥਹਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀ! 15 ਪਰਮੇਸਰੁ ਨੇ ਮ ਸਾ 
ਨ ੰ  ਥਕਹਾ," ਮੈਨ ੰ  ਰਥਹਮ ਦੀ ਥਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਥਕਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਥਜਸ 
ਤਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ. " 

 

ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਥਵਚ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਥਵਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ 
ਥਹੱਸਾ ਚੁਥਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ. ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਥਪਆਰ ਹੈ? 

 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦਤਨ ਇਸ ਉਮਰ (ਯ ਹੰਨਾ 12: 37-40) ਥਵਚ ਅੰਨਹ ਾ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ. (16-18 ਯਸਾਯਾਹ 42 cf. ਯ ਹੰਨਾ 9:41) ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮਰ ਥਵਚ ਅੰਨਹ ਾ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਥਿਆਨ ਥਦਓ: 

 

ਮੈਨ ੰ  ਫੇਰ ਇਹ ਲੋਕ ਥਵਚ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰੇਗਾ ... 24 ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ 
ਥਵੱਚ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਥਸਕਾਇਤ ਉਪਦੇਸ ਥਸੱਖਣ 
ਜਾਵੇਗਾ.(ਯਸਾਯਾਹ 29: 14,24) 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ (ਰੋਮੀ 2:11) ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉੱਿੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ "(ਯਸਾਯਾਹ 52:10) ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ. 

 



(ਰਸ  4:12) ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਿੀਨ ਥਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਜੋ ਥਕ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ 
ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੰ  (ਰਸ  4:10) ਹੈ. ਥਕਉਥਕ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਬਾਰੇ 
ਸੱਚਾਈ, ਅਤੇ "ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ" ਸੁਥਣਆ ਕਦੇ ਹੈ (ਲ ਕਾ 
3: 6), ਉੱਿੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਯਸਾਯਾਹ 52:10, 56: 1) 

ਕਥਹੰਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਜ ਦੀ ਉਮਰ ਥਵਚ ਆਉਣ ਲਈ (cf. ਮੱਤੀ 12: 31-32; ਲ ਕਾ 13: 29- 

30). ਇਹ ਭਥਵੱਖ ਦੇ ਦੀ ਉਮਰ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20 ਪ੍ਤੀ ਪਥਹਲੇ 
ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ' ਤੇ ਉਭਾਥਰਆ ਥਗਆ ਹੈ: 5-6) ਦ ਜਾ ਪੁਨਰ ਉਿਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਚੱਟਾ 
ਤਖਤ ਸਜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20: 11-12) ਸਾਮਲ ਹਨ. ਯਸਾਯਾਹ (ਯਸਾਯਾਹ 65:20), 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਕੈਿੋਥਲਕ ਸੰਤ ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ ਹੈ ਥਕ ਇਸ 
ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ. 

 

ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਬਾਈਬਲ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਮਨਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ 
18:21 ਦੇ ਕਰਤੱਬ, 20: 6,16, 27: 9; 1 ਕੁਥਰੰ 5: 7-8). ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਲਣ (: 20-23 1 

ਕੁਥਰੰ 10) ਦੇ ਨਾਲ ਝ ਠੇ ਅਮਲ ਸਾਮਲ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਥਜੰਦਗੀ 
ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਥਕਹਾ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਯਹ ਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਰੱਥਖਆ (ਰਸ  28: 17-

19). ਜੋ ਥਕ ਸਾਰੇ ਪਥਵੱਤਰ ਲੇਵੀ 23 ਥਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਿ ਥਦਨ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ. 

 

ਇੱਕ ਥਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ 
ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ (1 ਕੁਥਰੰ 11: 1) ਨਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  
ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਰੋ. 

 

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਚਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ (ਸਨੀ, ਥਮਿ੍ਾਸ, ਪੈਨ, ਇਸਟਾਰ, 

ਡਾਇਨਾ, ਸਤ੍ੇਨੁਆ, ਜੇਨਸ, ਆਥਦ) "ਪੈਕ" ਬਾਹਰੀ ਸਾਨੋ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨ ੰ  



ਸਮਰਥਪਤ ਥਦਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਇਥਤਹਾਸ ਦੇ ਤੱਿ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 
ਸਾਬਤ ਥਕ੍ਸਮਸ, ਐਤਵਾਰ, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ, ਈਸਟਰ, ਮਥਰਯਮ ਦੇ ਜਾਣ, ਆਥਦ ਰੱਖਣ ਨਾ ਕੀਤਾ 

 

ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ? ਜੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਥਕ ਸਮਝੌਤਾ 
ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸੱਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ-ਕਥਹੰਦੇ ਮਸੀਹੀ ਗਰੱੁਪ ਜੋ ਥਯਸ  
ਅਤੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ? 

 

ਯਕੀਨਨ, ਨਾ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ-ਪੋ੍ਟੈਸਟਨ ਲੋਕ. ਨਾ ਹੀ ਅਥਜਹੇ ਦ ਜੇ ਥਦਨ ਦੀ ਸਾਿ ਦੇ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ (ਜੋ 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਿ  ਬੁੱ ਕ ਸਾਥਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਦੇ ਚਰਚ (ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਸੁਿਾਰ ਤਾਰੇ, ਪਰ 
ਨਾਲ ਥਵਰੋਿੀ ਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੇਅਰ), ਮਸੀਹਾਈ ਯਹ ਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੱੁਪ (ਜੋ 
ਥਜਹੜੇ ਥਯਸ  ਨੇ ਮਰਕੁਸ 7 ਥਵਚ ਥਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਸੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ: 6-13), 

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ (ਥਜਸ ਨੇ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ). 

 

ਇਹ ਥਸਰਫ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਥਕ ਠੀਕ ਇਸ ਵਾਰ 'ਤੇ 
ਅਸਲੀ ਥਨਹਚਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਮੰਥਨਆ ਜਾ "ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਮਸੀਹੀ" ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਥਵਰੋਿ ਅਤੇ ਏਛੁਮੇਥਨਕਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਿ ਉਤਰਾਅ ਥਨੰਦਾ 

 

21 ਸਦੀ ਥਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰਥਮਕ ਅਤੇ ਥਸਆਸੀ ਆਗ   ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.  ਲਥਹਰ 'ਤੇ ਥਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨ ੰ  ਪੀ ਹੈ ਥਕ ਮਸੀਹੀ ਿਰਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਝ ਠੇ ਮੰਤਰੀ (2 ਕੁਥਰੰ 11: 14-15) 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ "ਭੇਤ ਬਾਬਲੀ" ਥਨਹਚਾ ਹੈ ਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਥਸਆਸੀ ਆਗ  



ਸਾਮਲ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17 : 1-9). ਥਯਸ  ਨੇ (ਲ ਕਾ 12:51) ਇਸ ਉਮਰ ਥਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ 
ਏਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਸੀ. ਮਸੀਹੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਬਲ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ 
ਹਨ (; 6-7; ਜਕਰਯਾਹ 2 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 18: 4) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ (ਯਾਕ ਬ 
1:27). 

 

ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਜਆਦਾ ਆਗ  ਨ ੰ  ਵੀ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਿ 
ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਰ ਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਕ ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ. ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝ ਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਥਯਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਕਸੇ 
ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (: 10-12 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4) ਦੁਆਰਾ ਹੈ.(ਥਯਰਥਮਯਾਹ 48:10) ਸਰਾਥਪਆ 
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਭ  ਨਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਲਮ ਸਮਝੌਤਾ ਆਥਦ ਿੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗਲਤ ਹੈ. 

 

ਇੰਟਰਫੇਿ ਿਾਰਥਮਕ ਏਕਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਮਥਹਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 
ਥਨਊ ਨੇਮ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਵਸਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਅਦ, 

ਥਯਸ  ਨੇ ਵਾਪਸ ਵਾਪਰਨਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: 

 

ਸਾਨ ੰ  ਸਭ ਨ ੰ , ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਦਮੀ ਨ ੰ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਪ ਨ ੰ  ਥਨਹਚਾ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਬਾਰੇ ਥਗਆਨ ਥਵੱਚ ਆ ਤਕ. (ਅਫ 4:13) 

 

"ਗਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ ਹੈ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਿੀ! ਸੁਣੋ ਲਈ, ਮੈਨ ੰ  ਆ ਥਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ 
ਥਵਚਕਾਰ ਰਥਹਣ ਜਾਵੇਗਾ," ਪ੍ਭ  ਆਖਦਾ ਹੈ. 11 "ਕਈ ਰਾਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਦਨ ਥਵੱਚ ਪ੍ਭ  ਨ ੰ  
ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ. ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਥਵਚਕਾਰ ਰਥਹਣ 
ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਥਕ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 



ਘੱਥਲਆ ਹੈ12 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਥਵੱਤਰ ਦੇਸ ਥਵਚ ਉਸ ਦਾ ਥਵਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹ ਦਾਹ ਦੇ 
ਕਬਜੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਥਫਰ ਯਰ ਸਲਮ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ (ਜਕਰਯਾਹ 2...: 10-12) 

 
ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ: 

 

ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਮੀਦ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਥਦੱਤਾ ਹੈ; 5 ਇੱਕ ਪ੍ਭ  ਹੈ, ਇੱਕ ਥਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਪਥਤਸਮਾ; 6 ਇੱਕ 
ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥਪਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਸਭ ਨ ੰ  ਹੈ. (ਅਫ 4: 4-6) 

 

ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਥਵਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਥਨਹਚਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ, , 
ਬਾਬਲ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17), ਜੋ ਥਕ ਥਯਸ  ਨ ੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 19) ਹੈ. 

 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਮਸੀਹੀ ਏਕਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਥਰਟਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2 & 3) ਥਵੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ, ਸਾਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਜਦਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਉਿੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਥਨਿੱਘੇ 
ਸਬੰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ (cf. ਰੋਮੀ 12:18), ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ ਥਕ 
ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਰਮ' ਤੇ ਥਵਚਾਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਥਨਹਚਾ. ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਥਯਸ  ਦੀ ਥਮਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਥਜਹੜੇ ਵੱਿ 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾਹੀ ਜਾਵੇਗਾ (ਮਰਕੁਸ 7: 9-13). 

 



ਥਚੰਨਹ , ਸਬ ਤ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ 

 

ਸੰਖੇਪ ਥਵੱਚ, ਇੱਿੇ ਕਥਰਸਮੇ, ਸਬ ਤ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 
ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ: 

 

1. ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਥਮਲ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਇਲਮ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ (cf. ਮੱਤੀ 15: 3- 9) ਦਾ ਥਵਰੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

 

2. ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ" ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਰਸ  ਉਦਾਹਰਨ 20:28; 1 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 5). 

 

3. ਅਸਲੀ ਥਵਸਵਾਸ ਨ ੰ  (ਯਹ ਦਾਹ 3) ਲਈ ਪ ਰਵਕ ਘੁਲਦਾ, ਵੀ ਅਥਤਆਚਾਰ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇ 
ਅਿੀਨ (ਰਸ  ਉਦਾਹਰਨ 5: 27-32). 

 

4. ਭਰ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਲਮ ਨ ੰ  ਟਰੇਸ (cf. 1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 6). 

 

5. ਨੀਸਾਨ (ਮੱਤੀ 26:18 5 ਲੇਵੀ 23)  ਦੇ 14 ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਖੋ. 

 

6. ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬੁੱ ਕ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸਨ (cf. 2 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 16-17; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1: 9-19; 22: 18-19; ਯਸਾਯਾਹ 8:16). 

 



7. ਅਰੰਭ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥਸੱਥਖਆ (ਰੋਮੀ 1:20; 2: 2,9). 

 

8. ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਪਆਰ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 4). 

 

9. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਥਵਚ ਥਕਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਥਵਚ ਥਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਥਵਰੋਿ (ਯ ਹੰਨਾ 18:36; ਲ ਕਾ 
3:14). 

 

10. ਸਤਾਇਆ ਥਗਆ, ਪਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਤਾਉਣ (ਯ ਹੰਨਾ 15: 20-21; 18:36 cf.). 

 

11. ਿਾਰਥਮਕ ਪਥਹਰਾਵੇ ਜ ਇਮਾਰਤ (: 29-30 cf. ਸਾਰ 12) ਦੇ ਰ ਪ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਹਰਾ 
ਸਾਨੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ. 

 

12. (19-20 28 ਮੱਤੀ 24:14) ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ-ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪ੍ਚਾਰ. 

 

13. ਇੱਕ "ਛੋਟੇ ਝੁੰ ਡ" (; ਰੋਮੀ 11 ਲ ਕਾ 12:32: 5; cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 14: 1-9) ਹੈ. 

 

14. ਮਲਟੀਪਲ ਲੀਡ ਸਥਹਰ (ਇਬ 13:14) ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਅਥਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ 
ਸੱਤ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਭੌਥਤਕ ਸਥਿਤੀ ਟਰੇਸ. 

 

15. ਬਾਈਬਲ ਸਬਤ ਦੇ ਥਦਨ ਦਾ ਥਨਸਾਨ ਹੈ (ਕ ਚ 31:13; ਇਬ 4: 9). 

 



16. ਥਯਸ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਵੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਥਰੰ 5: 7-8; ਯਾਕ ਬ 1:18) 

 

17. ਗੈਰ (: 20-22 1 ਕੁਥਰੰ 10) ਦੀ ਥਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਉਪਦੇਸ. 

 

18. ਅੰਤ ਥਵੱਚ-ਵਾਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13: 4-

10; 18: 4) 

 

ਥਸਰਫ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਇਹ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.  - ਰੋਮਨ 
ਚਰਚ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਸੀਹੀ 
ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

3. ਨਯੂ ਤੇਸਤਾਮੇੇੰਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਹਇੋਆ ਸੀ? 

 

ਇਟਾਥਲਕ ਥਵੱਚ ਇਸ ਪਥਹਲੇ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਇਟਾਥਲਕ ਥਵੱਚ ਬੰਦ ਪੈਰਾ ਵੱਿ ਹੋਰ, ਇਸ ਅਥਿਆਇ ਨ ੰ  
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ ਦੀ ਦੇਰ ਸਾਬਕਾ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਥਲਥਖਆ ਥਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 1985 ਡਾ ਥਵਚ 
ਪ੍ਕਾਥਸਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ ਥਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਲੈ ਥਦੰਦਾ ਹੈ ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਥਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾ ਚਰਚ ਅਕਸਰ KJV ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ 
ਵਾਿਾ. 

 



ਮਸੀਹ ਨੇ ਥਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ" (ਮੱਤੀ 16:18). ਇੱਕ ਚਰਚ, ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਨ ੰ  ਪ੍ਕਾਥਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ - - ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ 
ਨ ੰ  ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਥਲਆਇਆ - ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਸੀ. 

 

ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਸਥਹਮਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅਣਥਗਣਤ, ਸਭ ਲੋਕ ਦੀ 
ਸਿਾਪਨਾ, ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਥਸਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਅਸਥਹਮਤੀ. 

 

ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਥਵਚ ਚਰਚ 

 

ਜਦਥਕ ਥਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੇਜੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਬਣਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ 
ਥਬਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਥਭਅਤਾ ਦੇ ਮਜਬ ਤ ਪ੍ਭਾਵ ਬਣਨ, ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨ ੰ  
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਅਥਜਹੇ ਮਕਸਦ. ਉਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਥਵਚ ਥਯਸ  ਨੇ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਕੀਤੀ: 

 

"ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਜਗਤ ਲਈ ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ... ਪਥਵੱਤਰ ਥਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਹਨ ... ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹ ਥਜਸ ਨ ੰ  ਤ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਰੱਖਣ, ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀ 
ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ. ਮੈਨ ੰ  ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੁਸਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦੇ ਨਹੀ 
ਹਨ, ਸੰਸਾਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ "(ਯ ਹੰਨਾ 17: 9-16). 

 



ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ - - ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਥਵਦੇਸੀ ਹੈ - ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਚਰਚ 
ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਥਵਚ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਥਵਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਥਸਆ ਥਗਆ ਹੈ. 

 

ਥਖੰਡੇ - ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਨ ੰ  ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. "ਜੇ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  
ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ," ਥਯਸ  ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੱਕ (ਯ ਹੰਨਾ 15:20) ਨੇ ਥਕਹਾ 
ਥਕ. "ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਥਯਸ  ਥਵੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਰਥਹਣ ਲਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੰੁਦਾ" (II 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:12). 

 

ਰਾਤ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਨੇ ਸਲੀਬ ਥਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਥਖਆ, "ਇਹ ਥਲਥਖਆ 
ਹੈ: 'ਮੈਨ ੰ  ਆਜਡੀ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੇਡ ਥਖੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ'" (ਮਰਕੁਸ 14:27). ਬਾਅਦ, ਉਹ 
ਅਯਾਲੀ, ਸਲੀਬ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, "ਭੇਡ" - ਉਸ ਚਰਚ - ਫੁਟਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਨ. 

 

ਥਪਹਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਮ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਕਹਾ ਸੀ ਥਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ, "ਤ ੰ  ਥਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ" 
(ਯ ਹੰਨਾ 16:32). 

 

ਇਹ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਦੇ ਸੁਰ  ਸੁਰ  ਕਰ ਥਦੱਤਾ. ਨੋਥਟਸ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8: 1: ". ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 
ਅਥਤਆਚਾਰ ਯਰ ਸਲਮ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ 'ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਉਥਠਆ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹ ਥਦਯਾ ਅਤੇ 
ਸਾਮਥਰਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥਵੱਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਥਸਰਫ ਰਸ ਲ ਹੀ," 

 



ਵਾਰਨ ਕੋਈ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਥਵੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਥਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਥਯਸ  ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  "ਛੋਟੇ ਝੁੰ ਡ" 
(ਲ ਕਾ 12:32) ਕਥਹੰਦੇ ਹਨ. ਨਫਰਤ ਨ ੰ  ਸਤਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਥਖੱਲਰ - ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ... 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਵੀ ਇਥਤਹਾਸਕਾਰ, ਥਜੱਿੇ 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਥਣਆ ਕਦੇ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਕੀ ਹੈ. 

 

ਬਰਾਡ ਬਹੁਮਤ ਿੋਖਾ 

 

ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਥਵਚ, ਸਾਰੇ ਅਗੰਮ ਥਤਆਗ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ. 

 

ਮਹਾਨ ਿੋਖਾ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਨੇ ਥਵਚ ਹੁਣ ਥਸਰਫ ਅੱਗੇ, ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਥਵਚ ਥਯਸ  ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਥਹਲੀ 
ਘਟਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ. 

 

"ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ," ਉਸ ਨੇ ਥਕਹਾ, "ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਥਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ, ਆਥਖਆ, ਮੈਨ ੰ  ਮਸੀਹ ਹੈ; ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  ਗੁਮਰਾਹ 
ਕਰੇਗਾ." (ਮੱਤੀ 24: 4-5, ਥਅਿਕਾਰਕ ਵਰਜਨ). 

 

ਥਿਆਨ ਨਾਲ ਥਿਆਨ: ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ 
ਸੀ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ! 



 

ਥਯਸ  ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਤਸਵੀਰ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਥਕਹਾ: "ਵਾਈਡ ਫਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਰਾਹ 
ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਥਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੇ ਹਨ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ. ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ (ਮੱਤੀ 7: 13-14) ਹਨ ". 

 

ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਹੈ? ਸਾਇਦ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੰਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥਕਹਾ ਹੈ. ਕਰਨਾ ਮ ਰਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਬਣ ਥਗਆ ਹੈ! 

 

ਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਨਾ 
ਇੱਕ ਭ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਦਸਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ - ਨ ੰ  ਚਾਨਣ ਦੇ ਦ ਤ ਦੇ ਰ ਪ 
ਥਵੱਚ. ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 9, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇ ਪੜਹਨ ਦੀ "ਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਗੁਮਰਾਹ 
ਕਰ." 

 

ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਯਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਥਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ - ਜੀ, 
ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ. ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਅਥਹਸਾਸ ਥਬਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਿੋਖਾ. 

 

ਰਸ ਲ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਥਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ 

 



ਰਸ ਲ, ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ , ਕੇ ਥਸੱਿਾ ਹੀ ਥਹਦਾਇਤ ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਕਰਨਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਹੈ. 

 

ਬਚਣਾ 20 ਸਾਲ ਥਯਸ  ਦੇ ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਥਹਲੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਵੱਚ, ਮਸੀਹੀ 
ਝ ਠੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ ਰਸ ਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝ ਠੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ: 
"ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਕਸੇ ਵੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਥਦਓ , ਉਸੇ ਥਦਨ [ਮਨੱੁਖੀ 
ਮਾਮਲੇ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਾਸਟਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ] ਆ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦ ਰ ਥਡੱਗਣ ਆਵੇਗਾ "ਲਈ (II ਿੱਸ 2: 3). 

 

ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20 ਥਵੱਚ: 29-30, ਗੈਰ-ਅਥਿਆਪਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥਕ ਿਰਮ-ਥਤਆਗ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਸ 
ਨੇ ਸਿਾਨਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਜੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਫਸੁਸ 'ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਚਰਚ ਦੇ (ਸੇਵਕ) ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ. "ਲਈ," ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਇਸ 
ਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲੀ ਬਥਘਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਨ ੰ  
ਨਸਟ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਆਪ ਥਵੱਚ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਭ੍ਸਟ ਕੁਝ ਗੱਲ 
ਕਰ." ਇਸੇ? "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਬਨਾਉਣਗੇ." ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਥਨਿੱਜੀ ਹੇਠ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਲਈ. ਨਵ ਪਲੋਸ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ! 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪ ਰੀ ਅਥਹਮੀਅਤ ਨ ੰ  ਫੜਨ ਹੋ? ਬਜੁਰਗ ਜ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਥਕਉਥਕ, 

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫਸੁਸ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਿ ੇਸਿਾਨਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਝ ਠੇ ਮੰਤਰੀ, ਭੇਡ ਦੇ ਭੇਸ ਥਵੱਚ ਬਥਘਆੜ, ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 
ਸਨ. ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਥਵਚ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਤੱਕ ਨ ੰ  ਵੀ ਕੁਝ ਥਯਸ  ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  
ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਹੇਠ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. 

 



ਪ੍ਚਾਰਕ ਥਤਮੋਥਿਉਸ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਥਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ "ਯਕੀਨ, ਤਾੜ, ਉਤਸਾਥਹਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸਬਰ 
ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ." ਉਸ ਨ ੰ  ਥਹਦਾਇਤ - ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ - "... ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਅਥਿਆਪਕ ਲਈ ਿੇਰ ਹੋਵੇਗਾ" - ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਥਕ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਥਹਤ - "ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ 
ਦੀ ਵੱਲ ਥਫਰਨਗੇ ਜਾ" (II ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4: 2 -4). ਇਹ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਥਦਨ 'ਚ ਸੀ. ਕਈ ਜੋ 
ਥਕ ਮੁਿਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿਾਨਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਥਵਚ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ , ਨਾ 
ਸੀ, ਥਕਉਥਕ ਉਹ ਅਸਲ ਤੋਬਾ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ 
ਸੀ. ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਜੋ,, ਮਨਘੜਤ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਲਥਗਆ ਹੈ - 
ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਦੀ ਪ ਜਾ ਲਈ ਸ ਝ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਗਏ ਸਨ. 

 

ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿੱਸਲੁਨੀਕਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਥਚੱਠੀ ਥਲਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ "ਬਦੀ ਦੀ 
ਗੁਪਤ" ਬਾਰੇ ਥਕਹਾ ਥਕ "ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ" (II ਿੱਸ 2: 7, AV). ਨੋਥਟਸ: ਕੁਿਰਮ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਥਵਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਨ. ਰੋਮੀ ਸੰਸਾਰ ਭੇਤ ਿਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ ਰਜ ਦੀ 
ਪ ਜਾ ਗੁਪਤ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਭਰ ਥਗਆ. 

 

ਨ ੰ  ਦ ੇਕਈ ਥਯਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਵਾਿਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਥਗਆ ਹੈ ਥਕ. 

 

ਯਹ ਦਾਹ, ਆਪਣੀ ਥਚੱਠੀ ਥਵਚ ਸਲਾਹ ਹੈ ਥਕ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  "ਥਨਹਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਥਵੱਤਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਥਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ ਪ ਰਵਕ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਥਜਆਦਾ ਇਸ ਸਜਾ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 
ਸੀ, ਦੇ ਥਖਲਾਫ ਲੋਕ ਥਵੱਚ ਵਿ ਹੈ ਜੋ ਥਵਲਾਸ ਥਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਥਕਰਪਾ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਅਤੇ ਕੇਵਲ 



ਪ੍ਭ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਭ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ .... ਇਹ ਥਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ, 

ਆਤਮਾ "(ਯਹ ਦਾਹ 3-4, 19) ਹੋਣ ਨਹੀ ਹਨ. ਉਹ ਤਪੱਥਸਆ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ. 

 

ਯਹ ਦਾਹ ਨ ੰ  ਇਹ ਪ੍ਚਾਰਕ ਥਵਸਵਾਸੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਥਹੰਦਾ ਹੈ. 

 

ਵਾਰ ਯ ਹੰਨਾ ਪਥਰਚਯ ਨੇ ਥਲਥਖਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਕਾਲੀ ਨੋਟ ਥਜਹੜੇ ਲੁਕੀ ਥਵਚ ਪਥਹਲੀ ਵਿ 
'ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ: "ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਚਲਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਦੇ ਨਾ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਥਰਹਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਥਗਆ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ "(ਮੈਨ ੰ  
ਯ ਹੰਨਾ 2:19). 

 

ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਝ ਠੇ, ਨੌਸਥਟਕਵਾਦੀ ਕਥਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਥਦੱਤਾ, ਉਹ ਚੇਲੇ 
ਡਰਾਇੰਗ, ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਦੀ ਵੱਿ ਹੋਰ ਲਈ ਰਥਹ ਨਾ ਕੀਤਾ. 

 

ਆਈ ਸੀ, ਪਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਿਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ. 

 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਾਹਰ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ 

 

ਪਤਰਸ ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ ਹੈ. ਉੱਿੇ ਮਸੀਹੀ 
ਝ ਠੇ ਥਸੱਥਖਅਕ ਥਜਸ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਥਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਸਨ, "ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਥਵਨਾਸਕਾਰੀ 



ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਥਕਉਥਕ, ਥਜਸ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ" (II 
ਪਤਰਸ 2: 2). 

 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਿ ਥਤਆਰ (: 15-16 II ਪਤਰਸ 3) ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰੋਥੜਆ ਥਗਆ 
ਹੈ. ਪਰ ਸਿਾਨਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਫਰਕੇ ਸਰ ਪ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਥਹਲੇ 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਝ ਠੇ ਪ੍ਚਾਰਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕੱਿਣ ਲਈ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ. 

 

ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਥਚੱਠੀ ਥਵਚ ਥਲਥਖਆ ਹੈ:. "ਮੈਨ ੰ  ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਥਲਥਖਆ 
ਸੀ, ਪਰ ਥਦਯੁਥਤ੍ਫੇਸ ਨੇ ਆਪਸ ਥਵੱਚ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਥਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ 
ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨ ੰ , ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਆ, ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਥਕ ਉਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥਵਰੱੁਿ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟ ਨਾ, 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਭਰਾ-ਭਰਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਜਹੜੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਮਨਹ ਾ "(III ਯ ਹੰਨਾ 9-10). 

 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਸਾਮਲ, ਥਦੱਖ, ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ 
ਥਦੱਤਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਸੀ! 

 

ਇਹ ਥਖੰਡੇ ਲੋਕ ਥਜਸ ਨ ੰ  ਯ ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਥਖਆ, "ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ" ਸਨ 
(ਮੈਨ ੰ  ਯ ਹੰਨਾ 3: 1). 

 



ਨਾਮ ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਥਵੱਚ ਵਿ ਕੇ ਦ ਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਥਰਹਾ ਸੀ, ਸਿਾਨਕ ਕਲੀਥਸਯਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਥਵੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ 
ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝ ਠੇ ਥਸੱਥਖਆ 'ਹੇਠ ਥਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੋਖਾ. (ਹੋਏਹ ਐਿੱਚ ਇਸੇ ਇਸ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੋਸ. ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਰਸਾਲੇ, ਮਈ 1985) 

 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਸਨ, ਥਵਚਕਾਰ ਸੇਪਰਥਤਓਨ੍ਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਪੁਸਥਤਕਾ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਨ ੰ  "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ 
ਇਥਤਹਾਸ." 

 

4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਬਹੁਤੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ? 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ, ਅਥਜਹੇ ਸਾਰੇ ਗਰੱੁਪ ਹੀ ਹਨ? ਉੱਿੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਚਰਚ (ਸਮੇਤ ਵੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਵਿੀਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਬਕੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ. 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਿੇ ਸਬ ਤ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਰਸਮੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੋ? 

 

ਯਕੀਨਨ ਉੱਿੇ ਹਨ. 

 



ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕ (ਯ ਹੰਨਾ 6:44) ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਥਦੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਅਥਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮੈਨ ੰ  
ਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਤੱਕ ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ. 

 

ਕੁਝ ਥਪਛੋਕੜ 

 

ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਥਕਸੋਰ ਥਵੱਚ, ਮੈਨ ੰ  ਅਥਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨ ੰ  "ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੀ ਚਰਚ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬ ਤ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਮਾਤਾ-ਥਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਇੱਕ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ" ਸੇਵਾ ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਸਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਦੇ ਸ ਚੀਬੱਿ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਕੀ ਹੋਇਆ. 

 

ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਬਤ ਦੇ ਮੈਨ ੰ  ਹਾਜਰ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਭਵ 100 ਫਰਬਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦਪਾਦਰੀ ਨੇ 
ਥਕਹਾ ਥਕ "ਥਯਸ " ਥਵਅਰਿ (ਅਰਿ) ਪੁਨਰਾਵ੍ੱ ਤੀ ਥਵੱਚ, ਮੈਨ ੰ  ਅਥਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਥਕ ਇਸ ਸੰਭਵ ਹੋ 
ਨਾ ਸਥਕਆ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ (cf. ਮੱਤੀ 6: 7), ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  
ਬਾਹਰ ਨ ੰ  ਤੁਥਰਆ ਸੇਵਾ ਦੇ. 

 

ਥਫਰ 'ਤੇ ਤੱਕ, ਮੈਨ ੰ  ਅਥਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਥਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ "ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਚਰਚ" ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ. 

 



ਅਥਿਆਇ 2 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ 3 ਥਵੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਥਵਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਥਸੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  
ਇਹ ਵੀ ਥਸੱਟਾ ਕੱਥਿਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਭ ਸਹੀ ਚਰਚ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3 ਥਵਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬੰਥਨਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ: 7-13. 

 

ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਥਵਸਵਾਸ 

 

ਕਈ ਿਰਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ ਪਥਹਲੇ ਥਤੰਨ ਅਥਿਆਇ ਥਵਚ ਥਜਕਰ 
ਨਾ ਥਸਰਫ ਅਸਲੀ ਚਰਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯ ਹੰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਸਮ ਸੱਤ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ 
ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਜੀਸਸ 
ਕਰਾਇਸਟ. ਸਭ, ਅੰਤ 'ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਥਯਸ  ਦੇ ਸਬਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ 
ਸੀ. 

 

ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਯੁੱ ਗ (ਇਥਤਹਾਸ 'ਤੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਥਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ 
ਪੁਸਥਤਕਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਲਈ) ਕੁਝ ਨੇ ਥਵਸਵਾਸ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਦੇਰ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ  ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1933 ਥਵਚ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਥਗਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਥਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, 

ਪਰ, ਜੋ ਥਕ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਚਰਚ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ 
ਤਕ ਮੌਜ ਦ ਤੱਕ (cf. ਇਬ 13: 1; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 10-11). 

 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚਰਚ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਭਰ ਚਰਚ ਰੱਥਖਆ ਥਗਆ ਸੀ) ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਥਹੱਸਾ 
ਐਲਾਨ ਸੁਪਨੇ ਹਰਬਰਟ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 



ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨ ੰ  ਤਾਰੇ ਥਗਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ , 1973, ਸਫੇ. 
187,193-194 ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਾਫੀ). ਉਸ ਨੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਥਕ ਉਹ ਪ ਰਾ ਹੋ ਥਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਸੁਪਨੇ ( ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਕੋ-ਵਰਕਰ ਨ ੰ  ਪੱਤਰ, 28 ਨਵੰਬਰ, 1956) ਦੇ ਪਥਹਲੇ ਥਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਹੋਣਾ ਸੀ. 

 

ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਗਠਨ ਸੁਪਨੇ (ਬੌਬ Thiel ਦੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ 
Fesilafai Fiso Leaana ਕਰਨ ਲਈ) ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਾਅਦ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਥਗਆ ਸੀ ਤਾਰੇ ਥਗਆ 
ਸੀ.ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਥਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ cog 

ਗਰੱੁਪ, cog ਥਜਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਅਸਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਪ੍ਤੀ ਥਪਛਲੇ ਥਦਨ ਥਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ: (ਲਈ 17-18. ਵੇਰਵਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਚਰਚ) ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਕਈ ਲਾਉਥਦਥਕਯਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦ ਕੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 12: 23-32). 

 

ਉਸ ਦੇ ਅਕਤ ਬਰ 1979 ਪਲੇਨ ਸੱਚ ਥਸਰਲੇਖ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ 7 

ਸਬ ਤ ਲੇਖ ਥਵਚ, ਦੇਰ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ  ਸੱਤ ਸਬ ਤ ਹੈ ਥਕ ਉਸ ਨੇ ਮਥਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 
ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਹੈ ਸੀ ਸ ਚੀਬੱਿ. ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ / ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  1) 

ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ?, 2) ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਦੇ ਥਸ੍ਸਟੀ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 3) ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਨੱੁਖ?, ਹੈ 4) ਸੱਚ ਨ ੰ  ਇਸਰਾਏਲ, 5) ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ 
ਇੰਜੀਲ ਬਾਰੇ, 6) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚਰਚ?, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਦੇ 7) 

ਤਰਜੀਹ. ਉਸ ਨੇ ਮਥਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਥਕ, ਥਫਰ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਵਸਵ-ਥਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵੱਚ ਦ ੇਰ ਪ ਥਵੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਖਾਸ ਥਜਹੜੇ ਸਾਨ ੰ  ਥਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਿਤ: 



1) ਥਵਚਾਰ ਹੈ ਥਕ ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਅਰੰਭ 'ਤੇ ਸੀ, 

2) ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਥਪਤਾ ਦੇ ਅਥਿਕਾਰ ਥਵੱਚ ਸਭ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਥਪਆਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ 
ਤਥਹਤ ਕੰਮ) ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਥਵਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ (ਰੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ 5: 4; 

ਮੱਤੀ 5:48) ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ (ਅਫ 4 ਤੱਕ ਥਸੱਥਖਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ: 11-16), 

3) ਪਰਮੇਸੁਰ ਬੁੱ ਝ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਉਤਪਤ 2 ਇਹ ਹੈ: ਪਰਮੇਸੁਰ 
(ਅਫ 3 ਦੇ ਪਥਰਵਾਰ ਥਵਚ 45-48):: 7) ਅਤੇ ਥਕ ਉਹ ਕਾਲ (ਯ ਹੰਨਾ 6:44) ਰ ਹਾਨੀ (1 ਕੁਥਰੰ 
15 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 14-19) , 

4) ਆਿੁਥਨਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਸ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ (cf. ਉਤਪਤ 
48, 49 ਨਾਲ ਸਬੰਿ; 1 ਰਾਜ 12: 19-20; ਯਾਕ ਬ 1: 1; ਥਯਰਥਮਯਾਹ 30: 7; ਦਾਨੀਏਲ 
11:39), 

5) ਰਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ-(ਮਰਕੁਸ 1: 14-15; ਰਸ  1: 1-3), 

6) ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ (ਮੱਤੀ 24:14 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ; 28: 19-20; ਯ ਹੰਨਾ 
6:29; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13; 1 ਕੁਥਰੰ 12: 1-31; 16: 9; 2 ਕੁਥਰੰ 6: 14-18; ਅਫ 5: 

25-32) ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ (ਜਬ ਰ 33: 4; ਯਸਾਯਾਹ 61: 8; ਯ ਹੰਨਾ 17:17; 2 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 
2:15), 

7) ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ (ਮੱਤੀ 24:14) ਅਤੇ 
ਜਲਦੀ ਹੀ-ਆਉਣ ਹਜਾਰ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 20 ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ: 4), ਜਦਥਕ ਚੇਲੇ ਸਭ 
ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇ (ਮੱਤੀ 28:19 -20). 

ਨੋਟ: ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਬਰਟ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਉਤਰਾਥਿਕਾਰੀ ਥਤਆਗ ਥਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਇਲਮ ਦੀ ਥਵਲੱਖਣ ਚਰਚ ਦੇ ਸਭ ਥਤਆਗ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ 
ਥਰਹਾ. ਥਤਆਗੀ ਵਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 18-19) ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ 
ਥਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਟਰੇਥਸੰਗ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 



ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਜ ਥਜਹੜੇ ਸੱਤ ਅੰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਦਥਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਚ ਹਰਬਰਟ ਦੇ ਅੰਕ 2, 6, ਅਤੇ 7 ਦਾ ਅਥਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਫੇਲਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਮਥਝਆ ਹੈ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  6 ਅਤੇ 
ਉਪਰੋਕਤ 7 ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਨ ੰ  
ਥਸੱਥਖਆ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਨਾ ਸਨ, ਸਾਥਮਲ ਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੋ 
ਥਕ ਥਤਆਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ-ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਪੋਿੀ 33 ਪ੍ਤੀ ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 4. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਥਖਆ, "ਮੈਨ ੰ  ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰੇਗਾ" (ਯਸਾਯਾਹ 61: 8), ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੁਝ ਪਬਥਲਸ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ ਗਲਤੀ ਸਪੱਸਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ 
ਥਦਸਾ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੰਡਣ. 

ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੱੁਪ ਛ ਟ ਅੰਕ 6 ਅਤੇ 7 ਪਰ, ਇੱਿੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਥਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ  6 

ਅੰਕ ਅਤੇ ਥਬੰਦ  7 ਦੇ ਥਹੱਸੇ ਸਬੰਿਤ ਥਲਥਖਆ ਹੈ: 

ਮੱਤੀ 28 ਥਵੱਚ: 19-20, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ 1) ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਲ 
(ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਵਰਜਨ, ਥਯਸ  ਨ ੰ , ਮਰਕੁਸ 16:15) ਦੇ ਇਸੇ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ; 2) ਥਜਹੜੇ 
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਬਪਥਤਸਮਾ; ਥਫਰ ਜੋ ਥਕ ਬਾਅਦ, 3) ਨ ੰ  
ਹੁਕਮ "(ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ  ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਾਫੀ, ਪੀ. 523) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ 
ਥਦੰਦੇ ਹੋ. 

ਚਰਚ ਦੇ ਮਕਸਦ, 1) ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ 2) ਇੱਜੜ ਨ ੰ  
ਭੋਜਨ. 

"ਥਨ:" - "ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਸੀਹੀ," ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਨ ੰ  ਵੱਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਜ ਥਵੱਚ ਸਿਾਪਤ ਚੜਹਨ ਲਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਟ੍ੇਥਨੰਗ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਿੰਗ ਨਾਲ ਥਸਖਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਉਸ 
ਦੇ ਰਾਜ ਥਵੱਚ! (ਯੁਗ ਦੇ ਭੇਦ, p.270). 



ਹਰਬਰਟ ਨ ੰ  ਵੀ, ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ "ਪੰੁਜ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਆਿੁਥਨਕ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ - ਥਪੰ੍ਥਟੰਗ ਪੈ੍ਿੱਸ, 

ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਥਵਜਨ, ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਥਮੰਟ ਜ ਘੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥਕਸੇ 
ਵੀ ਥਹੱਸੇ' ਚ ਇਕ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਥਮਲਾ 
ਪਥਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਸ ਲ "ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਿ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ 7 ਸਬ ਤ, ਭਾਗ 6. ਪਲੇਨ ਸੱਚ, 

ਅਗਸਤ 1979). 

ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਥਪੰ੍ਥਟੰਗ ਪੈ੍ਿੱਸ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਮਲ 
ਹਨ ਪੰੁਜ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 21 ਸਦੀ ਿੰਗ ਵਰਤਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ, ਥਜਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਪੰੁਜ 
ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹਰਬਰਟ ਵਰਥਤਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਸਾਨ ੰ  ਰਾਜ ਦੀ 
ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਥਹ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਨੇ 
ਥਕਹਾ ਸੀ ਥਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੱਤੀ 7 ਥਵਚ ਝ ਠੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ 
ਥਕਸਮ ਹੈ, ਹੈ: 15-18. 

ਥਸੱਥਖਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ, ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਥਲਥਖਆ, ਸਾਲ 1933 (ਯੁਗ, 1985 ਦੇ ਭੇਤ) "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
18 ਬੁਥਨਆਦੀ ਅਤੇ ਜਰ ਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਥਦੱਤਾ 
ਥਗਆ ਹੈ". ਸਾਰੇ ਥਜਹੜੇ "ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ " ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਥਵਸਵਾਸ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਬਆਨ (www.ccog.org 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ) ਥਵੱਚਹਨ. ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਲਈ 
ਕੇਸ ਦੇ ਗਰੱੁਪ, ਥਜਸ ਦੇ ਆਗ  ਨ ੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸਨ, ਦੀ 
(ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ) ਨਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ ਚੀ 
ਥਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦੇਰ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ  ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਹੈ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਕਰਦੇ, 
ਨਾ (ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਚਰਚ Era ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖਥਮਸਨ, 17 ਦਸੰਬਰ, 1983 ਨ ੰ  
ਥਦੱਤਾ ਦੇਖੋ) ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਥਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸ ਚੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਥਜਹੜੇ ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਨਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ (ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇਹ 18 ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਮੁੜ: 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਲਈ ਥਕੰਨੇ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਨ ਭਰ ਥਨਊਜ, 25 ਅਗਸਤ, 1986). 

ਥਯਸ  ਨੇ "ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਦਾ ਨੇ 
ਚੇਤਾਵਨੀ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:11), ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਤੀਤ ਥਸੱਥਖਆ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ 



ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ 
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਥਕ ਜੋ ਲੋਕ ਥਵਸਵਾਸੀ ਸੱਚ "ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰ ਥਦੰਦੇ ਹਨ," ਕਰੇਗਾ ਹੋਣ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਥਪਛਲੇ ਥਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਭਥਵੱਖ (cf. ਦਾਨੀਏਲ 11 

ਥਵਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: 30-35; 1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4: 1 ). ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਥਕ ਥਕਸੇ ਥਸੱਥਖਆ ਦੀ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. 

ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਥਹਲ (ਮੱਤੀ 24:14; 28:19) 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੱਥਖਆ, ਨਾ ਹੈ, ਆਗ  ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ 
ਗਰੱੁਪ, ਪ ਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੈ; ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ ਥਦਖਾਇਆ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ "ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਸਰੋਪਾ" (ਲੀਡਰਥਸਪ ਦਾ ਅਥਿਕਾਰ) ਥਕਹਾ 
ਥਗਆ ਹੈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਹਨ. 14-17: ਨੇ ਥਕਹਾ ਥਕ ਸਰੋਪਾ ਨਾਲ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 12 "ਔਰਤ" ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ. 

ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਥਕਤਾਬ ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ: 

ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪੇ੍ਮ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ. (ਇਬ 13: 1) 

ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਨ ੰ  ਲੈ ਇੱਿੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਦ ਨ ੰ  ਤੌਰ ਤੇ "ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪੇ੍ਮ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬਦ 
ਦਾ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ. ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਵਾਰ ਥਵੱਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਇਥਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ (ਇੱਕ ਥਡਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਮੌਜ ਦ ਹੋ ਥਗਆ ਸੀ  ਦਾ 
ਯ ਨਾਨੀ ਵਰਜਨ ਹੈ.  ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋਕ ਹਨ.  ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. 

ਥਿਆਨ ਥਦਓ-ਮੁੱ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਥਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਬਾਰੇ ਥਲਥਖਆ ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣ: 

... ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਸਥਚਆਈ ਦਾ ਿੰਮਹ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ ਦੇ 
ਘਰ. (1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:15) 

ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ , ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਜੋ, ਸਰਥਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ 
ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਨ ੰ  ਵੀ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਥਮਹਨਤੀ ਹੋ. (2 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 2:15) 



ਵਫਾਦਾਰ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਬਕੀਏ ਨ ੰ , ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12 ਦਾ "ਔਰਤ ਨ ੰ ": 14-16, ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਹਮੇਸਾ ਸਹੀ ਵੰਡ (ਸਮਝ) ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਚਆਈ ਦਾ ਿੰਮਹ 
ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਜਾਣ ਬੁਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ, ਛਪੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਥਕ (ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਥਰਹਾ ਹੈ cf. 

ਥਯਰਥਮਯਾਹ 48:10; ਜਬ ਰ 33: 4 ; ਜਬ ਰ 101: 6-7; ਯਸਾਯਾਹ 61: 8) ਜੋ ਥਕ ਹੋਰ ਸਿਾਨ ਥਵੱਚ 
ਥਵਸਿਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ www.cogwriter.com). ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ 
ਥਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੀਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਬਕੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਥਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (cf. ਯਸਾਯਾਹ 61: 8; ਜਬ ਰ 
101: 7) ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 24:14 , ਆਥਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ 
ਸੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਹੈ. 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਚਆਈ ਦਾ ਿੰਮਹ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਚਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦਾ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਡ ੰ ਘਾਈ ਅਤੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਵੱਿ 
ਮੁਿਲੇ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਸਾਨ ੰ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ, ਰਸ ਲ ਅਤੇ 
ਨਬੀ (ਅਫ 2:20) ਦੀ ਬੁਥਨਆਦ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਾਨ ੰ  ਥਯਸ  ਦੇ ਥਕਹੜੇ ਚੇਲੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਵੱਿ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ ਥਦੰਦੇ ਹੋ. ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ 
ਥਯਸ  ਸਾਡੇ ਛਪਵਾਇਆ ਥਵਚ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ ਥਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਥਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਥਵਚ (cf. 

ਮੱਤੀ 28: 19-20). ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ (ਗਲਾ 2:10) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 
ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਪਤ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਡ ੰ ਘਾਈ ਥਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ, 
ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਹਨ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਗਰੱੁਪ (cf. 2 ਪਤਰਸ 1:19) ਦੇ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਥਣਆ ਚਰਚ ਵੱਿ. 

ਥਕਹੜੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ? 

ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਜਰ ਰੀ ਹੈ? 

ਯਕੀਨਨ. 



ਪਥਹਲੀ ਦਰਜ ਉਪਦੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ (ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 1-11) ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥਵੱਚ, 

ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਬੰਨਹ  ਬਾਈਬਲ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ (ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 14-40) ਨਾਲ ਦੀ ਖਬਰ 
ਸਮਾਗਮ. ਅਿ ਰਾ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਥਿਆਨ ਅਤੇ ਹਜਾਰ (ਰਸ  2:41) ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ. 

ਚਮਤਕਾਰ ਥਨਊ ਨੇਮ ਥਵਚ ਹੋਰ ਦਰਜ ਛਪਵਾਇਆ ਦੀ ਸਭ ਚੁੱ ਕਣੇ ਨਾ ਸੀ, ਜਦਥਕ, ਬੋਲਣ (: 22-

31 ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਉਦਾਹਰਨ 17) ਇਸ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਥਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਘਟਨਾ ਟਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ ਥਬਹਤਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਕੋਥਸਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. 

ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਥਹਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਪਛਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਨ ੰ  ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 1:14 ਥਵਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ 
ਦਾ) (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ) ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸਨ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ ਥਕ ਉਸ ਨੇ 
ਦੇ ਥਦੱਤੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਤੀ 24, ਲ ਕਾ 21) ਆਗਾਮੀ ਥਵਸਵ ਸਮਾਗਮ ਨ ੰ  ਬੰਥਨਹ ਆ ਥਗਆ ਸੀ. 

ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ ਹੈ: 

ਇਸ ਲਈ ਭਾਸਾ, ਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਥਕ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ ਹੈ. (1 ਕੁਥਰੰ 
14:22, ਅੰਗਰੇਜੀ ਥਮਆਰੀ ਬਾਈਬਲ) 

ਇਸ ਲਈ ਭਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨੀ, ਥਜਹੜੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ, ਪਰ ਅਥਵਸਵਾਸੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ; ਪਰ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਥਵਸਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ (1 ਕੁਥਰੰ 14:22, NKJV) 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਿੇ ਭਾਸਾ (1 ਕੁਥਰੰ 12:28) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਕਸਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਜੋ ਥਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਮਲ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਥਜਹੜੇ 
ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਿਆਨ. ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ 



ਦੇਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੋਰ cog ਗਰੱੁਪ ਵੱਿ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਥਬਹਤਰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਪਥਹਲ  ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਹਨ. 

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੁਣ ਹੈ? ਕੋਈ, 

ਥਪਆਰ (: 1,8 cf. 1 ਕੁਥਰੰ 13) ਹੈ. 

ਪਰ, ਥਪਆਰ ਦਾ ਥਪੱਛਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਥਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (1 ਕੁਥਰੰ 
14: 1). 9-12: ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਥਪਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਘਟਨਾ 2 ਿੱਸ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਬਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. 

ਅੱਜ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਨ ੰ  ਦੇ ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਥਵਚਕਾਰ ਸਾਇਦ ਇਕ-ਥਤਮਾਹੀ ਲਈ ਪ ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ-
ਥਤਹਾਈ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੰ ਜੀ ਅਗੰਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ 
ਥਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ - ਕੁੰ ਜੀ ਅਗੰਮ ਹੈ ਥਕ ਥਯਸ  ਅੰਤ ਥਵਚ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 
ਸਮਝਣ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਮੱਤੀ 24:15; ਮਰਕੁਸ 13:14). 

ਕੁਝ, ਬਾਈਬਲ, ਕੋਈ ਛ ਟ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਜ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਨ ੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ. ਪਰ, ਜੋ ਥਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ: 

"ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੱੁਖ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ. 30 ਜਦ ਉਹ ਹੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇਖ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਨੇੜੇ. 31 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਥਰਹਾ ਇਹ ਵੇਖਣ, ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦ ੇ
ਨੇੜੇ. 32 ਸੱਚ, ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੀੜਹੀ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਜਰੀਏ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ 
ਤੱਕ ਥਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਹਾ ਲੈ. 33 ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ ਸਭ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਬਦ 
ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

"ਪਰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ, ਥਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਸਰਾਬੀ ਨਾਲ ਤੋਥਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਥਦਵਸ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੰੁਥਚਆ ਹੈ. 35 ਇਹ 
ਸਭ ਥਜਹੜੇ ਦੇ ਥਚਹਰੇ 'ਤੇ ਰਥਹਣ' ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ. 36 ਰਹੋ, ਅਤੇ 



ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਕਰੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ 
ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਖੜਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਚ ਯੋਗ ਸਮਥਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ. " (ਲ ਕਾ 
21: 29-36) 

ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ ਥਕ, ਜੋ ਥਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਮੇਸਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਅਗੰਮ ਵੱਲ ਥਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਥਯਸ  ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ 
ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਥਜਹੇ ਮੱਤੀ 24:42, 25:13 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਥਵਚ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ; ਮਰਕੁਸ 13: 9,33,34,35,37, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 3: 3. ਥਯਸ  ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ. 

ਥਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, "ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ," ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਮਲ 
ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੱਚ, ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਥਵਚ ਵਫਾਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ: 

ਮੈਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਮੁਸਥਕਲ ਹੈ. ਪਰ, ਜਦ ... 
ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਆ ਥਗਆ ਹੈ, {ਇਸ ਨ ੰ } ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ; ... 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੀ ਥਵਆਥਖਆ ਕਰੇਗਾ. (ਯ ਹੰਨਾ 16: 12-13) 

ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਪਥਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਥਹੰਦੀ ਹੈ: 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨ ੰ  ਨਾ ਰੋਕੋ. ਅਗੰਮ ਨਫਰਤ ਨਾ ਕਰੋ. (1 ਿੱਸਲੁਨੀਕਾ 5: 19-20) 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚ ਥਵਚ ਥਜਹੜੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਥਕ 
ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਅਗੰਮ ਨਫਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਥਵਆਥਖਆ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ). 



ਵਰਤਮਾਨ ਥਵੱਚ ਇਸ ਿਰਤੀ 'ਤੇ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਅੰਤ 
ਥਵੱਚ-ਵਾਰ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਹਨ. 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ: 

ਯਕੀਨਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 8 ਇੱਕ ਸੇਰ ਗੱਥਜਆ ਹੈ! ਕੌਣ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਭ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ 
ਆਥਖਆ ਹੈ! ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? (ਆਮੋਸ 3: 7-8). 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਤੇ ਥਸੱਥਖਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 17-20; ਅਫ 4:11; 

1 ਕੁਥਰੰ 14), ਸਭ 21 ਸਦੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਚਰਚ ਤੇ ਥਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਿੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਨਬੀ ਬੁਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਤੱਤ ਸਮਝ. 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨ ੰ  ਅੱਜ ਹੈ (CCOG ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ), ਸਾਇਦ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਾਫ-ਸਾਫ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ ਗਲਤੀ ਥਸਖਾਇਆ ਹੈ ਨ ੰ  ਸੁਥਣਆ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਨ / ਹਨ ਝ ਠੇ ਨਬੀ. 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਆਗ  ਹੈ 

ਥਜਹੜੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਦੇ ਸਭ ਵਫਾਦਾਰ ਬਕੀਏ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 
ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: 

1. ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹ (19-20 28 ਮੱਤੀ 24:14) ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ. 

2. ਗਰੀਬ ਭੈਣੋ (ਗਲਾ 2:10), ਥਵਿਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਿ (ਯਾਕ ਬ 1:27), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ 
ਅਤੇ ਏਸੀਆ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਥਵੱਚ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਨ ੰ  ਸਥਹਯੋਗ. 

3. ਸੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਸਾਸਨ (1 ਕੁਥਰੰ 12:28) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੀ 18 ਸਾਮਲ ਹਨ: 15-17. 



19-20; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3; 13:35; ਲ ਕਾ 4:18; 14:13; ਮੱਤੀ 24:14 28 16-20: 4. 

ਐਲਾਨ, ਥਸੱਥਖਆ, ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਪਆਰ ਨਾਲ ਫਲ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਯ ਹੰਨਾ 
7 ਹੈ : 7-13). 

5. ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਥਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਥਕ ਉਹ ਚਰਚ ਥਵਚ ਹਨ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਥਡੱਗ ਨਾ ਤੱਕ 
(1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4: 1). 

6. ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਾਪਤ, ਥਪਛਲੇ ਥਦਨ (: 17-18 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2) ਥਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਥਿਆਤਥਮਕ 
ਤੋਹਫੇ, ਕੀਤਾ ਹੈ. 

7. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰੋਲ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ. 

8. ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ 
11: 29-45; ਮੱਤੀ 24) ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਜ ਤੱਕ (ਮੱਤੀ 24: 15-20; 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:10, 12: 14-16) ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ (ਮੱਤੀ 24:21). 

ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਵਿੀਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਦੀ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ 
ਦੇ ਬਕੀਏ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 21 ਸਦੀ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਹੈ. 

ਥਯਸ  ਨੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਨ ੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਜ ਨਤੀਜੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਿੀ 3: 14-22) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ. ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਥਕ ਅਸਲੀਅਤ 
ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਚਰਚ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤਫਥਹਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਥਕਸਮ ਦੇ ਹੈ. 

ਥਕਉਥਕ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਲਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜ 
ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1-3 ਥਵਚ ਚਰਚ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਪ੍ਤੀਥਨਿਤਾ), ਉੱਿੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਕੀ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀ 
ਥਬਪਤਾ ਦੇ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ. 



ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਥਵਖਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਥਕ ਆਯੋਥਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਸੁਰ  ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਕ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਥਕਸਮ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 

ਥਜਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਥਵਚਾਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾ ਹੇਠ ਥਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

1. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਆਥਿਕਾਥਰਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜ 
ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਅਥਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3, ਪਰ ਥਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਕਲੀਥਸਯਾ ਬਾਰੇ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਿਤ eras ਦੇ ਥਵਚਾਰ ਥਵਚ 
ਥਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਈ (ਥਪਛਲੇ / ਇਥਤਹਾਸਕ) ਥਜਹੜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਇਸ ਤੱਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਥਬਆਨ ਭਥਵੱਖ-ਸ ਚਕ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ ਨ ੰ  ਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) . ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਪਥਹਲ  ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਸਮੱਥਸਆ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ. 

2. ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਥਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਮੱਤੀ 24:14 

ਪ੍ਤੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਕਰ ਨਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜ ਇੱਕ ਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਾਹਰ ਥਵੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਗ ਥਪਆਰ (cf. ਥਯਰਥਮਯਾਹ 48:10; ਜਬ ਰ 33: 4), ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 
ਥਸਰਫ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ 
ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ 
ਮੱਤੀ 24:14 ਜ ਜਦ ਮੱਤੀ 24:15 ਪ੍ਤੀ ਭੱਜਣਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ. 

3. ਇੱਕ ਥਵਆਪਕ ਹੋਈ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਝਲਕ ਥਸੱਥਖਆ ਨ ੰ  ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ng ਦਾਨੀਏਲ 11:40 ਥਵਚ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਮਲਾ ਸੁਰ  ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ.ਇਹ ਝਲਕ ਇਸ ਤੱਿ ਨ ੰ  ਅਣਗੌਥਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਯਾਕ ਬ ਦੇ ਸਮੱਥਸਆ 
(ਥਯਰਥਮਯਾਹ 30: 7) ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ, ਇਸ ਨ ੰ  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਹਮਲਾ 



ਕਰਵਾ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ- ਸਥਹਯੋਗੀ (cf. ਦਾਨੀਏਲ 11:39) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ  ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ. ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਮ ਗਲਤੀ ਨ ੰ  ਫੜੀ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਰ 
ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯ , ਜੋ 1979 ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲ ਥਗਆ (ਟਾਈਮ ਸਾਨ ੰ  ਥਵੱਚ ਹਨ, 

ਹੁਣ. ਪਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ-ਵੋਲ. 1, ਨੰ 15 ਕੇ ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ,ਨਵੰਬਰ 
20, 1979). ਥਕਉਥਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾਨੀਏਲ 11:39 ਥਵਚ ਮਜਬ ਤ ਥਕਲਹੇ  (ਅਮਰੀਕਾ, 
ਕੈਨੇਡਾ, ਆਥਦ) ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਾਨੀਏਲ 11:40 ਥਵਚ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ, ਥਜਹੜੇ ਇਸ ਥਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਨ ੰ  ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੱਡੀ 
ਥਬਪਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਰ  ਕਰ ਥਦੱਤਾ ਹੈ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

4. ਕਈ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ ਥਕ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17 ਥਵਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ 
ਫਾਈਨਲ ਸੰਰਚਨਾ: 12-13 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਬਲਕੁਲ ਦਸ ਜ ਇਲੈਵਨ ਮੌਜ ਦਾ ਥਦੱਤੇ ਕੌਮ ਦੇ 
ਹੋਣੇ.ਇਹ ਤੱਿ ਹੈ ਥਕ ਯ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਹੈ 'ਰਾਸਟਰ' ਥਜਹੜੇ ਅੰਸ ਥਵੱਚ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ ਦੋ 
ਭਥਵੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ, ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ.ਪੁਨਰਗਥਠਤ 
ਰਾਜ ਹਮੇਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਥਹਣ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਭਥਵੱਖ ਥਵੱਚ ਕੇਸ ਨ ੰ  
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਜਦਥਕ ਯ ਰਪੀ ਯ ਨੀਅਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਮਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਥਕ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਆਖਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਸ ਜ 
ਇਲੈਵਨ ਰਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਕੁਝ ਸਦੱਸ ਰਾਸਟਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਦਸਾਹੀ ਵਰਗੇ), 

ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, cog ਦੇ 
ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ (ਹਰਬਰਟ ਅਿੀਨ) 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ 
ਦਰਜਨ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਸਰਲ ਸੱਚ, ਖੁਸ ਖਬਰੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਥਵਸਵ, ਥਕਤਾਬਚ,ੇ ਕੋ-ਵਰਕਰ ਅੱਖਰ, 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਰਸ), ਜੋ ਥਕ ਦਸ ਹੋਣੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਵੱਚ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਦਸ ਰਾਸਟਰ 
ਅਤੇ / ਜ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੱੁਪ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਲੇ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਥਵਰੋਿ) ਦੇ. ਜੇ ਥਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਘਟਾ, 
ਥਜਹੜੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਦਸ ਜ ਇਲੈਵਨ ਰਾਸਟਰ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਜੋਰ ਸੰਭਵ ਅਥਹਸਾਸ 
ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਝਲਕ ਦੇ ਤੋਬਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਥਗਆ ਹੈ. 

5. ਕਈ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ-ਸਾਫ ਦਾਨੀਏਲ 9:27, ਦਾਨੀਏਲ 11:31 ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24:15 ਥਵਚ 
ਥਯਸ  ਦੇ ਸਬਦ (ਉਹ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾਨੀਏਲ 9:27 ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ) 



ਦੇ ਨਾਲ ਰੱੁਝ ਦ ਜੇ ਅੱਿ ਥਜਸ ਦੇ ਗਲਤ. ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਸ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ ਦਾ 
ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ ਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਥਕ ਵੱਡਾ 
ਕਸਟ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

6. ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਵੀ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਾਨ ਥਬਪਤਾ ਦਾਨੀਏਲ 9:27 ਦੀ 'ਅਮਨ ਸੌਦਾ' ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ½ ਸਾਲ ਤੱਕ ਥਕ ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਹੀ ਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
(ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਇਸ ਨ ੰ  ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ 2019 ਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ 
ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ. ਥਕਉਥਕ ਸੌਦਾ ਸਭ ਸਾਲ ਦੇ ਪਤਨ ਥਵਚ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (cf. ਲੇਵੀ 23:24; 1 ਕੁਥਰੰ 15:52), ਵੀ 2019 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੈ. 

7. ਕੁਝ ਗਰੱੁਪ ਦਾਨੀਏਲ 12 .1335, 1290, ਅਤੇ 1260 ਦੇ ਥਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਥਵਆਥਖਆ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ ਜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ (ਸਭ cog ਗਰੱੁਪ) ਦੇ ਥਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੱਥਸਆ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਨਾ 
ਸਮਝਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

8. ਥਜਆਦਾਤਰ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਹਬੱਕ ਕ 2 ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ: 2-8 ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਕ 
ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ 
ਅੰਦਰ ਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿ ਆਗ  ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਥਦਸਦਾ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 
ਕਰਜਾ ਦੇ ਵਿ 'ਵਾਰ ਬੰਬ' ਨ ੰ  ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਇਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਬੱਕ ਕ 2: 2-8 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਿਮਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਖੜਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CCOG ਥਵਚ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਈ ਇਹ 
ਅਥਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਹਬੱਕ ਕ 2: 6 ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਿਤ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਯ ਸੁਫ ਦੇ ਪਥਰਵਾਰ-ਪਰਖੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਥਖਲਾਫ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. 

9. ਥਜਆਦਾਤਰ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਏਲੀਯਾਹ ਲੜਾਉਣਾ.' ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ 
ਫਾਈਨਲ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਹਰਬਰਟ 



ਥਗਆ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਸਲ 'ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਥਗਆ ਹੈ, ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਨ ੰ  ਫਾਈਨਲ ਏਲੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਥਲਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨ ੰ  
(ਯੁਗ ਦੇ ਭੇਦ. 1985, ਸਫਾ. 349). ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਥਕ ਥਕਸੇ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਲੀਯਾਹ ਆ 
ਜ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ , ਜੋ ਥਕ ਮਰਕੁਸ 9 ਥਵਚ ਇਸ ਥਵਸੇ 
'ਤੇ ਥਯਸ  ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਚਲਾ ਹੈ: 12-13. 

10. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਵੱਖ ਸਤਾਏ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ) ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਦਾਨੀਏਲ 
7:25, 11 ਥਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ: 30-39, ਮੱਤੀ 24: 9- 22, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 
12: 14-17. ਜਦ ਜੁਲਮ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਲਥਹਰ ਸੁਰ  ਥਵੱਚ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ, (ਅਤੇ 
ਨਾ) ਠੋਕਰ, ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਥਤਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਥਕ 
ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚਰਚ (ਝ ਠੇ ਭਰਾਵੋ ਰਹੋ ਨ ੰ  
ਦੇਖਣ ਖੁਸ ਖਬਰੀ, ਜਨਵਰੀ 1960!) ਖਾਸ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਦੇ ਕਸਟ ਸਾਸਤਰ: 
ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਥਫਲਾਦੇ੍ਥਫਆਂ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ 32-35 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ CCOG 

ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 

11. ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 
12 ਬਾਵਜ ਦ: 14-16 ਥਸੱਥਖਆ) ਨ ੰ  ਭੱਜਣਾ ਸੁਰੱਥਖਆ ਦੇ ਇੱਕ ਭੌਥਤਕ ਜਗਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ. ਇਸ 
ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਝਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਮਹਾਨ ਥਬਪਤਾ ਦੇ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

12. ਸਭ 'ਆਜਾਦ' ਲਾਉਥਦਥਕਯਾ ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਥਕ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਨ 'ਇਕੱਠਾ' 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਥਕ ਕੀ ਸਫਨਯਾਹ 2 ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 1-3 

ਥਸੱਥਖਆ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਜਦ ਉਹ ਇਕ ਸਮ ਹ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਨਹੀ ਹਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ 
ਇਕੱਠੇ ਭੱਜ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 

14-17) ਦੇ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. 



13. 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਥਕ ਦਾਨੀਏਲ 11:31 

ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੰਬਾਊ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾਨੀਏਲ 11:40 ਥਵਚ ਦੱਖਣੀ ਦੇ 
ਰਾਜਾ ਹਮਲਾ. ਥਕਉਥਕ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਥਜਹੜੇ ਥਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 
ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਸਮਝ ਜਦ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (cf. ਮੱਤੀ 24: 15,21). 

14. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ ਥਕ ਥਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ (2 ਿੱਸ 
2: 3-4) ਥਵਚ ਬੈਠਾ ਪਾਪ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੁਸਮਣ / ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਥਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ 
ਹੈ. ਪਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਜਾ (: 35-36 ਦਾਨੀਏਲ 
11) ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਇਸ ਦੇ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਭਾਵ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ. 'ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਤ ਥਵੱਚ ਵਾਰ 
ਥਵਚ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ. 

15. ਕੁਝ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਯਰ ਸਲਮ ਥਵਚ ਇਕ ਯਹ ਦੀ ਮੰਦਰ ਨ ੰ  
ਥਯਸ  ਦੇ ਥਰਟਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਾਥਰਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਥਰਮੋਟ ਸੰਭਵ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੋੜ 
ਨਹੀ ਹੈ ਹੈ (ਨਯ  ਤੇਸਤਾਮੇੈੰਟ ਥਵਚ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ" ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਥਕ ਆਿੁਥਨਕ 
ਯਹ ਦੀ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ). ਥਕਉਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਈ 
ਵਾਰ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਵਾਪਰਨਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਥਜਹੜੇ, ਜੋ ਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਸਮਝਣ 
ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

16. 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਦੇ ਗਰੱੁਪ, ਜੋ ਥਕ ਥਸੱਥਖਆ ਦੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 17:12 

ਦੇ ਦਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਯ ਰਪੀ ਸਕਤੀ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਦਾ ਥਵਰੋਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਥਵੱਚ 
ਦਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਥਕ ਅਥਜਹੇ 
ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਸਥਕਆ, ਜਦ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਸੁਰ  ਹੋਵੇਗਾ. 

17. 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਦੇ ਗਰੱੁਪ, ਜੋ ਥਕ ਥਸੱਥਖਆ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13 ਦੇ 
ਜਾਨਵਰ: 1-10 ਇੱਕ ਯ ਰਪੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਥਕਉਥਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਯ ਰਪ (cf. ਦਾਨੀਏਲ 9: 

26-27) ਥਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਥਜਹੜੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, 
ਜਦ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਹੈ. 



18. 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ ਵੱਡੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਦੋ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਵੱਡੀ 
ਥਬਪਤਾ ਦੇ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਿਤ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਤਰਤੀਬ ਥਵੱਚ ਪਥਹਲੀ ਆਇਤ 
ਦਾਨੀਏਲ 11:40 ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਇਸ ਨ ੰ  
ਦਾਨੀਏਲ 11:39, ਜੋ ਥਕ ਦਾਨੀਏਲ 11:31, ਜੋ ਥਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਸਮੱਥਸਆ ਹੈ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸੁਰ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਥਯਰਥਮਯਾਹ 
30: 7). ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀਏਲ 11:40 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਸਮਝਣ ਥਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟ 
ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਉਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ. ਪਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਉਪਰ ਅੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲਤਫਥਹਮੀ ਨ ੰ  
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਕ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਥਸਰਫਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੀ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ "ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਵੰਡ" (2 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 2:15). 

ਉਦਾਸ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਭ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ 
ਥਫਲਾਡੇਲਥਫਆ ਨਹੀ ਹਨ (ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵੇ), ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਕ੍ਮ ਅਤੇ 
ਦਾਨੀਏਲ 11 ਥਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜ ਨ ੰ  ਉਹ ਕੀ ਥਯਸ  ਨੇ ਅਥਜਹੇ ਮੱਤੀ ਤੌਰ ਸਿਾਨ ਥਵੱਚ 
ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤਫਥਹਮੀ ਕਰਕੇ 24, ਥਜਹੜੇ ਗਰੱੁਪ 
ਅਥਹਸਾਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਮੱਤੀ 24 ਥਵਚ ਥਯਸ  ਦੇ ਥਨਰਦੇਸ ਪ੍ਤੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 15-

20 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ (ਮੱਤੀ 24 ਤੱਕ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ: 21-22 ). 

ਇਹ ਿੁਨੀ ਨ ੰ  ਥਵਅਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਥਹੱਸੇ ਥਵੱਚ 'ਤੇ ਸੇਖੀਬਾਜ ਥਕਤ,ੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੱਥਸਆ ਥਕ ਹੋਰ ਗਰੱੁਪ 
ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਗ  ਦੇ ਲੰਬੇ-ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਦੇ ਚਰਚ ਖਾਸ ਮੈਨ ੰ  (ਬੌਬ Thiel) ਥਜਹੜੇ ਅੰਕ ਦੇ 
ਹਰੇਕ' ਤੇ ਦੱਥਸਆ ਹੈ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ ਤੇ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕ, ਥਜਹੜੇ ਥਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਸੱਥਖਆ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੀ 
ਸਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਰ ਲਈ 'ਸੰਗਠਨ' (ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਨਾ) ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਗਰੱੁਪ 
ਜਨਤਕ ਨ ੰ  ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ. 



ਥਯਸ  ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੱਤੀ: "ਵੱਡਾ ਕਸਟ, ਉਿੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਥਜਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਥਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ" (ਮੱਤੀ 24:21). ਪਰ ਥਯਸ  
ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਤੱਕ ਥਫਲਾਡੇਲਥਫਆ ਮਸੀਹੀ ਸੁਰੱਥਖਆ (: 7-10 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3) ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ. ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਬ ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ. 

ਉਹ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਜਆਦਾ ਭਰੋਸਾ (ਥਹਜਕੀਏਲ 34: 7-10) ਉਹ 
ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਥਕ ਪੋਿੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹੈ ਥਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਅਥਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਥਵਚ ਅਤੇ 21 ਲ ਕਾ ਥਵਚ ਥਯਸ  ਦੇ ਸਬਦ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਥਸਰਫ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ (: 14-17 cf. 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12) ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਕ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਚਾਰ ਥਵਚ 
ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਥਕ ਥਕਸਮਤ (: 11-16 cf. ਅਫ 4) ਨ ੰ  ਸੇਅਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਸਾਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਦ ੇਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਵਚ: 

"ਇਹ ਵੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ; ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਹੈ ਥਕ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਵਿਾਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਥਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਨ ੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਥਦਨ 
ਸਵੇਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਦਲ ਥਵੱਚ ਚੜਹਨ "(2 ਪਤਰਸ 1:19, KJV) 

ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਇਸ ਥਵਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋਰ ਥਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਆਜਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ ਥਕ ਉਹ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ 
ਥਫਲਾਡੇਲਥਫਆ ਬਕੀਏ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਨ ੰ  ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੰਦੀ ਹੈ (cf. 

ਸਫਨਯਾਹ 2: 1-3).  ਸਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਮਸੀਹੀ ਅਸਲ ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨ ੰ  ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਫ 4: 11-16; cf. 1 ਕੁਥਰੰ 4:17; 10: 32-33) ਸਾਨ ੰ  ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇਦੀ ਤੌਰ 
(ਇਬ 10:24 -25; cf. ਸਫਨਯਾਹ 2: 1-3). 



ਜੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ / ਜ ਥਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਥਯਸ  ਨੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:19 ਥਵਚ ਨ ੰ  ਤਾਕੀਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 
24:21) ਨਾ ਹੀ, ਜੋ ਥਕ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਜਣਾ ਪਤਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:15 -20). 

Cog ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਆਪਣੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਥਵਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਥਹਲ  ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਰ (ਥਕ ਕੀ 
ਹਾਲ ਹੀ ਜ ਵੱਿ ਉਮਰ) ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਥਸੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ 
"ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਬਦ" ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, (2 ਪਤਰਸ 1:19, KJV) . 

ਥਯਸ  ਨੇ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਨ ੰ  ਥਕਹਾ ਥਕ ਉਹ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 17-19) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੀ 
ਥਕ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 

14-16) . 

ਵੀ ਹੋਰ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਹੋਰ cog ਗਰੱੁਪ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਸ ਪੁਸਥਤਕਾ 
ਥਵੱਚ ਚਲਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਜੋਰ, ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਥਵਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਥਫਲਾਡੇਲਥਫਆ ਥਪਆਰ ਦਾ ਅਥਭਆਸ, ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਸਭ, ਜੋ 
ਥਕ ਥਯਸ  ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਬਲ-ਥਹੱਸਾ ਲਈ ਮਸਹ 
ਕੀਤਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਥਬਨਾ (ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੀ ਹੈ ਅਲੀਸਾ, 2 ਥਕੰਗਜ 2: 9-13) CCOG ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, COG ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨ ੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ 
ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨ ੰ , ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਜਦਥਕ ਕੁਝ ਛ ਟ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਥਿਆਨ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਸਖਾਇਆ: 

ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨ ੰ  ਉੱਚ ਵਾਰ ਉਠਾਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ,; ਹੁਣ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਥਨਹਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ. 12 ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਥਦਨ ਨੇੜੇ ਆ 
ਥਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  
ਪ੍ਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 13 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਥਦਨ 
ਥਵੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ, ਨੱਚ ਅਤੇ ਸਰਾਬੀ ਨਾ, ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਮ ਥਵਚ ਨਾ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਈਰਖਾ 



ਥਵੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ. 14 ਪਰ ਪ੍ਭ  ਥਯਸ  ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਥਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰ,. (ਰੋਮੀ 13: 11-14) 

ਸਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਵੱਿ ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਥਕ ਥਲਥਖਆ ਸੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥਸਖਾਇਆ ਥਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਥਯਸ  ਨ ੰ  
ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀ ਸਨ (1 ਿੱਸ 5: 4). 

ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਥਲਥਖਆ: 

ਇਸ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਥਵਅਕਤੀ ਦੇ ਥਕਸ ਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਥਵੱਤਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, 12 ਥਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਤਲਾਸ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਅਥਸਯਾ ਹੈ, ਥਕਉਥਕ ਥਜਸ ਦੇ ਅਕਾਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਨ ੰ  ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੱਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਥਪਘਲ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਪਰ ਸਾਨ ੰ , ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਥਨਊ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਿਰਤੀ ਨ ੰ  ਥਜਸ ਥਵਚ ਿਰਮ ਦੇ ਵਸਦਾ ਲਈ ਵੇਖੋ. (2 

ਪਤਰਸ 3: 11-13) 

ਠੀਕ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਥਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਥਸਰਫ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਥਯਸ  ਨ ੰ  
(ਲ ਕਾ 21:36;) ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਵਚਾਰਤਮਕ ਕਸਰਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਥਤਆਰ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (cf. ਰੋਮੀ 13 : 11-14; 2 ਪਤਰਸ 3: 

10-13). ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਥਵਚ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਸੰਸਾਰ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (cf. ਮੱਤੀ 24: 15-21; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12: 14-17) ਭੱਜ ਨਾ ਥਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗ 
ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਲਾਉਥਦਕੀਏ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਨ ੰ  ਗਲਤ ਥਵਚਾਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਤੱਕ ਸੁਰੱਥਖਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਸਾਰਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਹਰ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2:22 ਪ੍ਤੀ 



ਿ ਆਤੀਰੇ ਦੇ ਕੁਝ) ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਥਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਮ 
(ਦਾਨੀਏਲ 7: 25b; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 12:17). 

ਥਜਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਕੁੰ ਜੀ ਅੰਤ ਥਵੱਚ-ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੇ ਿੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ cog ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਥਕ, ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਥਵਲੱਖਣ ਹਨ. ਸਾਨ ੰ  
ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਸਰੋਪਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13; 2 ਥਕੰਗਜ 2:13) ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ 
ਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  (1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:15) ਲਈ ਖੜਹੇ. ਜਦਥਕ ਮੱਤੀ 24:14 ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ: ਸਾਨ ੰ  ਦੇ 
ਕੰਮ (4 ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਬ ਰ 33 ਪ੍ਤੀ ਸੱਚਾਈ ਥਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ 
ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ. 

5. ਸੂੰ ਖੇਪ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਕ  ਚਰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ, ਸੁਰਾਗ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਦੀ  

ਦੁਬਾਰਾ ਥਫਰ, ਇੱਿੇ ਇੱਕ ਸ ਚੀ 18 ਸਬ ਤ, ਕਥਰਸਮੇ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਥਜਸ ਦਾ ਸਬ ਤ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਇਹ 
ਸੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

1. ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਥਮਲ 
ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਇਲਮ ਹੈ ਥਕ ਬਾਈਬਲ (cf. ਮੱਤੀ 15: 3-9) ਦਾ ਥਵਰੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

2. ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ" (ਰਸ  ਉਦਾਹਰਨ 20:28) ਵਰਤਦਾ ਹੈ. 

3. ਅਸਲੀ ਥਵਸਵਾਸ ਨ ੰ  (ਯਹ ਦਾਹ 3) ਲਈ ਪ ਰਵਕ ਘੁਲਦਾ, ਵੀ ਅਥਤਆਚਾਰ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇ 
ਅਿੀਨ (ਰਸ  ਉਦਾਹਰਨ 5: 27-32). 

4. ਭਰ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਲਮ ਨ ੰ  ਟਰੇਸ (cf. 1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 6). 

(:; ਮੱਤੀ 26:18 5 ਲੇਵੀ 23) 5. ਨੀਸਾਨ ਦੇ 14 ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਖੋ. 



6. ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਬੁੱ ਕ ਰਸ ਲ ਯ ਹੰਨਾ cf. ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਸਨ 2 

ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3: 16-17; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. ਅਰੰਭ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥਸੱਥਖਆ (ਰੋਮੀ 1:20; 2: 9). 

8. ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਪਆਰ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (1 ਯ ਹੰਨਾ 2: 4). 

9. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਥਵਚ ਥਕਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਥਵਚ ਥਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਥਵਰੋਿ (ਯ ਹੰਨਾ 18:36; ਲ ਕਾ 
3:14). 

10. ਸਤਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸਤਾਉਣ (ਯ ਹੰਨਾ 15: 20-21). 

11. ਿਾਰਥਮਕ ਪਥਹਰਾਵੇ ਜ ਇਮਾਰਤ (: 29-30 cf. ਸਾਰ 12) ਦੇ ਰ ਪ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਹਰਾ 
ਸਾਨੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ. 

12. ਪ ਰੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ (19-20 28 ਮੱਤੀ 24:14) ਪ੍ਚਾਰ. 

13. ਇੱਕ "ਛੋਟੇ ਝੁੰ ਡ" (; ਰੋਮੀ 11:15; ਲ ਕਾ 12:32 cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 14: 1-9) ਹੈ. 

14. ਮਲਟੀਪਲ ਲੀਡ ਸਥਹਰ (ਇਬ 13:14) ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਸੱਤ ਚਰਚ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਭੌਥਤਕ ਸਥਿਤੀ ਟਰੇਸ. 

15. ਬਾਈਬਲ ਸਬਤ ਦੇ ਥਦਨ ਦਾ ਥਨਸਾਨ ਹੈ (ਕ ਚ 31:13; ਇਬ 4: 9). 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਥਵੱਤਰ ਥਦਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਵੀਰ 16. ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਥਰੰ 5: 7-8; ਯਾਕ ਬ 1:18) 

17. ਗੈਰ (: 20-22 1 ਕੁਥਰੰ 10) ਦੀ ਥਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥਵਰੱੁਿ ਉਪਦੇਸ. 

18. ਅੰਤ ਥਵੱਚ-ਵਾਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 13: 4-

10; 18: 4). 

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਥਜਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਸੱਚੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ 



ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਗ੍ੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਲਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਕਮਤ ਨਾ ਥਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਚਰਚ ਨ ੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ, ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅਥਿਕਾਰ ਦੇ ਤਥਹਤ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵ ਨ ੰ  ਰੱਖਣ, 

ਸੰਪ ਰਣ ਨਹੀ ਹੈ. ਉੱਿੇ ਨ ੰ  ਕਲੀਥਸਯਾ ਥਵੱਚ ਸਮੱਥਸਆ (ਇਹ ਵੀ ਅਥਿਆਇ 3 ਵੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਥਵੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਚਰਚ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2-3) ਦੇ ਸਾਰੇ eras ਸਨ. 

ਪੋਿੀ ਸਪਸਟ ਹੈ ਥਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦਾਅਵਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਗਰੱੁਪ ਦੇ 
ਗੈਰ-ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਥਯਸ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਗੁਣ ਵੇਖਾਉਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. , 
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 1-6), ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਉਥਦਥਕਯਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 14-22): 

ਥਯਸ  ਥਜਹੜੇ (18-29 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2) ਹਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਥਨੰਦਣ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, 

ਥਜਹੜੇ ਵਰਗ ਥਵਚ ਗਰੱੁਪ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਸਭ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਥਹੱਸਾ ਬਣਨ 
ਲਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਲਈ ਆਦਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥਵਚ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਥਸਰਫ ਚਰਚ ਥਯਸ  ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 
"ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤਾਕਤ," ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਵੱਚ ਚਰਚ (: 7-13 ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਹੈ.ਇਹ ਥਜਹੜੇ ਇਸ ਹੋਰ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਦੁੱ ਖ ਥਦਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ 
ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:11) ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰੇਗਾ. 

ਇਸ ਲਈ, ਥਜਹੜੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਦੇ ਸਭ ਵਫਾਦਾਰ ਬਕੀਏ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ: 

1. ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ( 19-20 28 ਮੱਤੀ 24:14) ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ. 

2. ਗਰੀਬ ਭੈਣੋ (ਗਲਾ 2:10), ਥਵਿਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਿ (ਯਾਕ ਬ 1:27), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ 
ਅਤੇ ਏਸੀਆ ਵਰਗੇ ਸਿਾਨ ਥਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਨ ੰ  ਸਥਹਯੋਗ. 



3. ਸੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਸਾਸਨ (1 ਕੁਥਰੰ 12:28) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੀ 18 ਸਾਮਲ ਹਨ: 15-17. 

19-20; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3,13:35; ਲ ਕਾ 4:18; 14:13; ਮੱਤੀ 24:14 28 16-20: 4. 

ਐਲਾਨ, ਥਸੱਥਖਆ, ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਪਆਰ ਨਾਲ ਫਲ ਨ ੰ  ਥਯਸ  ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਯ ਹੰਨਾ 
7 ਹੈ : 7-13). 

5. ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਦੰਦੀ ਹੈ ਥਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਥਕ ਉਹ ਚਰਚ ਥਵਚ ਹਨ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਥਡੱਗ ਨਾ ਤੱਕ 
(1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 4: 1). 

6. ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਾਪਤ, ਥਪਛਲੇ ਥਦਨ (: 17-18 ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2) ਥਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਥਿਆਤਥਮਕ 
ਤੋਹਫੇ, ਕੀਤਾ ਹੈ. 

7. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰੋਲ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ. 

8. ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ 
11: 29-45; ਮੱਤੀ 24) ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਜ ਤੱਕ (ਮੱਤੀ 24: 15-20; 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3:10, 12: 14-16) ਵੱਡੀ ਥਬਪਤਾ ਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ (ਮੱਤੀ 24:21). 

ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਵਿੀਆ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3: 7-13) ਦੀ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ 
ਦੇ ਬਕੀਏ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ 21 ਸਦੀ ਥਵਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਹੈ. 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਥਸਰਫ ਆਯੋਥਜਤ ਚਰਚ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  ਜੋ ਆਥਿਕਾਥਰਕ ਸਭ 
ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਸਾਨ ੰ  
ਸੰਪ ਰਣ ਹਨ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਿਰਮ ਅਤੇ ਥਯਸ  ਦੇ ਮੁਿਲੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਅਮਲ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਥਸਖਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱ ਲੋ ਥਕ. 

ਥਜਆਦਾਤਰ ਚਰਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨ ੰ  ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ "ਸਥਚਆਈ ਦਾ ਿੰਮਹ ਅਤੇ ਜਮੀਨ 'ਜਾਪਦੀ ਹੈ 
(1 ਥਤਮੋਥਿਉਸ 3:15). ਸਤਾਨ ਨ ੰ , ਇਸ ਉਮਰ (2 ਕੁਥਰੰਿੁਸ 4: 4) ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਨਾ ਸਤਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਥਦਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (2 ਕੁਥਰੰ 11: 13-14) ਨ ੰ  ਚਾਨਣ ਦੇ ਦ ਤ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ. ਥਯਸ  ਨੇ 



ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੇ ਥਕਹਾ, 'ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ - ਅਤੇ 
ਅਜੇ ਵੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਅਥਹਸਾਸ ਥਬਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ (ਮੱਤੀ 24: 4-5) ਨ ੰ  ਿੋਖਾ. 

ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਸਬ ਤ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਰਸਮੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ 
ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ "ਸਭ ਥਤਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨ ੰ  ਥਮਥਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਹੈ ਥਕ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ "(ਰਸ  17: 11-12)? 

ਥਿਆਨ ਥਦਓ ਥਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਥਹੰਦੀ ਹੈ: 

... ਮਸਕੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਪ੍ਾਪਤ. ., 24 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਥਹੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਚਲਾ, ਪਰ ਸਬਦ ਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਥਸਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਿੋਖਾ 23 ਜੇ ਕੋਈ ਥਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ੰ  ਸੀਸੇ ਥਵੱਚ ਆਪਣਾ ਥਚਹਰਾ ਦੇਖ 
ਵਰਗਾ ਹੈ ਦ ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ ਥਕ ਉਹ ਥਕਸ ਥਕਸਮ ਦਾ ਸੀ. 25 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ 
ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਪਰੀਪ ਰਣ ਨੇਮ ਨ ੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਵਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਹਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਵੱਚ ਅਸੀਸ ਥਦੱਤੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. (ਯਾਕ ਬ 1: 21-25) 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਥਸਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਜ ਹੋ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਿੋਖਾ ਇਹ ਅਥਹਸਾਸ ਬਾਈਬਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਗਵਾਹ (ਮੱਤੀ 24:14) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ ਥਵਚ ਥਯਸ  ਨੇ ਹੁਕਮ ਥਦੱਤਾ (: 
19-20 ਮੱਤੀ 28) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਤ ਨ ੰ  ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ? 

 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ  ਲੀਕਸਯਾ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ? 

 



 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ 
 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ੂੰ ਟੀਕਨਊਇੂੰ ਗ ਚਰਚ ਦੇ ਅਮਰੀ ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸਕਥਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਯ  

Grand ਐਵਥਨਊ, ਗਰੋਵਰ ਬੀਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ. 

 

ਸਾਨ ੰ  ਸਮਰਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਥਖੱਤੇ ਥਵਚ (ਸਾਰੇ ਥਖੱਤੇ, ਅੰਟਾਰਕਥਟਕਾ 

ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹੈ. 

 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣ ਾਰੀ ਦ ੇ ੂੰ ਟੀਕਨਊਇੂੰ ਗ ਚਰਚ 

 

CCOG.ORG ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਵੈਬਸਾਈਟ '. 

CCOG.ASIA ਏਸੀਆਈ-ਫੋਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ', ਕਈ ਏਸੀਆਈ ਭਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ. 

CCOG.IN ਭਾਰਤ-ਫੋਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ', ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ. 

CCOG.EU ਯ ਰਪੀ-ਫੋਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ', ਕਈ ਯ ਰਪੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ. 

CCOG.NZ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਯ  ਜਾਲੈੈੰਡ ਵੱਲ ਥਨਸਾਨਾ. 

CCOGCANADA.CA ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਥਨਸਾਨਾ. 

CDLIDD.ES ਇਹ ਇੱਕ ਪ ਰੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. 



PNIND.PH ਥਫਲੀਪੀਨਜ-ਫੋਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ', ਕੁਝ ਤਾਗਾਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ. 

 

ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਯੋਉਤੁਬੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਨਊਜ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ. 

Bible News Prophecy ਚੈਨਲ. ਯੋਉਤੁਬੇ 'sermonettes. 

CCOGAfrica ਚੈਨਲ. ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਯੋਉਤੁਬੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ. 

CDLIDDsermones ਚੈਨਲ. ਸਪੇਨੀ ਥਵਚ ਯੋਉਤੁਬੇ 'ਛਪਵਾਇਆ. 

ContinuingCOG ਚੈਨਲ. ਯੋਉਤੁਬੇ ਵੀਡੀਓ ਛਪਵਾਇਆ. 

 

ਥਨਊਜ ਅਤੇ ਇਥਤਹਾਸ ਵੈਿੱਬਸਾਇਟ 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ਥਨਊਜ ਅਤੇ ਇਥਤਹਾਸ ਵੈਿੱਬਸਾਇਟ ਚਰਚ ਇਥਤਹਾਸ ਨ ੰ  ਵੈਬਸਾਈਟ '.... 

COGWRITER.COM ਥਨਊਜ, ਇਥਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਭਥਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ. 

 

ਉੱਿੇ ਰੋਮੀ ਕੈਿੋਥਲਕ, ਪ ਰਬੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ, ਪੋ੍ਤੇਸਤਾੰਟ੍ਸ, ਮੋਰ੍ਲਮੋੈੰਸ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਉਸ ਥਵੱਚ ਥਵਸਵਾਸ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਥਕ, ਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਹੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 
 



ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ ਫੈਲੋਥਸਪ ਦੇ ਹਜਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਈਸਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 21 
ਸਦੀ ਥਵੱਚ, ਜੋ ਥਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸਭ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ? 

 

ਬਾਈਬਲ, ਚਰਚ ਦੇ ਇਥਤਹਾਸ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ (ਮੱਤੀ 7: 16-20) 

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਤ, ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਰਸਮੇ ਸਾਥਮਲ ਹਨ. ਇਹ 
ਥਕਤਾਬ ਇਥਤਹਾਸ ਦੇ ਤੱਿ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਜੋੜਦੇ. 
 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਥਿਆਇ ਸੱਤ ਚਰਚ ਲਈ ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਥਮਲ 
ਹਨ. ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਥਕ ਇਹ ਚਰਚ (ਥਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਥਵੱਚ 
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਥਦਨ ਤੱਕ) ਸਾਰੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨ ੰ  ਉਮਰ ਦੇ ਥਵੱਚ ਕਲੀਥਸਯਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ.  
 
 
 

 
ਪੁਰਾਤਨ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਦੇ ਰੇਮਿਾੰਟ੍ਸ 

 



21 ਸਦੀ ਥਵੱਚ, ਸਭ ਥਯਸ  ਦੇ ਸਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਚਰਚ (7-13 ਪਰਕਾਸ ਦੀ 

ਪੋਿੀ 3) ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨ ੰ  ਹੋਣਾ ਸੀ. 

 

ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦੇ ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਥਹੱਸਾ ਦੇ ਸਭ ਵਫਾਦਾਰ ਬਕੀਏ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਬੇਰੇੈੰਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹਨ, ਜੇ (ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17: 10-12) ਜੇ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੇ੍ਥਰਤ ਥਪਆਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਨ ੰ  ਥਵਸਵਾਸ ਹੈ, 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ( ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਿੀ 3 22-25: 7-13 ਯਾਕ ਬ 1) ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ 

ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਥਸਰਫ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਇਦ 

ਥਫਲਡੇ੍ਥਫਯਾ ਵਫਾਦਾਰ ਦੀ ਬਖਥਸਸ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. 


