
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰ
ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਗ ੩

 …ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਫਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤੀ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਾਧਨਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹ …
ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ।

554 ਅਤੇ ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਵੁੱਡ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਉਹ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ
ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਿਹੰਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈ ਤਰਾਸ਼
ਿਦੱਤਾ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ, ਿਹੰਮਤੀ ਭਾਗ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਹੰਮਤੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ…ਦਾਉਦ ਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ…ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਵ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,” ਉਸਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਹੇਠ ਿਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਆਓ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੁੱਛੀਏ, ‘ਸਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’” ਓਹ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਮਲੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਵਟਾਿਮਨ ਸਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

555 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
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ਇਹ ਇਹਨ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ …ਹੁਣ, ਭੈਣ ਹੈਟੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ

ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ; ਅਤੇ, ਠੀਕ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲ ਕਠੋਰ ਲੋਕ ਿਮਲੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ…ਅਤੇ ਇਹ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਿਮੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਰਜੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਠ ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ
ਢੁੱਕਵੇ ਹਨ।

556 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

557 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਣ ਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਅੱਜ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ
ਦੋਸਤ, ਭਾਈ, ਭੈਣ ਸੋਥਮੈਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਠਣ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਈ ਫਰੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ…ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੀ…ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹ ਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ; ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ ਝ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੀ
ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹ ।

558 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ…ਅਤੇ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ;
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਵੀ ਕਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ-…
ਜ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸ…ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਹੈ।

559 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਹਰ ਸਮੇਂ ਵ ਗ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਓਏ,
ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦੋ
ਸੌ ਲੋਕ ਤੋਂ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹ …ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੁਝ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

560 ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਰੀਜ਼ਰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ? ਤੁਹਾਡੀ
ਬਾਈਬਲ, ਭੈਣ, ਭੈਣ ਵੁੱਡ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਲਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਵੁੱਡ ਕੋਲ ਹੈ।

561 ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨ —ਉਹਨ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼
ਲੱਭਿਦ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ,

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ-ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ…” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਾਿਪਸ
ਿਲਆਇਆ।” ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਿਲਆ।”
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562 ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ…ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜ ਥੇ ਿਕਤੇ ਪਰ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ…ਲੜਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਿਕਆ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੋ, ਔਰਤ? ਉਹ ਥੇ ਹੈ, ਿਪੱਛੇ। ਹ , ਉਸਨੇ ਮੈ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਹੀ,
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

563 ਿਫਰ ਇਵਾਨਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਇਵਾਨਸਿਵਲੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ…ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਦਮੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ
ਅਸਥਮਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾੜਨਾ ਿਪਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਛੋਟੀ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਦੇਖੋ?

564 ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍, ਦਸ-ਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਤੇ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ। ਇਹ
ਥੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਰਬੇਕਾਹ, ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਅੱਜ,

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸਿਹਪਾਠੀ
ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਕਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਲਆ ਸੀ;
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਬੀ ਡੌਲ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗਇੰਨੀ ਲੰਬੀ। ਅਤੇ
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ਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤਆਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ?”
565 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।”
566ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ,
ਇਸ ਬਾਰੇ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ…ਉਹ ਇੱਥੇ
ਆਈ, ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਥੇ ਛੋਟੀ ਐਡੀਥ,
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਧਾ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਿਸਰ ਹੇਠ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ…ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ
ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਸਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬਾਹਰ

ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਸੀ…ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ
ਸਟਰੈਚਰ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਵਾਪਸ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਤ ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਉਹ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।”
567 ਗੱਡੀ ਚ ਚੜ ਕੇ ਉਧਰ ਚੜ ਿਗਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟਰੈਚਰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਿਦ , ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਹ ਸਟਰ੍ੈਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”
568 ਉਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਿਗਆਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ,
ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ,” ਿਕਹਾ, “ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜੀਉਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
569ਅਤੇ, ਕੱਲਹ੍, ਮ ਮੈ ਿਮਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਉਣ
ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ…
570 ਓ, ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ , ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ—
ਉਹ ਿਸਰਫ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
571 ਭਾਈ ਜੌਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭਾਈ? ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਖ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੱਖ
ਿਵੱਚ ਵੱਜ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੌਨ ਓ ਬੈਨਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁਈਸਿਵਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਿਜਸਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਖ ਨਾਲ
ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
572 ਹੁਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ—ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹਨ; ਿਕ ਉਹ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…
ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨ
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾ ਿਕਸ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹ …ਿਜੰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਿਫਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ
ਹ , ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਵ ਗੇ।
573 ਹੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਓ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ “ਿਪਤਾ” ਕਿਹਣਾ ਿਕੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਵੱਚ ਲਓਗੇ। ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁੰਿਗਆਈ,
ਉਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ;
ਇਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।
574 ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਵ ਗ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਜੋ ਐਮਾਊਸ
ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, “ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?” ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
575 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਨ—
ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਚਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਹਲਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ…ਇਸ ਹੁਣ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ।



ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਗ ੩ 7

65. ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,
ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ? ਉਤਪਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ
ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਕਾਇਨ ਨੋਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

576 ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ…ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ…ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਹੰਦਾ,
“ਪੁੱਛੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ।”
577 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਸੀ?”
578 ਓਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਾ,
ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਓਹ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ,” ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜ —ਜ “ਉਹ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਕਾਇਨ ਸੀ।” ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਥੇ…
579 ਥੇ ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਉਸ ਿਕਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ:

ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ?

580 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਬੱਚਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ-
ਕਦਾਈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ ,
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ , ਮਨ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਹੈ; ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ।”
581 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ਼ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬੱਿਚ ਦੇ ਜਨਮ
ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਇਨ, ਹਾਬਲ ਅਤੇ ਸੇਥ ਸਨ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਇਹ ਿਤੰਨੋਂ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਦਾ (ਹੱਵਾਹ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ…ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਹੱਵਾਹ ਹੀ
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ—ਦਾ ਜਨਮ ਿਰਕਾਰਡ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਕੁੜੀ ਮੁੰਿਡ ਵ ਗ
ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
582 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ,
ਜੋਸੀਫਸ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ; ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, “ਸੱਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਸਨ।”
583 ਹੁਣ, ਜੇ…ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਕਾਇਨ ਨੋਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਗਆ…ਹੁਣ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਿਦੱਤਾ?

ਅਦਨ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਸਨ…ਹੁਣ, ਅਦਨ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਿਕਹਾ: ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੇ ਸਨ…

584 ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ,
ਅਤੇ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਅਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਨ ਇੱਕ ਰਾਜ
ਵਰਗਾ ਸੀ ਜ —ਜ ਕੀ…ਜ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਨੋਡ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਰਾਜ ਜ ਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਸੀ।
585 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਇਨ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ
ਸਨ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਾ ਨੀ ਸੀ।
586 ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਿਰਬਕਾਹ ਨਾਲ,
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਸਾਰਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ; ਉਸਦੀ ਮ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਿਜਸ—ਿਜਸ ਨਾਲ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮ , ਪਰ ਇੱਕੋ ਿਪਤਾ।
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587 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਫਰ,
ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ
ਕਾ ਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ…
ਖੈਰ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਵਗੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

588 ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਨ…ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨੋਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਜਾਿਣਆ, ਅਤੇ ਥੋਂ ਬੱਚੇ—ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਦ…

589 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ
ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਥ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ—ਦੀ ਵੇਲ। ਥੇ, ਉਹ ਦੋ, ਉਹੀ
ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।

590 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋਂਗੇ (ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ): ਕੈਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਥ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ
ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

591 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ। ਕਾਇਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨ…ਅਤੇ ਐਂਟੀਲੁਿਵਅਨ ਿਵਨਾਸ਼
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਲੋਕ ਸਨ: ਿਵਿਗਆਨੀ, ਿਸੱਿਖਅਕ; ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਧਾਰਿਮਕ, ਪਰ ਿਨੰਿਦਆ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਕਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਕਾਇਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੇਥ
ਕੋਲ ਥੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਯਕੀਨਨ…ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਹਣਾ
ਬਣਾਇਆ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ, ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
592 ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਲਾ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
593 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤ ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਵ ਗ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਿਫਰ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਿਬਲਕੁਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਹੁਣ, ਥੇ,
ਇਹ ਸਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
594 ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ; ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਵੀ

ਧਾਰਿਮਕ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਚ ਹੋਏ ਹੋ! ਦੇਖੋ?
595 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ—ਸਭ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ, ਬਹੁਤ
ਹੀ…ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ।” ਅਤੇ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਦੇਖੋ?
596 ਹੁਣ ਕਾਇਨ, ਉਸਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ: ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ;
ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ; ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਿਬਲਡਰ,
ਅਤੇ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਇਨ ਤੋਂ ਸਭ ਹੇਠ ਤਕ।
597 ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਪਾਸੇ: ਉਹ ਿਬਲਡਰ ਜ ਿਸੱਿਖਅਕ ਜ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਇੱਕ, ਵੱਧ ਜ ਘੱਟ, ਿਨਮਰ, ਭੇਡ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ
ਿਕਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੇ ਸਨ।
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598 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ।” ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਪਰ੍ਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ
(ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ) ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹੈ; ਇੱਕ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
599 ਹੁਣ, ਥੋਂ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨੋਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਸੇਥ ਨੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ, ਜ ਹੋਰ ਨੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ—ਿਕ, ਕਾਇਨ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਜ ਉਸਨੇ…ਜ ਉਥੇ…
600 ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ
ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੀ ਮ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਮ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸੀ…ਹੱਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਜਉਂਿਦ ਦੀ ਮ ।” ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਈ। ਅਤੇ ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ। ਦੇਖੋ?
ਖੈਰ, ਅਤੇ…

ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
ਸਨ…ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਦਨ ਿਵਚ ਸਨ,
ਤ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ? ਨਹੀਂ! ਿਫਰ ਉਤਪਤ
5:16 ਿਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਇਨ ਨੋਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ। ਦੇਖੋ?

601 ਇਹ ਉਤਪਤ 1 ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਸਵਰਗੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਤਪਤ 2 ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ, 3 ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੱਿਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ
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ਕਾਇਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਹਾਬਲ ਦੀ—ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ)। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ
ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ;
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ
ਉਸਨੇ ਿਵਆਹ ਿਕਵੇਂ—ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ।

602 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ
ਦੋਸਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਟੱਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਿਮਿਲਆ…ਮੈਂ…ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਡੀਆਰਕ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਥੇ ਿਮਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ
ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ…ਉਸ ਕਾਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬ ਦਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥੋਂ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ!
ਿਬਲਕੁਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਿਕਉਂਿਕ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਜ ਿਚੱਟਾ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੜਹ੍
ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਹੜਹ੍ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਖੰਡਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਆਏ
ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਨ,
ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ, ਿਚੱਟਾ, ਿਫੱਕਾ, ਭੂਰਾ, ਪੀਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ—ਿਕ…ਬਸ ਇੱਦਾ…

603 ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ । ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾ ਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ਼
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦਾ ਹ । ਸੁਣੋ, ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ! ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
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ਨੇ ਮੈ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗਾ; ਜੇ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗਾ; ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈ
ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ; ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪੀਲਾ
ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹ । ਿਬਲਕੁਲ! ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ

ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ
ਬਣਾਇਆ…ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

604 ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ—ਉਸਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਜ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸ਼

ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਗੋਰੇ
ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਿਬਲਕੁਲ! ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਸੀ।

605 ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ…ਉਹ—ਉਹ…ਉਸ ਕੋਲ—ਉਸ
ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਜਾਣ ਿਦਓ”; ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਤਰਹ੍ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ
ਚਾਹ ਗਾ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਸ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

606 ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰੇਵੇਪੋਟ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ—ਵਧੀਆ
ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸੁਣੀ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਹਨ, ਇਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਗੋਰੇ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੁੰਦਾ।” ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਔਰਤ
ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ
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ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
607 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ…” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
ਥੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ

ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
608 ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਭੈਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹ ਉਸ ਨੋਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੀਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਧਰਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਕ।
609ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਦੋਸਤ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ। ਿਕ
ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ , ਿਬਲਕੁਲ ਚਰਚ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਕਾਇਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਦਾ ਹੈ! ਦੇਖੋ?
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਿਮੱਟੀ ਘੁਿਮਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੀ,
ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਤੇ ਘੁਿਮਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
610 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ:

ਦੂਜੇ ਪਤਰਸ 2:4 ਿਵੱਚ—2:4…
611 ਿਕਸੇ ਬਾਈਬਲ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਤੁਰੰਤ ਇਨਹ੍ ਹਵਾਿਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
612 ਹੁਣ, ਇਸ ਕੈਨ ਤੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਇਹ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ…
613 ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 2:4. ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ :
66. ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 2:4, “ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ…ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨਾ ਬਖਿਸ਼ਆ, ਸਗੋਂ ਉਨਹ੍ ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,” ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾਵ ਿਕਉਂ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਪਿਹਲੀ ਪਤਰਸ 3:19 ਿਵੱਚ?

614 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਿਹਲਾ ਪਤਰਸ 2:4, ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ:



ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਗ ੩ 15

ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨਾ
ਬਖਿਸ਼ਆ, ਸਗੋਂ ਉਨਹ੍ ਹੇਠ ਨਰਕ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਤ
ਜੋ ਿਨ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ;

615 ਹੁਣ, ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ (ਜੋ ਿਕ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ
ਹੈ), ਪਿਹਲੇ ਪਤਰਸ 3:19 ਿਵੱਚ, ਇਸ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਇੱਥੇ
ਹੀ ਹ । ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ
ਿਲਿਖਆ।

…ਜੋ ਵੀ…ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾਵ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ;
616 ਓਹ, ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਿਹਲ 18ਵੀਂ ਆਇਤ, ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹ :

ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ…ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ,
ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ
ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ:
ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮ ਵੀ ਜਾਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ

ਕੀਤਾ;
ਜੋ ਕਦੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ ਸਨ,…

617 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੋਗੇ,
ਅਤੇ ਥੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਜਦ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਜਣੇ ਪਾਣੀ
ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। (ਸਮਝੇ?)

618 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ, ਤ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ…ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਝ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
619 ਪਿਹਲਾ ਪਤਰਸ 4…ਜ 2:4, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, “ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਤ ਨਾ ਬਖਿਸ਼ਆ,” ਉਹ ਦੂਤ ਿਕਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ? ਛੋਟਾ “a” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, “ਉਹ ਆਤਮਾਵ ਜੋ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਨਹ੍
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ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਧੀਰਜ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,” ਉਹੀ ਦੂਤ। ਇਹ
ਆਦਮੀ ਸਨ: ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ; “ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਖਿਸ਼ਆ।” ਕੀ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ…ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ “ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਦੂਤ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੈ? ਿਬਲਕੁਲ, ਦੂਤ
ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ, “ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਖਿਸ਼ਆ।” ਦੇਖੋ?
620ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ
ਪਿਹਲ “ਦੂਤ ” ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ?
621 ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ-…ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, “ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਦੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਿਲਖ। ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਇਹ ਗੱਲ
ਿਲਖ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੂਤ …” ਯਾਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ
ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੈ। ਇਹ “ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਇੱਕ
ਅਲੌਿਕਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ।
622ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ
ਇਸ ਵਾਪਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ,
ਪਿਹਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਜੇਕਰ ਦ…ਜੇ ਉਹ
ਨਾ ਬਖਿਸ਼ਆ…ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨਾ
ਬਖਿਸ਼ਆ,” (ਦੇਖੋ?) “ਅਤੇ ਅਲੌਿਕਕ ਜੀਵ,” (ਦੇਖੋ?) “ਦੇ ਬਾਅਦ…”

ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ:

…ਜੇਕਰ…ਉਨਹ੍ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਖਿਸ਼ਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਹਨੇਰੇ ਦੀ
ਜੰਜ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ;

623 ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੇ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, 3:19, ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ:

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ;

ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂਹ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧੀਰਜ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ,… (ਵੇਖੋ, ਇਹ
ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸਨ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ)…ਜਦੋਂ ਿਕਸ਼ਤੀ
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ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ…ਭਾਵ, ਅੱਠ ਰੂਹ ਪਾਣੀ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸਨ।

624 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕਦੋਂ ਸਨ। ਹੁਣ,
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਿਵੱਚ…ਜ 7ਵ ਅਿਧਆਏ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ…ਜ
ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 12ਵ ਅਿਧਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ…ਜ , ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਚੰਦ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਿਦ ਹੀ ਉਸ
ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਫੜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼

ਦੇ ਤਾਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਏ—ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋਿੜਆ,
ਪਰ “ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ,” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤਾਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਸਨ।
625 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ…”
626 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ, “ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਿਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ।”
627 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
628 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ
ਸਕੋਗੇ,” ਤਾਰੇ।
629 ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ, ਸਭ ਤੋਂ
ਚਮਕਦਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਹਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਅੰਸ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸ ਹ ।
630ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾਵ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਅਜਗਰ (ਰੋਮ, ਇਸਦੇ ਅਿਤਆਚਾਰ
ਦੇ ਅਧੀਨ) ਨੇ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਿਵੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾਈ…ਜ ਤਾਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ
ਿਹੱਸਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਅਤੇ ਉਸ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ;
ਦੂਤ ਦੇ ਤਾਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਦੂਤ ਜੀਵ।
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631 ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ…(ਸਾ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਸਵਾਲ ਿਮਿਲਆ, ਿਸੱਧਾ, ਇਸਦਾ ਿਬਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ)। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ…ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਅਲੌਿਕਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਭੌਿਤਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵ,
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ, ਜ ਇੱਕ ਦੂਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਇਸ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜ ਸਕਦਾ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਜ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ।

632 ਅਤੇ ਿਕਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜ
ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ? ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ! ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਦੂਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਿਵਚ, ਉਸ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ…

633 “ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ।
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨਹ੍ੋਗੇ,
ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਨਹ੍ ਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਖੋਲ ਦੇਵ ਗਾ।”

634 ਓਹ, ਜੇ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਡਰ
ਅਤੇ ਕੰਬਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, “ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ?” ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸੱਧਾ ਖੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਡਰ
ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਕਉਂ,
ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ
ਤਖਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ। ਿਬਲਕੁਲ! ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ
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ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ।” ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ;
ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ! ਓਹ, ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਬੰਜਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ।

635 ਹੁਣ, ਉਹ ਰੂਹ ਜੋ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ (ਜੋ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ), ਜੋ ਿਕ
ਸਨ—ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨ
ਦੂਤ ਦੀ ਆਤਮਾਵ ਸਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਨ, ਵਾਪਸ
ਥੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ—

ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਲਿੜਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ…ਜ ਮਾਈਕਲ ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਜਗਰ
ਲਿੜਆ (ਅਤੇ ਲੂਸੀਫਰ)। ਅਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ), ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਲੈ ਲਈ ।”

636 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਉਸ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਕਬੂਲ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ,
ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੜੀ ਆਤਮਾ
ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

637 ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ…ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੁਗ
ਦਾ ਸਮ , ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
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ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਿਬਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੀ ਭਗਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਚਲਾਕ ਅਤੇ
ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
638 ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ, ਜ —ਜ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
639 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਿਦ ਿਵਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ…ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹਨ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਬਣਾਇਆ; ਉਸਨੇ ਆਦਮ
ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ
ਬਣ ਗਈ (ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ)। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ? ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
640 ਥੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਿਜਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਿਪਆ…
ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਸ ਇਨਹ੍ ਹੋਰ ਵ ਗ ਸਰੀਰ ਆਉਣਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੂਲਾ । ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਿਦ ਤੋਂ,
ਉਨਹ੍ ਆਤਮਾਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਗੀ , ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀ ।
ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ।
641 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮੇ, ਇਹ ਦੂਤ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਵੱਚ ਸਨ;
ਦੂਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੈ “ਇੱਕ”
ਮਤਲਬ ਕੇ “ਆਦਮੀ”; ਦੂਤ, ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ
ਤਰੀਕਾ…ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
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ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਤੇ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ,”
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਨ।
642 ਹਨੋਕ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਤ
ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
643 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਹੈ! ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ!
ਬਾਿਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ
ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਤ ਬਣ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
644 ਅੱਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ
ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ: ਉਹੀ ਕਬੀਲਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਾਵ ।
645 ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ, ਪਰ
ਉਹ ਨੇਮ ਦੀ ਵਾਚਾ ਖੁੰਝ ਗਏ।
646 ਅੱਜ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ
ਉਨਹ੍ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸੋਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਏ!
ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਨਹ੍ ਖੁੰਝ ਗਏ!
647 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਦੁਆਰਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਕੰਨਾ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਯਹੋਵਾਹ
ਗਵਾਹ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ; ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ!
648 ਜਦੋਂ ਆਦਮ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਬੱਿਚ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ

ਕਾਇਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ—ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ
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ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵੇਦੀ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਗਾ, ਮੈਂ
ਇਸ ਤੇ ਫਲ ਪਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵ ਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਸ
ਨਾਲ ਪਰ੍ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਹ ।” ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਸੀ;
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ
ਵਧੀਆ ਿਗਰਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਸੁੰਦਰ
ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਅੱਜ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ)। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਰੱਖੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
649 ਪਰ ਹਾਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ…ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜੋ ਸਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ
ਸਨ ਜੋ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਨਸੀ ਚੀਜ਼
ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ
ਸੱਪ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਬਲ, ਦੈਵੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ, ਿਗਆਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਇਆਅਤੇ ਇਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ!” ਯਕੀਨਨ।
650 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਏ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ?”
651 “ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ‘ਮੂਸਾ’ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਤੂੰ
‘ਏਲੀਯਾਹ’ ਹੈਂ, ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ‘ਯਰਮੀਯਾਹ’ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਿਕ ਤੂੰ ‘ਕੋਈ ਨਬੀ’ ਹੈਂ।”
652 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹ ?”
653 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।”
654 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸ਼ਮੋਨ ਬਾਰ-ਜੋਨਾ, ਤੁੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” (ਦੇਖੋ!) “ਿਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ; ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਿਸੱਿਖਆ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ
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ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਥੇ
ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਤੇ…ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੈਵੀ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ।
655 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ! ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗਰੀਬ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ
ਹੇਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ
ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਹੀਂ ਮੋਹਦੀ । ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ

ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ!
656 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ…ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ?
657 ਥੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ…ਉਥੇ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ; ਦੂਤ: ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਉਹ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ,
ਇਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਆਓ।”
658 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਕੱਟੜ ਦੀ
ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਿਕਉਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਕਸਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ?
ਿਕਉਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ
ਹ ?” ਿਕਉਂ, ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ!
659 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਲੰਘੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।” ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਨੋ, ਨੇਵਾਡਾ ਸੀ, ਿਕਤੇ। ਉਹਨ ਕੋਲ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ ਅੱਜ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ; ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ,
ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
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ਕੁਝ; ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ: ਨੇਮ,
ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਆਪਣਾ—ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ

ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਥ ਸੀ।

660 “ਸਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ? ਸਾ
ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

661 ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕੰਨੇ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਸਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਹੀ! ਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ
ਹ ; ਿਜਸਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ!
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀ , ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹ …ਿਜੱਥੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪਏਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਪਤ

ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀ ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਰੇਤ ਹਨ।

662 ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਹੈ…ਰਾਜ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ
ਓ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ…
ਕੁਝ ਵੀ; ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ
ਨਹੀਂ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਜ ਖਤਰੇ ਜ ਕੁਝ ਵੀ) ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ…ਉਹ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਤੱਤ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ! ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਉਠਾਏਗਾ।
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663ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਕੋ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੂਪ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁੰਿਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ
ਉਹਨ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ
ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਏਬੀਸੀ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ (ਜੋ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਬਲਕੁਲ!

664 ਇੱਥੇ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ,

ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੈਿਵਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ
ਡਾਕਟਰ, ਿਕਉਂ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇਣ ਿਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ। ਇੱਕ ਦੋ
ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰ੍ਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ
ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਹ ਲੈਣ ਿਦਓ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹ , ਮੈ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

665ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਪੁੱਿਛਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਤ ਰਿਹਣ
ਦੇਵ ਗੇ।” ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀ ।

666ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਥੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਿਗਆ, ਤ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਲੋਕ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਆਏ;
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕਲਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰੋਇਆ।
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667 ਯਕੀਨਨ, ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਮਸੀਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣਨਾ, ਜੀਵਨ ਹੈ; ਉਸ
ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਹੈ।
668 ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰਜੀਆ ਿਵੱਚ
ਜ ਦੇ ਹਨ:
67. ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:19 ਅਤੇ 20 ਿਵਚ

ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
669 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਿਜਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨ ਜਲਦੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ-…ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ 21:19 ਅਤੇ 20 ਹੈ। ਹ ।
670 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚਲੇ ਪੱਥਰ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੀਂਹ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਦੇਵੋਂਗੇ…ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ…ਪਰ ਹਰ
ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਹਰ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਅਤੇ
ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ
ਹਰ ਇੱਕ ਿਦਓ…ਪਿਹਲ ਜਾਸਪਰ, ਸਾਰਿਦਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
671 ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਕੁਝ ਪੱਥਰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਫਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ
ਨਾਮ; ਬਦਿਲਆ।
672 ਪਰ ਇਹ ਜੈਸਪਰ ਦੇ ਨਾਲ—ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਪਰ
ਿਬਨਯਾਿਮਨ ਦਾ—ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜ , ਦਾ ਪੱਥਰ…ਓਹ, ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ,
ਰਊਬੇਨ। ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਰਊਬੇਨ ਸੀ, ਜੋ ਜੈਸਪਰ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪੱਥਰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸੀ, ਿਸਖਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੱਥਰ।
673 ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨ —
ਉਹ ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ
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ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨ ਇਹਨ ਕਬੀਿਲ ਦਾ—ਦਾ ਮੁੱਖ
ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ—ਇਹ
ਪਲੇਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਵੇਖੀ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ
ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟ
ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਪੱਥਰ ਦੇਿਖਆ।

674 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ
ਿਜੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਰੀਮ ਥੁੰਮੀਮ ਿਲਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੱਥਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਦੱਸਣ ਜ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੋਏ। ਇਸਨੇ ਲਾਈਟ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੈਸਪਰ,
ਅਤੇ ਕਾਰਬੰਕਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲਾਇਆ।

675 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ ਲੈ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਰੀਮ ਥੰਮੀਮ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ।” ਓਹ, ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ—ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਭ
ਇਕੱਿਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

676 ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਬਾਰ ਨੀਂਹ ਸਨ ਜੋ ਰਊਬੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸਨ, ਅਤੇ ਗਾਦ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਵੱਲ; ਬਾਰ ਗੋਤ, ਬਾਰ ਪੱਥਰ।
ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਨਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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677 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

68. ਚੋਥੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ—ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ…ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਦੇ
ਦਿਰੰਦੇ।

678 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਇਹ
ਇੱਕ—ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ…ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5ਵ ਅਿਧਆਇ:

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ—
ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ—

ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੈਂ…
679 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਚਾਰ
ਦਿਰੰਦੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, 14ਵੀਂ ਆਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਜ ਦੇ ਹ , ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ,
ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ…“ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਆਮੀਨ।’”
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ…”
680 ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਓਹ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਆਓ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। 5ਵੀਂ ਆਇਤ:

ਉਹਨ ਬਜੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ: ਵੇਖ,
ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ, ਿਕਤਾਬ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ…ਇਸ
ਦੀ ਮੋਹਰ ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ,…ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ…ਚਾਰ
ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖ
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ਸਨ, ਜੋ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ…ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ…ਧਰਤੀ ਵੱਲ,…
ਵੱਲ।

681 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , “ਸੱਤ ਅੱਖ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਜੋ
ਲੇਲੇ ਤੇ ਸਨ।” ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। (ਖੈਰ, ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।) ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਣ
ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੈ ਿਲਆ, ਤ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ

ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ,… ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਹਨ,…

682 ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈ—ਚਾਰ—ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਪੜਹ੍ੀਏ:

…ਸੁਨਿਹਰੀ ਰਬਾਬ,…ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਧ ਨਾਲ ਭਿਰਆ,…
ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵ ਗੀਤ ਗਾਇਆ,…ਤੂੰ ਯੋਗ ਹੈਂ…

(ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ…ਉਹਨ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ)

683 ਹੁਣ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਰੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ…(ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਕ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ)। ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਰੰਦੇ, ਉਨਹ੍
ਦੇ ਚਾਰ ਿਚਹਰੇ ਸਨ: ਇੱਕ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਿਚਹਰਾ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਚਹਰਾ
ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸਕਦੇ।
684 ਿਕੰਿਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਤਾਬ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨ
ਨੇ ਇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ
ਿਕਤਾਬਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲਏ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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685 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਗਏ, ਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ; ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਜ ਦੇ, ਤ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵ ਗ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸ
ਰਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਵ ਗ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਜ ਦੇ
ਹਨ, ਤ ਉਹ ਬਲਦ ਵ ਗ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

686 ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਰੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਲਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਾਰ
ਜਾਨਵਰ…ਜਾਨਵਰ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਤਾਕਤ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਦਿਰੰਦੇ ਝੀਲ ਜ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਚਾਰ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਰ
ਇੰਜੀਲ ਸਨ: ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ; ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

687 ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ੇਰ ਵ ਗ ਅੱਗੇ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਹੈ; ਇੰਜੀਲ ਸ਼ੇਰ ਵ ਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵ ਗ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਕਾਬ
ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚੀ ਉਚਾਈ ਿਮਲਦੀ
ਹਨ। ਇਹ…ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਬਲਦ ਵ ਗ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਿਖੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਲਦ ਜੋ ਇੰਜੀਲ
ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਬੋਝ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ, ਜੋ
ਸਨ: ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ; ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੀ…

688 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ।
ਉਹ—ਉਹ…ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਿਗਆ, ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ
ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ—ਦੀ—
ਦੀ—ਸ਼ਕਤੀ, ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲਦ ਵ ਗ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ; ਇਸ
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ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ—ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਰ
ਇੰਜੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਚੌਥਾ
ਅਿਧਆਏ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ:
69. ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੇ

ਹੋਵੇਗਾ—ਦੀ…ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਹਨ?
689 ਹੁਣ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹ । ਚੌਵੀ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵੱਚ ਹੈ…ਮੇਰਾ ਿਨਹਚਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਆਇਤ 4 ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। “ਅਤੇ ਥੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ…” ਮੈ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ…ਆਓ ਦੇਖੀਏ,
ਮੈਂ…4:10।
690 ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਗੇ।

ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਿਡੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ

ਦੇ, ਯੋਗ ਹੋ: ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹਨ।

691 ਹੁਣ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਉਹ ਬਾਰ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਸਨ, ਬਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਥੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ,
ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ
ਦੇ ਬਾਰ ਰਸੂਲ। ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰ ਗੋਤ ਦਾ ਿਨ ਕਰੋਗੇ”?
692 ਹੁਣ, ਬੁਿਨਆਦ । ਵੇਖੋ, ਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਬਾਰ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ
ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲ ਦੇ
ਬਾਰ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਹ੍ , “ਭਗਤੀ”
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ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਵੀ, ਚੌਵੀ, ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਅਤੇ
ਬਾਰ ਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
693 ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਇਤ, ਜ , ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ:
70. ਉਤਪਤ 38 ਿਵਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ?
694 ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਫਰ, ਕਾ ਨ ਿਫਰ ਲੈਣਾ ਸੀ…ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਲਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜ ਦਾ…ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
695ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੈਰ, ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਲਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਸੀ ਜੋ…ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਔਰਤ (ਕਨਾਨੀ
ਔਰਤ) ਪੁੱਤਰ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਲਪੇਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜ ਦੀ ਹੈ।
696 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ?” ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…
697 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਿਦੱਤਾ।” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ।” ਇਸ ਲਈ
ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਿਦ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ
ਰੱਿਖਆ।
698 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।



ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਗ ੩ 33

699 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੱਿਸਆ, “ਤੇਰੀ ਹ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ,

“ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੇ ਮਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
700 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
701 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਸੀ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ।
702 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਹੈ।”
703 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ
ਜੁੜਵ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਵ …ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ
ਯਹੂਦੀ ਰੀਤ, ਪਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ
ਮੁੰਿਡ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
704 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ
ਸੀ। ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ…ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੈ।
705 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਿਚਆ, ਤ ਦੂਜਾ ਪਿਹਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?
ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।”
706 ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਤ 38 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਿਕ ਪਿਹਲਾ
ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਿਕ ਪਿਹਲਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
707 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਛੋਟਾ ਖੱਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਸਨ…ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟ
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ਗਏ, ਪਰ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਦੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ, ਸੰਪੂਰਨ ਲੇਲਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਥੇ ਇਹ ਹੈ।
708 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮ ਤੋਂ
ਟੁੱਿਟਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇਿਖਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪਿਹਲਾ
ਸੀ, ਦਾਈ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਿਬਲਕੁਲ, ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ…ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ; ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
709 ਪਿਹਲਾ ਘੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਹਲੀ ਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ
ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਿਹਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ (ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾਉਣਾ ਿਪਆ!
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਓਹ, ਇਹ ਮੈ ਿਸਰਫ ਰੋਮ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਹਲ ਛੁਡਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਸੀ। ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!
710 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਤੇ…ਸਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਕੇ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ; ਤੁਹਾ ਉਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ:
71. ਵਰਦਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹਨ…ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ?

ਓ, ਪਾਮਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ!
711 ਹੁਣ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਕੀਰ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ, ਅਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
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712 ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ:
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਿਵੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕੀ ਹਨ?

713 ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤਰ ਰਾਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
714 ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਾਢੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ, ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
715 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ ਿਵਰਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਮਾਰ ਦੇ—ਦੇ
ਮੋਸਲੇਮ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪੱਚੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਹ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਕਰਨਗੇ…ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਵੰਡ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ।”
716 ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ; ਠੀਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ। ਹੁਣ…ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਿਵੱਚ
ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
717 ਹੁਣ, ਦ…ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਿਲਿਸਆ ਿਵਆਹ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘਰ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਰਬਕਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ,
ਇਹ ਸਭ ਇਸਹਾਕ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਬਲਕੁਲ! ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਹੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
718 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸੰਪੂਰਣ, ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ! ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਆਏ।
719 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਦੀ, ਗੈਰ-
ਯਹੂਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ; ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਥੇ ਸਾਢੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਕ…ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ…
720 ਜੋ ਿਕ, ਮੂਸਾ ਕਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪੈਕ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੂਤ ਉਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਿਕਸਮ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਮਹ ਦੂਤ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਲਆ।
721 ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ, ਜਦ ਉਹ ਥੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਬੀ, ਯਰਦਨ ਵੱਲ ਤੁਿਰਆ, ਉਸਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ

ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
722 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੁਹਾਡੀਆਤਮਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਿਹੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
723 ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜ ਦੇ
ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।” ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ।
724 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਅਤੇ ਅੱਗ
ਦੇ ਦੂਤ, ਅੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਿਖਆ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ!
725 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ ਇਨਹ੍ ਦੋ ਨਬੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ?” ਿਬਲਕੁਲ!
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726 ਿਕਉਂ, ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ,
ਿਯਸੂ ਕਲਵਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ
ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਰਨਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
727 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਮਸਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੀਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ
ਿਕ ਬਰਕਤ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹਨ (ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ ਠੰਡੇ, ਰਸਮੀ ਕਲੀਸੀਆ ਕੁੱਿਤ ਵ ਗ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ
ਿਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਨਬੀ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ…ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਗਲੀ ਿਵੱਚ,
ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਦੇਖੋ,
ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ।
728 ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਢੇ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਠੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਵ ਗ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਹ ਕਰਨਾ
ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ ਦੋ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮਾਿਰਆ…
729 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਅੱਗ ਿਲ ਦੀ। ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਬਪਤਾਵ
ਿਲ ਦੀ , ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਿਰਆ…ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਕੌਣ ਸੀ? ਿਬਲਕੁਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹਨ।
730 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਜ
ਸੰਸਾਰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ; ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਾਪਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ, ਉਹਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਲਾੜੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ
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ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ!” ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਹ
ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਲਈਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ…
731 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਥੇ ਿਲਆ। ਿਬਲਕੁਲ!
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਦੱਿਸਆ, ਤ ਉਥੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਥੇ ਯਹੂਦੀ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਥੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਮਾਿਰਆ,
ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਹ , ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ।”

ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਇਆ।
732 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
733 ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ
ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਉਹਨ
ਉਹਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਭੇਡ ਦੇ ਝੁੰਡ

ਵ ਗ ਵਾਪਸ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
734 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਖਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ
ਥੇ ਹੈ!” ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਗਾ। ਇਹ

ਠੀਕ ਹੈ।
735 ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨ
ਦੋ ਨਬੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ (ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
736 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਪਾਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਰੋਮੀ ਇਿਤਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ।
737 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹਿਵਰੋਧੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਰੰਦਾ ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਿਜਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਜੋ ਿਕ ਔਰਤ
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ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਸਰ ਔਗਸਟਸ ਿਜਸਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਲਾਲ ਅਜਗਰ,
ਅਜਗਰ, ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਤਾਕਤ।” ਰੋਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਤਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਮਸੀਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
738 ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ! ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਰੋਮਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਤੋਹਿਫ਼ ਵਜੋਂ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪੱਥਰ ਜੋ ਸੀ…ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਸਨ। ਿਬਲਕੁਲ! ਿਬਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
739 ਮੈਂ ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਇਸ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਪ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਾਜ ਪਿਹਿਨਆ, ਿਵਕਾਿਰਵਸ ਿਫਲੀ
ਦੇਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਹੈ; ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਕੌਮ ਿਨਯੰਤਿਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ।
740 ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ (ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ), ਉਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਵ ਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…“ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਿਬਲਕੁਲ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ।
741 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ,
ਇੱਥੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਇੱਹ ਉਹ—ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਭੇਜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਨ। ਜੋ ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਇੱਥੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਸਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੇ। ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਸਆਣਪ ਹੈ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।
ਉਹ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।”
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਚਰਚ ਿਕੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ?
742 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈ ਆਤਿਮਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ,
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ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹ ।”
743 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ; ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਜੀਭ ਿਮਲ ਗਈ, ਿਕਸੇ
ਜ਼ਬੂਰ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ

ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਚਰਚ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
744 ਹੁਣ, ਮਸੀਹਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ੋ ਅਤੇ ਕੋਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ—
ਦਾ—ਦਾ ਿਵਗਿੜਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜੱਤਣ ਵਾਿਲ
ਆਤਿਮਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਰੋਮਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
745 ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਪਰੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
746 ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਯੁਕਿਰਸਟ ਜੋ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ; ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਯੁਕਿਰਸਟ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
747 ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, (ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ )। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…
748 ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਰੀਰ ਹੈ…ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਚਰਚ
ਕੋਲ ਇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਿਦ , ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸਲੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ?
ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਰ ਰੋਟੀ ਥੇ
ਪਈ ਹੈ। “ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
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ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਹੋ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ।”
749 ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਸ—ਬਸ ਿਬਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ…
750 ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ,
ਮੈਂ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
751 ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ? ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ…ਿਕਉਂ, ਿਫਿਲਪ ਨੇ ਇਕ ਪੂਲ ਿਵਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆਸੀ…ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਫਿਲਪ
ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਇੰਨਾ
ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਫਿਲਪ ਫੜ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੋ ਸੌ ਮੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ, ਉਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦੋ
ਸੌ ਮੀਲ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਥ ਿਦੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ!

ਹੁਣ:
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਿਕੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਵ ਗਾ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈਰਾ 820, ਸਵਾਲ
74 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।

752 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਸੱਤਵ ਸਵਾਲ:
72. ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਦਾ ਿਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਗੇ?
753 ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਦਾ ਿਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ। ਦੂਤ ਸੇਵਕ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀ ਹ । ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਦਾ ਿਨਰਣਾ
ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ…

8ਵ ਸਵਾਲ:
73. ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਿਕਉਂ?
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754 ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈ ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ , ਉਹ—ਉਹ 11ਵ ਅਿਧਆਏ
ਖੋਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਦੇਖ ਗੇ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ—ਿਕ…ਪਿਹਲੀ
ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵਚ, 11ਵੇਂ—ਵੇਂ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈ ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਜਲਦੀ ਪੜਹ੍ ਲਵ ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰੱਖ ਗੇ।
755 ਮੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ, ਿਕ ਮੈਂ
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੱਭ ਲਵੇ…ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 11ਵ
ਅਿਧਆਏ ਹੈ, ਹ , ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ
ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ…ਮਸੀਹ ਦਾ ਹ । (ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹ ।”)

ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ…ਤੁਹਾ ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਸਰ
ਮਸੀਹ ਹੈ; ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

756 ਦੇਖੋ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤ। ਹੁਣ:

ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹਰ ਔਰਤ ਜੋ ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:…

757 ਹੁਣ ਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹ
ਿਕ ਔਰਤ ਲਈ ਵਾਲ ਉਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਨ:
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…ਉਸਦੇ ਲਈ…ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸਦਾ
ਿਸਰ ਮੁੰਿਨਆ ਿਗਆ। (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੇ—ਜੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਮੁੰਨਵਾ ਿਦਓ।)
ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਔਰਤ ਿਸਰ ਨ ਢਕੇ, ਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਵੇ:

(ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੰਨਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ)…ਜੇ ਔਰਤ ਵਾਲ
ਕਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲਵੇ।

758 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹ ।
ਦੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ
ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਕਾ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਿਕ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ…ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ
ਹਨ), ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ:
ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ?)

759 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ ਦੇਿਖਆ ਹੈ (ਉਨਹ੍ ਹੁਣੇ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ) ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ,
ਉਹ ਈਸਾਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹ ।
760 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਖੋ:

…ਇੱਕ ਆਦਮੀ…ਲਈ…(7ਵੀਂ ਆਇਤ)…ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਲਈ…

761 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਹੰਦੀ, “ਓਹ,
ਪੋਲੂਸ ਇੱਕ ਔਰਤ-ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।”
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762 ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹ , ਆਓ ਇੱਥੇ ਗਲਾਤੀ 1:8 ਵੱਲ
ਮੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਗਲਾਤੀ
1:8 ਿਵਚ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਾਤੀ 1:8 ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਸੀ:

…ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੁਣੀ
ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ।

763 ਹੁਣ ਮੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਓ, ਦੇਖੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ:
ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ।

764 ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੇਖੋ:
ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ;

ਪਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
765 ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਮਠਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਮਝੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ…ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ,
ਘਟੀਆ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਪੈਿਰਸ, ਫਰ ਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ- ਚਾ
ਖੁਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੈ!
766 ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਔਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤ ਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਿਲਆਸਕੇ?
767 ਹੁਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਨਾ…ਜੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਿਰਸ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਆ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਪੈਿਰਸ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਲੈਣ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
768 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਆਦਮੀ
ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਹਨ ਥਾਵ ਤੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ, ਲਗਭਗ, ਵੇਸਵਾ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮਰਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਔਰਤ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਔਰਤ ਸ਼ ਤੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ
ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
769 “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ?” ਮੈ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹ , ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ
ਿਬੱਗ ਬੌਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ…ਜੇਕਰ—ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ
ਸਿਤਕਾਰ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ), ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ—ਜੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਗੁਆ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਚਰਚ ਿਕਉਂ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮ
ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਕੌਮ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾ ਉਨਹ੍
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਹਨ, ਦੇਖੋ।
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ!
770 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ…ਉਤਪਤ ਦਾ, 1
ਅਿਧਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਦਮੀ
, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ

ਦੱਿਸਆ “ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ”? ਇਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ! ਲੜਕਾ, ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਨਹ੍ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ…
771 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਦਰਜਨ , ਚੰਗੀ ਔਰਤ , ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਸਾਰੀ ਔਰਤ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਈ
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ਬੀਮਾਰ ਪਤੀ ਜ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ
ਉਨਹ੍ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤ ਉਨਹ੍ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਥਾਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਕਲਹ੍ਾ, ਿਬਲਕੁਲ
ਉਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
772 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਹੌਗ ਖਾਣ ਜ ਮਰਨ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਵੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਨਸਲ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
773 ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਪੰਛੀ ਹੈ।
774 ਹੁਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਨਰ ਿਹਰਨ, ਨਰ ਐਲਕ, ਨਰ ਿਤੱਤਰ, ਨਰ—
ਨਰ ਿਚਕਨ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਿਕਉਂਿਕ, ਮਾਦਾ ਘਰ ਦਾ
ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਹ੍ਣੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼, ਸੱਪ, ਕੋਯੋਟ ਤੋਂ ਭੇਸ ਬਦਿਲਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਪਾਲਣ ਲਈ।
775 ਪਰ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕ…ਜ ਿਲੰਘ ਿਵੱਚ ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਔਰਤ,
ਜ ਔਰਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਿਕਸਮ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ… ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੰਛੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹ ਦੀਪ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਮਾਦਾ ਨਰ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਿਕ—ਉਹ ਪੰਛੀ ਇੱਕ
ਿਨਰੰਤਰ ਵੇਸਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੌੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇਗੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਕੇ ਿਡ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੇਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਿਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਥੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ?
776 ਅੱਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ , ਦੇਖੋ। ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਇੱਕ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਪਲ ਟ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਿਬਲਕੁਲ ਗਲੀ ਵੇਸਵਾਵ ਹਨ, ਅਤੇ
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ਬੱਿਚ ਵਾਲੀ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਹਨ।” ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਥੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ

ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
777 ਔਰਤ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ, ਉਹ ਚਲੀ
ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ-…ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ…
778 ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹਨ, “ਇਸ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦਖਾਓ।” ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
779 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ…ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ
ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
ਹ , ਸੱਚਮੁੱਚ। ਨਾਜ਼ਾਰੇਨਸ, ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਹੋਲੀਨੇਸ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ?
780 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ? ਤੁਹਾ ਪੁਲਿਪਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਸੀਸੀ ਿਮਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਟਕਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ…ਡਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓਗੇ, ਉਨਹ੍ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦਓ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
781 ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ…ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਦਮ…ਆਦਮੀ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਹੈ:…
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782 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-…ਜ ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼,
ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਮੈ ਕੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਡਾਇਨਾ, ਿਜਸ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!”
783 ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਿਡੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਔਰਤ,
ਅਤੇ ਥੇ ਤੱਕ, ਦ…ਜੋ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
784 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।”
785 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਆਤਿਮਕ ਜ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ
ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ! ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਨ ਦੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
786 ਖੈਰ, ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੈ ਇਹ
ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਰਸੈਿਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
787 ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ:

ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖੇ।
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788 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ , 11ਵ
ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਅਿਧਕਾਰ,”
(ਿਕਉਂ?) “ਦੂਤ ਦੇ,” ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ, ਿਕਉਂਿਕ ਦੂਤ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੈ “ਇੱਕ” ਦੁਬਾਰਾ। ਿਜੱਥੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ,
ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ “ਏ” ਹੈ, ਵੱਡਾ “ਏ।” ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟਾ
“ਏ” ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਤ ਹਨ।

ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ…ਜ ਔਰਤ,…ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ
ਆਦਮੀ—ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ।

ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਆਦਮੀ ਵੀ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੈ;…ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਨ।

ਿਨ ਕਰੋ…ਆਪਣੇ ਆਪ: ਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ (ਛੋਟੇ ਵਾਲ
ਨਾਲ) ਿਬਨ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੈ? (ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ)

789 ਹੁਣ ਦੇਖੋ:

ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਿਕ ਜੇਕਰ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣ,…

790 ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ?” ਵਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਵਾਲ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ! ਜੇ…ਔਰਤ ਦੇ
ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 14ਵੀਂ ਆਇਤ:

ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਿਕ ਜੇਕਰ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਤ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਹੈ?

791 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ-…ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ
ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ…
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਲੈਕਸ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜ ਕੋਈ
ਅਿਜਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨੇਗੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਹੈ।”
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ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਸੁਣਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ!
792 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਿਕਉਂ, ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ…ਸਲੈਕਸ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਦੇਖੋ।” ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ।
793 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ “ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਗੰਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ…
794 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ…ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਹੁਣ, ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ , ਅਠਾਰ , ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ
ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ!
795 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ, ਮ ! ਦੇਖੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸਲੈਕਸ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ…ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।
796 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਤਰ੍ੀ ਵੱਲ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,” ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰੋਗੇ…
797 ਤੁਸੀਂ ਿਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ
ਕਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਰਹੀ।”
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798 ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਦਰ , ਵੀਹ, ਤੀਹ, ਚਾਲੀ ਲੋਕ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, “ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ!” ਿਕਉਂ? ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ

ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।
799 “ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਨਾ
ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਸੂਜ਼ੀ ਕੌਣ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ…
800 ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸੂਜ਼ੀ ਕੌਣ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ
ਪਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸਪਰ, ਵਾਈਿਮੰਗ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹੈ…ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਜ਼ੀ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਜ ਕੀ—ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦ…ਓਹ,

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹ …ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? [ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਲੂਸੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਮੈਂ ਲੂਸੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸਦੇ ਪਤੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਨੋ, ਨੇਵਾਡਾ ਿਵਖੇ ਫਿੜਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ, ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਘਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੇ, ਦਇਆ! ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ!
801 ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਮਲੇ, ਭਾਈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ—ਤੁਹਾ ,
ਦੇ ਕੁਝ…ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਮੇਰੇ, ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।” ਸਾ ਸਭ ਤੋਂ—ਤੋਂ
ਭੈੜੇ ਿਗਰਝ ਿਮਲੇ, ਖੋਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਇਸਦੇ
ਖੰਭ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
802 ਹੁਣ ਦੇਖੋ:

ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ…(ਇਹ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ)…ਤੁਹਾ
ਿਸਖਾਉਂਦੀ, ਿਕ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ? (ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ।)
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ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਾਨ ਹੈ:…

803 ਹੁਣ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਲੋਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਢੱਕਣਾ, ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ!
804 ਹੁਣ! ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਕੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਕੀ ਔਰਤ ਲਈ ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?” ਇੱਥੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਖੈਰ,
ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪਏ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਿਦਓ। “ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।” ਿਫਰ
ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਢੱਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਸ—ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਲ
ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਦੇਖੋ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਹੈ: ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਢੱਕਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

805 ਕੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਜ ਤ ਇੱਕ, ਜੋ ਚਰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਟੋਪੀ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

…ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਢੱਕਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਸਰ ਢਕੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।)
ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ—ਹੋਣ ਵਾਲਾ…(ਮੈ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,
c-o-n-t-e-…)…ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ—ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ), ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਰਵਾਜ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ।
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806 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਬਿਹਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦਗਰ੍ਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
“ਓਹ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਉਨਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧਣ
ਦੇਈਏ। ਿਕਉਂ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ…ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਵਾਲ ਕੀ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਦਲ ਹੈ।” ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ ਿਕ; ਜੇ ਿਦਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ ਵਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ (ਉਹ-ਹਹ)।

807 ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ।”
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਠੀਕ
ਹੈ, ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।” ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।

808 ਓਹ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ…

809 ਸੁਣੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ , ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਦਖੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਿਮੱਠਾ
ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਿਦਨ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੁੰਿਮਆ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਦੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।

810 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਜੈਕ ਸ਼ੂਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਿਕਸਨੇ ਜੈਕ ਸ਼ੂਲਰ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ…ਸਾਰੇ

ਗੰਦੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਿਚਊਇੰਗ-ਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ, ਿਕਹਾ,
‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੇਰੇੇ ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’”

811 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।”
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812 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ
ਵ ਗ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨ
ਨਾ ਪਿਹਨੋ…
813 ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ …ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲਦੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਕੱਟਦੀ , ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਿਮਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਭਾਈ! ਮੈਂ
ਨਹੀਂ—ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ…ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਮੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਥੇ
ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੌਸ ਬਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵ ਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
814 ਓ, ਭਾਈ, ਇਹ ਔਰਤ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨੀਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਪਮਾਿਨਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ …ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਿਕ ਇਹ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਣ ਿਦਓ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਬਣੋ।
815 ਹੁਣ:

ਹੁਣ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਿਕ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ…
ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ

ਸੁਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ,…(ਇਹ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ)

816 ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਣੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਦੂਤ…
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817 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਪਾਮਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਟੇਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਉਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ। ਚੰਗਾ।
818 ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੂਤ “ਮਰਦ” ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਭਾਈ
ਪਾਮਰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, “ਦੂਤ।” ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਜ ਦੀ
ਹੈ…ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹੀ
ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ।
819 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਇੱਥੇਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ…”
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਉਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੋ, ਬੱਸ ਬੱਸ.
ਉਹਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
820 ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਿਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ:
74. ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਿਕੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਉਨਹ੍

ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
821 ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮੱਠਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਿਸੱਧੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ।
822 ਆਿਦ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਬਰਾਨੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ? ਿਬਲਕੁਲ, ਸੱਤ ਆਤਮੇ। ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਸੱਤ ਅੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
823 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਲੋਗੋਸ) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਸ਼ਮੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਗੋਸ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ
ਥੀਓਫਨੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ।
824 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਓਫਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ
ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ…ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
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ਅਸੀਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ…ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਥੀਓਫਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ…
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸਨ…ਉਤਪਤ 2 ਿਵੱਚ, ਸਨ…ਜ ਉਤਪਤ 1:28, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, “ਿਮੱਟੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, “ਿਮੱਟੀ ਵਾਹੁਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ।”

825 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਹੇਠ ਿਲਆਇਆਅਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਤ ਜੋ
ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਵਾਹ ਸਕੇ, ਛੂਹ ਸਕੇ। ਉਹ ਥੀਓਫਨੀ ਨਹੀਂ ਛੁਿਹਆ ਜ ਦਾ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸੁੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ
ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ।

826 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ
ਇੱਕ ਥੀਓਫਨੀ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ), ਇਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ
ਸਕੇ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀ ਿਦਓ, ਿਮੱਟੀ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ—
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ
ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

827 ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ
ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨੋ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਸਨ, ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਆਦਮੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, “ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬਣਾਇਆ।”
ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਥੀਓਫਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ—ਉਹ ਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
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ਸੀ; ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਓਫਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।

828 ਉਥੇ ਗ ਿਵਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਗਏ, ਉਥੇ ਘੋੜਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਬਲਦ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਗਆ, ਜੋੜੇ। ਪਰ ਆਦਮ, ਉਹ…ਇਹ ਸੀ…
ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਥੀ
ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਵਚਾਰ ਜੋ
ਸਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

829 ਅਤੇ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਉਹਨ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ।

830 ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਿਮੱਟੀ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹੱਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਥੀਓਫਨੀ ਿਵੱਚ
ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਸੇ ਰਚਨਾ

ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਿਪਆ ਸੀ।

831 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਆਦਮੀ ਜ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਉਸ ਨੇ
ਆਪ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਓਫਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ।

832 ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਸੀ; ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੁੰਦਰ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਥੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।
ਇਹ ਸਭ ਹੈ; ਸਦਾ ਲਈ—ਲਈ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਇਸ
ਿਸਰਫ ਵਧਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੌਦਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਰ
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ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ,
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
833 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਪ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਿਵੱਚ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ
ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 23ਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, “ਹ , ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ
ਹ ।” ਹੁਣ, ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਿਕ,
“ਵਾਦੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵ …ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਘਾਟੀ।”
834 ਕਿਹੰਦਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹ ।” ਹੁਣ,
ਪਰਛਾਵ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰਛਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦਾਉਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸਹ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਸੱਚ ਿਕਹਾ: “ਹ , ਹਾਲ ਿਕ ਮੈਂ…” ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੀ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਪਰ, “ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਰਾਹੀਂ।”
835 ਿਫਰ ਪਰਛਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਲੌਿਕਕ ਦੋਵੇਂ ਹ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਆਰਾ…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਜਨਨ ਹੋ।
ਕਾਲਾ, ਿਚੱਟਾ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ, ਆਦਮ ਅਤੇ
ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਪਾਪ
ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ, ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਆਕਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ।”
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਨੰਿਦਆ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਹੋ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ।
836 ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ
ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਿਸਖਾਓ, ਉਹ ਗਲਤ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾ ਿਸਖਾਓ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਗਲਤ, ਉਹ ਗਲਤ ਲਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
837 ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ
ਜਾਓ; ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ…ਉਹ—ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਰਝਾਏਗਾ,



ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਗ ੩ 59

ਅਤੇ ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ ਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ; ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ ਆਰਾ, ਜ ਉਸਦੇ
ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਦੇ
ਦਾਦਾ ਜ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ।

838 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ!

839 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ) ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਘਾਟੀ
ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਰ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੇ ਕਾਫ਼ੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ!
ਥੇ ਅਸੀਂ ਹ ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ

ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ।

840 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-
ਚੜਹ੍ਾਅ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਪਰਛਾਵ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਕ ਥੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਮਾਸ ਿਵੱਚ ਹ । ਪਰ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਿਦਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਿਬਸਤਰੇ
ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਲੌਿਕਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵਾਪਸ ਹਨੇਰੇ
ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਮਰਤਾ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਮਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ



60 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਜੀਵ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
841 ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੰਤ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ
ਿਪਆਰੀ ਸੰਤ ਭੈਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜ ਬਣਾਇਆ—ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਥਓਫਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ “ਸਾ ” ਉਨਹ੍ ਰਚਨਾਵ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,

“ਆਉ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਥੀਓਫਨੀ ਬਣਾ ਦੇਈਏ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ ਸੀ,
ਉਹ ਿਥਓਫਨੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।
842 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਮੂਸਾ ਰੋਇਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਤੈ
ਵੇਖਣ ਦੇ।”
843 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਧਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ, ਚਟਾਨ ਿਵੱਚ ਛੁਪ
ਜਾਓ।” ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦਰਾੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁ
ਲੰਿਘਆ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਜ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੰਿਘਆ, ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੋੜ ਲਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਪੱਠ ਸੀ।”
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
844 ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਲਿਕਸੇਦਕ ਜੋ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ
ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਿਜਹੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ “ਵਾਹ!” ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਫੂਿਕਆ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ
ਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਤ।
845 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਸ, “ਵਾਹ!”
ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।
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846 ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ
ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੈੱਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ .22 ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਇਹ
ਇੱਕ .220 ਸਿਵਫਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਫਿਲੰਗ ਭਰਾਵ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲੀ-ਅੱਠ ਦਾਿਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਨੀ
ਲੰਬੀ, ਿਨਯਮਤ .22 ਗੋਲੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ .30-06 ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਪਾਵਰ
ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ…ਫੈਕਟਰੀ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ-ਚਾਰ
ਸੌ ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਕੰਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ…ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਕੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ…ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼
ਤੇ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਧੂੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

847 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਿਪਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟੂਥਿਪਕ ਤੇ ਫਲੈਟ
ਿਹੱਸਾ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਊਡਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ, ਅਤੇ

ਇਸ ਥੇ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਥੇ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਸਿਥਤ ਗਰਾਊਂਡ ਹੌਗ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੌਗ ਕਦੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਹੱਿਲਆ। ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਿਥਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਗੈਸ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਬੇ ਅਤੇ ਲੀਡ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਲਟ ਸਿਕੰਟ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਸੌ
ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਵਾਿਪਸ ਗੈਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਹਨ
ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਤ ਬੇ ਅਤੇ ਲੀਡ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਉਨਹ੍ ਗੈਸ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

848 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇ ਜੀਵ
ਤੋਂ ਆਏ ਹ । ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰਦਾ
ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾ ਇਸ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲ ਿਕਹਾ “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।” ਦੇਖੋ?
ਅਸੀਂ ਸੀ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ।
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“ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਢਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੀਓਫਨੀ
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੂਹ
ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਨ, “ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ, ਪਰ੍ਭੂ?”
849 ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਆਤਮਾਵ
ਲਈ ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕੰਨਾ
ਿਚਰ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠ , ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ?”
850 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਰੁੱਤ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੱਿਲਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
851 ਅਤੇ ਿਫਰ ਰੂਹ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇਪਨ ਦਾ ਗਮ ਦੂਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਛਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੀ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ!
852 ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਨਹ੍ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਿਦਓ ਿਜੰਨ ਿਕ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਲਈ…ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਿਕਹੜਾ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
853 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ
ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ, ਇੱਕ
ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਹੋ ਗਏ ਹੋ।’” ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵ , ਜੋ ਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ,
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
854 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਿਪਤਾ ਮੈ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਉਂਦੇ।”
855 ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ?
856 ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਥੀਓਫਨੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਿਯਸੂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਦਾਉਦ

ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ; ਕਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗੇ, ਕਦੇ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ
ਹੋਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਵ ਗੇ।
857 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ।
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵ ਙੁ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
858 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਦੇਖੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਧਰਤੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ, ਯੂਹੰਨਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਨਵ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇਿਖਆ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਜਾਈ
ਹੋਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
859 ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਤਨੀ…ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਥੇ
ਰਿਹਣਗੇ।” ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਸ਼ਿਹਰ, ਬਾਈਬਲ ਪੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਲੰਬਾ, ਪੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਅਤੇ
ਪੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ
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ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

860 ਓਹ, ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ! ਅਤੇ ਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ…ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਰ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

861 ਇੱਥੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਲਾੜੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ
ਖੁਸਰੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ! ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਹਨ। ਚਾਰ…ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਸਰੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ…ਮੇਰਾ ਘਰ, ਿਪਆਰਾ
ਘਰ! ਆਮੀਨ।

862 ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਕ ਮੈ ਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਚ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ ਹਨੇਰਾ ਿਕੱਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ
ਹਨ। ਇਹ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਾ
ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ,
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ
ਜਾਵੇਗਾ! ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ, “ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ।”

863 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗੇ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
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ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ; ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ
ਯੁੱਗ ਿਬਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।
864 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਿਕੰਨ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਵ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਿਮਕ, ਸੁਣੋ ਦੋਸਤੋ, ਧਰਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਕਇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਆਇਆ ਤ ਉਨਹ੍ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਰੱਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
865 ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪੈਨਟੇਕੋਸਟਲ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਹੋਲੀਨੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਦੀਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਿਬਲਕੁਲ।
866 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜ ਦੇ
ਹਨ।” ਕਣਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤ
ਹੋਣ ਤੇ ਕਣਕ ਵ ਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਪਰ, ਉਹਨ ਦੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਜਾਣੋਗੇ।”

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਦੇ ਹੋ:
867 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਿਦਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਹੋਣਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ
ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦਓ।
868 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੋਚਣ, “ਹ , ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।”
869 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੱਸ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸੱਚ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸਹੀ
ਲੈਂਦਾ ਹ ।
870 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ
ਗਲਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ
ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
871 ਅੱਬਾ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੈ
ਸੌਂਪਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ; ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕ ਕੇ:
872 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਬੱਸ ਮੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕ ,
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ ।”
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ”?
873 ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਵੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਝੁਕਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ
ਭੈਣ ; ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
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874 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ। (ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ?”) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਮੈਂ ਉਸ ਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਕੱਲਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਤੰਨ
ਹਫ਼ਤੇ ਿਜਉਣ ਲਈ ਸਨ, ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼
ਬਦਲਣ ਲਈ।”

875 ਮੈਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਰੋ
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ
ਕਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ
ਹ ।” ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ।
876 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ, “ਲਾਜ਼ਰ, ਅੱਗੇ ਆ!” ਅਤੇ ਇੱਕ
ਮੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
877 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਿਕਹਾ, “ਬੋਲੋ, ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ।”
878 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੀ …
ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਿਦਓ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਿਢੱਲੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਨ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ
ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ…
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਖ ਰੂਹ ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਹਨ…ਓਹ, ਿਕੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ! ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ
ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
879 ਅਤੇ ਸਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ…ਸਾਡੇ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ
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ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ।” ਉਨਹ੍ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਦਓ
“ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ।”
880 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ
ਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ।
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨ।
881 ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਸਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਸੀਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ
ਹ । ਆਮੀਨ।
882 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਮੈ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਖੈਰ, ਸਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ।
883 ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ ਿਲਆਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ —ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਤ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ ਝ ਲਈ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ?
884 ਜੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ…ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਸ ਥੇ
ਬੈਠਣ ਿਦਓ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵ ਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਸ
ਥੇ ਬੈਠਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਆਵ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਰ ਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਬੱਸ ਕਰਨ ਿਦਓ—ਉਸ
ਥੇ ਬੈਠਣ ਿਦਓ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ

ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ।
885 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ
ਦੋਸਤ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਤ
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ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਿਦ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਮੈ ਕਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਮੈ ਉਨਹ੍ ਨਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਬਸ ਕੁਝ, ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕ
ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

886 ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਜੇ ਇਸ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਤ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ-ਿਵਆਪੀ ਧਮਾਕਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਿਮਲੀਅਨ
ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ?

887 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਹਾਦਿਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ; ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਗਈ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਨਹ੍ੇ, ਰੁਕੇ, ਲੰਗੜੇ, ਮਰੋੜੇ, ਦੁਖੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ…
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹ । ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ, ਉਨਹ੍ ਲੈਣਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਆਮ,
ਿਮੱਠੇ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਮਝਦਾਰ
ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ?

888 ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ,
ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਮੇਰੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਿਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
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ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ, ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਮੈ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਪੜਹ੍ਦੀ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ।” ਦੇਖੋ?
889 ਮੈ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ
ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਅਸਲ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਪਕਰਟ ਨੌਬਸ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜ ਿਕਤੇ ਜਾਉ, ਅਤੇ ਿਨਊ ਐਲਬਨੀ
ਅਤੇ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ,
ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ, “ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
890 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਮੋਰਗਨ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਲਗੇਟਸ ਦੀ
ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਲੰਘੀ । ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ।
891 ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ…ਉਸ ਦਮਾ
ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ , ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਡਾਕਟਰ…”
892 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ?”
893 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ।”
894 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰਬੀ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ …ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਨਊ ਅਲਬਾਨੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਹਰਬੀ,” ਉਸ ਪੁੱਛੋ।
895 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਹ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ,” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”
896 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ?”
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897 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਲੁਈਸਿਵਲੇ, ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ , ਿਜਸ ਿਨਊ ਐਲਬਨੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।”
898 ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਮਆਮੀ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ
ਤੋਂ?” ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਜ ਿਨਊ ਐਲਬਨੀ,
ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾ ਭੇਜੇਗੀ।” ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
899 ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹਨ।
900ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਡਾ. ਸੈਮ ਅਡਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਈਗਨ
ਹੈ, ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ! ਿਸਰਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ
ਅਸਲ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ, ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ…ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਿਕ ਮੈ ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ।
901 ਥੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਠਵੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ ਹੈ, ਸੱਤਰ, ਇਕੱਤਰ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਥੇ, ਉਸ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ;
ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਨਟ ਿਰਜ ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ; ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੇ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
902 ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ…ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ —ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਤੁਰੰਤ,
ਮੈ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ
ਪਲਿਪਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ।
903 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾ ਉਸ ਪਾਦਰੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ…ਇਹ
ਚਰਚ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ।
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904 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਮੇਡਾ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
905 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹਨੀ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ‘ਵੱਖ
ਕਰੋ,’ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
906ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਮ !”
907 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ , ਵੀ। ‘ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।”
908 ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਪਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੀਿਟੰਗ ਇੱਥੇ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀ । ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਤੇ
ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
909 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਆਇਆਸੀ।
910 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੇ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਿਗਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕੱਥੋਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਮੈ ਤੁਹਾ ਕਰਨ ਿਦਉ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਿਦਓ।”
911 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ…“ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।” ਉਹ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਨਬੀ
ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇੇ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
912 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ…ਵੱਲ ਦੇਖੋ…ਿਫਨੀ ਲੈ, ਸ ਕੀ ਲੈ, ਮੂਡੀ; ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ
ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ

ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਵੱਲ ਦੇਖੋ—ਵੱਲ ਦੇਖੋ—ਤੇ—ਮੂਡੀ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ
ਮੂਡੀ, ਇੱਕ ਬੋਸਟਨ ਜੁੱਤੀ ਮੋਚੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਹ
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ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਆ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ
ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

913 ਪਰ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਹੈ (ਦੇਖੋ?), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ
ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਦਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…
ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨੁਕਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

914 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।), ਇੱਥੇ ਹੀ। ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ, ਅਤੇ ਥੇ ਦੂਤ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ,
ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ…ਇਹ ਿਕਉਂ ਹੈ?

915 ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ : “ਮੇਰਾ
ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਹੈ? ਮੈਂ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?”
ਮੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ…

916 ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਜਲਦੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿੜਆ? ਉਹ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਉਹ ਇਨਹ੍ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ
ਛੱਡਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ , ਤਦ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ
ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ…ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। [ਟੇਪ
ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।)
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917 …ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਰੇਸਲੇਟ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਸੋਥਮੈਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਏ—ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ? ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਫਰੈਡ ਸੋਥਮੈਨ ਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।

918 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਿਮੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹ । ਇਸ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਲਈ। ਆਮੀਨ।

919 ਹਰ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ।

ਪਰ੍ਭੂ, ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੁੱਧ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਜੀਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਉਹ ਿਦਓਗੇ ਜੋ ਉਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।ਆਮੀਨ।

920 ਹੁਣ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਨਾ? ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਲੋਕ ਹਨ…ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਬਸ
ਬਣਾਓ…ਇਸ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ:
“ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ; ਜੇ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ।
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921 ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹ , ਉਹ
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
922 ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਪਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਿਦਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ…?…ਆਮੀਨ।
923 ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ
ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ।

ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਕਰ ਿਦਓ।

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਮੰਗਦੇ ਹ ।

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹ
ਿਕ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਿਪਤਾ, ਇੱਥੇ, ਉਸਦੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ…?…ਉਸ ਮਸਹ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
924 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਐਡੀਥ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ।

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਮ , ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।



76 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

925 ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਗਿਹਣੇ
, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹ , ਇੱਕ

ਿਦਨ ਉਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਠੀਕ ਕਰ ਿਦਓਗੇ…?…
926 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹਨ, ਉਹ…?…ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰਤ ਿਢੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਘਰ ਆਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਸ
ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।” ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
927 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਸ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਉਹ ਨਸ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
928 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ
ਸਫਲਤਾਵ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ
ਸੇਵਕ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਾਡੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਭੈਣ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਲਈ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
ਆਮੀਨ…?…ਪਰ੍ਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ…?…
929 ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮਸਹ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿੜਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
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ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਸਨੇ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਿਲਆ ਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ,
ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭੈਣ, ਵੱਖਰੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ?

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਸੀਸ
ਿਦਓਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ
ਹ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ: “ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ,
ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਕਰੋ…?…
930 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦੇ ਿਦਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ, ਉਸਦੇ
ਲੜਕੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ…?…ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉਸ
ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ।
931 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਹੈ?

ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਹ ਆਪਣੇ
ਡੈਡੀ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਪੁਕਾਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
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ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਹੈ, ਇਹ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋਗੇ।
932 ਤੈ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਦਇਆ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹ …?… 
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