
ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਸੁਣੋ।

2 ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ , ਇਸ
ਸੁੰਦਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ , ਬਾਹਰ
ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਥ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹ , ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ , ਇੱਥੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ।
3 ਮੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ
ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਸਮਝਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀ: ਤੂੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ—ਦਾ
ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਤੋਂ ਸਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਭਾਈ ਡੈਮੋਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਆਲਤਾ ਲਈ,
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਉਹ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਹੁਣੇ ਹੀ—ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਇਸ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ, ਲਵ ਗਾ: ਤੂੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ

ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ
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ਤੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਲਈ—ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਲ
ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਵਧੀਆ ਝੁੰਡ,
ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ, ਿਸੱਧੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਇਆ। ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਿਦਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਿਦਲੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਅੱਜ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹ, ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ।

6 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠਦਾ ਹ । ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵਆਕਰਣ,
“ਉਸਦਾ, ਨਹੀਂ” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕਿਹੰਦੇ
ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹ ਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਦੂਿਜ , ਜ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਦੂਿਜ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

8 ਮੈਂ ਹ …[ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ ਥੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ।”—ਸੰਪਾ।] ਓਹ, ਮੈ
ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਿਕਤੇ ਿਧਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ।

9 ਹੁਣ, ਿਸੱਧੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਓ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ
ਮੁੜੀਏ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ
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ਕੁਝ ਵਚਨ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਤੀ ਿਮੰਟ ਲਈ।
10 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਬਾਹਰ ਆਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਟਉਸਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਫਰ
ਵੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਦੇਖੋ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦੀ
ਡਰਾਈਵ ਹੈ।
11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਸਵੇਰੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪੀਲੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ—
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ “ਨਹੀਂ” ਜਵਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮੈ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਟਾਈਫਸ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਬੂਸਟਰ।
12 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ
ਵਧੀਆ ਮੀਿਟੰਗ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਯਕੀਨਨ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਰੋਮ ਿਚਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋ।
ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
13 ਜਦ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਕਦੇ…ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਿਜਹਦਾ ਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਟ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ…
14 ਿਕਸੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ…ਮੈ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਕੀ ਇਹ
ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ?” ਨਹੀਂ, ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
15 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ, ਜ ਕੁਝ, ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ,
ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਸ ਪਿਹਲ , ਮੈ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿਹੱਲਣ
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ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ
ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ…
16 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕਰੀਅਨ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਤਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ
ਕੀ—ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ,
ਿਜਵੇਂ—ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
17 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਿਜਸਦਾ ਿਪਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈ ਸੁਣ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਦੇਿਖਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?”
18 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੈਣ। ਮੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੈ ਦੱਸੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ।
19 ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਓਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ
ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
20 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਆਓ, ਿਪਆਰੀ, ਬੈਠੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ
ਹਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
ਜੇ ਮੈਂ…ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਮੈ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਬਣਾਵ , ਤ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।”
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21 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨ
ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ…ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
22 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ । ਅਤੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ ਲੋਕ ਿਵੱਚਕਾਰ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਖੈਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ,
ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ, ਓਹ, ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕ
ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ੍ ਕੱਟਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਪਆਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
23 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ,
“ਜੂਨੀਅਰ, ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ…” ਅਤੇ ਕਾਰ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਉਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਿਕਉਂ, ਤੁਹਾ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
24 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ,
ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਹੋਗੇ, “ਜੌਨ, ਤੁਹਾ , ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਸਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ”? ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਪਆਰ ਹੈ ਜੋ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
25 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਿਸਧ ਤ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ,
ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਸਮਝਾਓ;
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ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਹੋਰ ਕੀ-ਹੋਰ।
26 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਉਤਪਤ, 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਉਤਪਤ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅੱਜ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰ।
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ; ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ

ਆਦਮੀ ਦੀ ਧੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ
ਹਨ:
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, ਘੜੇ
ਹੇਠ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕ ; ਅਤੇ

ਉਹ ਆਖੇਗੀ, ਪੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠ ਵੀ ਿਪਲਾਵ ਗੀ: ਉਹ
ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਵ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ…ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ।

27 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਿਹਲੀ
ਿਕਤਾਬ, ਉਤਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ, ਮੈਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
28 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਤਪਤ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਿਧਆਏ ਪੜਹ੍ੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜ , ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਲੀਜ਼ਰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ,
ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਿਰਬਕਾਹ ਬਾਹਰ
ਆਈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕ—ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਸੇਵਕ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸੱਤ

ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਸੱਤ ਆਖਰੀ ਿਬਪਤਾਵ ਨਾਲ ਭਰੀ
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ਹੋਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, ਇਧਰ
ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈ ਲਾੜੀ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਦਖਾਵ ਗਾ।

29 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸ ਲਈ: ਇੱਕ
ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਟੇਪ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।
30 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਟੇਪ
ਦੁਨੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਚਲਦੀ ਹਨ। ਉਹਨ ਦਾ, ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਦੀ ਈਥਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਟੇਪ , ਮੁਫ਼ਤ, ਕਲੀਸੀਆ
ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਟੇਪ ਜ ਦੀ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ!
31 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਾ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਸਾ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
32 ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ੇ-
ਿਲਖੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ
ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
33 ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਔਰਤ, ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ
ਕੁੜੀ, ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।

ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
34 ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੀਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ—ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ
ਸਮ ਿਬਤਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਭਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਇੱਕ ਸਮ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਿਦਓਗੇ।
ਦਇਆ ਅਤੇ ਿਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਜ ਔਰਤ, ਲੜਕੇ ਜ ਲੜਕੀ ਲਈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ
ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਮਾਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ—ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਦੀਵੀ ਸਮ ਿਬਤਾਉਣਗੇ।

35 ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ
ਦਾ ਸਾਥੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਜ ਮੁਿਟਆਰ, ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ—ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵ , ਉਹਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਜੋਂ।

36 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ
ਤੱਕ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਚੁਣਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਤ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਤੋਂ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਜ ਕੈਥੋਿਲਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ ਤੁਹਾ
ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਰ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ ਇਸ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

37 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ…ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ

ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਚੁਣੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੀਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਿਜਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜ , ਦੂਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ।
38 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਅਣਿਲਖਤ ਕਾ ਨ ਹੈ।
39 ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਾਰਮਲ ਪਹਾੜ
ਤੇ, ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹ । ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਤੁਸੀ ਜ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਾਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਵ ਗ। ਸੱਚ ਕਹ ਤ , ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ,
ਹੁਣ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
40 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਿਵਸ਼ਵ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ
ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
41 ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਸ ਸੀਮਾ
ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ

ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਰ੍ ਡ ਵਾਲੇ।
42 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਲਾਮਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਕੰਨ ਿਵਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੰਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਉਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹਇਸ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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43 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ
ਅਤੇ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਜੀਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
44 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ: “ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਚੁਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤ
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।”
45 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਿਮਕ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਿਵੱਚ
ਲੰਘੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਬਾਈਬਲ
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਪੜਹ੍ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਹੈ: ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ,
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜਹ੍ਨਾ, ਪਾਰ
ਹੋਣਾ, ਡੁੱਬਣਾ, ਮਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਹ੍ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ, ਸਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ,
ਛੱਡਣੀ ਪੈਣਗੀ ।
46 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਆਤਿਮਕ, ਜ , ਕੁਦਰਤੀ ਆਤਿਮਕ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ,
ਿਫਰ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ, ਲਾੜੀ, ਆਤਿਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ।
47 ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਇੱਕਆਦਮੀ
ਚੁਣਨ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹ , ਇੱਥੇ ਸੌਂਹ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਜਦ ਤਕ ਮੌਤ ਸਾ

ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ।” ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਾ ਇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਸਮ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੀ ਤੁਹਾ ਵੱਖ
ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਸਹੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ
ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ
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ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੋਚਣਾ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

48 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅੱਜ, ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ…ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਿਲ ਿਵੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਲਾਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਤਲਾਕ ਅਦਾਲਤ ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਈ ਹਨ।

49 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ; ਿਸਰਫ਼ ਅੱਖ
ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੈੱਟ, ਜ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਢੇ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਪਆਰ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ,
ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?”

50 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ. ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁ ਢ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੱਚੇ, ਉਹ—ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ—ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ—ਇਸ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।” ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ…ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਜ਼
ਤੇ ਮ ਿਪਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮ , ਜੌਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।” ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਸਭ
ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
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51 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ ਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਚੁਣਦੇ ਹ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੀਏ! ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਦਲੋਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੌਂਹ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ
ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ,” ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਪਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

52 ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾ
ਉਸ ਕਲੀਸੀਆਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

53 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਉਸ ਲਈ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ, ਇਸਲਈ, ਮੈ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ।

54 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਦਰੀ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਪਾਦਰੀ ਵ ਗ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੀ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਅਸਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਖਦਾ ਹ ,
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ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਰ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਝਟਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਲਓ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਿਨਗਲ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ, ਬੁਿਨਆਦੀ,
ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਲ, ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ , ਚੁਣ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ । ਚੁਣ । ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ…
55 ਮੁੰਡੇ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਭਾਈ ਸ਼ਕਰੀਅਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ,
ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ, ਡੈਂਡੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ। ਬਸ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ…ਫਰੇਡ ਬਾਰਕਰ, ਇਹ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ
ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕ, “ਫਰੈਡ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਮੈਂ ਘਰ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕ , ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਹੁਣੇ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਉਹ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ।
56 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਉਹ
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਫ਼ੋਨ
ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ , ਅਤੇ ਫਰੇਡ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਨਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਕਲੀ ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ
ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ; ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਚੋਣ।
57 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ , ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੂਇਸਿਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਕਲੀਸੀਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੂਹ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਰ
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ਨੇ ਉਸ ਸੁਗੰਿਧਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਜੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਿਕਉਂ, ਉਹਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲਆਓ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
58 ਿਫਰ, ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ
ਇੱਛਾਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈਆਦਮੀ ਗਲਤ
ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਨਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
59 ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ; ਕੰਧ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ
ਬੂਗੀ-ਵੂਗੀ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ
ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ, ਕਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਕੋਰਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਜ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਕਵੀਨ,
ਜ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਆਧੁਿਨਕ ਿਰਕੇਟਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ
ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਉਸਦਾ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬੱਿਚ ਪਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ।
60 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ
ਮਸੀਹੀ ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ , ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕੁੜੀ ,
ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
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61 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ, ਉਸਦਾ
ਕੱਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਦਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਔਰਤ, ਜ ਔਰਤ ਦਾ ਢ ਚਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।

62 ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ
ਦੈਿਵਕ ਚਿਰੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵ ਲਈ।

63 ਜੇ ਉਹ ਇਹਨ ਛੋਟੀ ਆਧੁਿਨਕ ਿਰਕੇਟਸ, ਸੈਕਸ ਰਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੈਿਤਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ-ਿਸਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

64 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ, ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨ ਔਰਤ ਇਹਨ ਵਰਦੀ ਿਵੱਚ, ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਿਖਆ,
ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਬਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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65 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਤਨੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ
ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਯੋਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ।
66 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਾ
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਦੇਖੋ?
67 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਸ
ਦੀ ਭਿਵੱਖੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
68 ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੈਕਸ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਕੀ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ…
69 ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਤ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
70 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲੀ
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ
ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਮੋਿੜਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ, ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਢ ਚਾ। ਿਫਰ ਉਹ
ਮੁਿੜਆਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਹਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ, ਿਬੱਲ।”
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71 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਿਕਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ—ਚੰਗੀ ਭਾਰੀ ਗਊ।”
72 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੁੰਡੇ, ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਿਸੱਖਣ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਬਣੀ
ਹੈ। ਉਹ ਬੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਰ ਲਈ ਸਾੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ
ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ, ਜੈਫ?”
73 “ਖੈਰ,” ਿਕਹਾ, “ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਤਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਢੱਲੀ
ਕਰ ਿਦਓ, ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ
ਜਾਵੇਗੀ।”
74 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਵੀ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
75 ਉਹ ਜੰਗਲੀ, ਤਾਰੇ, ਿਰਕੇਟਾ ਵਰਗੀ ਿਦੱਖ, ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ, ਮੁੰਡੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਲਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਗਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ
ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ ਿਦੱਖ ਵਾਲਾ, ਿਭਆਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
76 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਫਟਨ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ…ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਿਟਆਰ
ਆਉਂਿਦ ਦੇਿਖਆ। ਭਾਈ ਅਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ

ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ।” ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ।
ਓਹ, ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਿਬਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਿਦੱਖ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
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ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋੜਹ੍
ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹ , ਮੈਂ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸ਼ਕੰਜੇ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਵੇਂ…ਿਬਮਾਰੀ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਿਟਆਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹ , ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ

ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੀ—ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ?” ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਇੱਥੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਹਿਟਆ ਅਤੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
77 ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ ਆਏ, ਤ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ
ਅਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ?” ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਇਹ ਰੰਗਤ ਹੈ।”
78 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ!” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਉਸ
ਿਕਸੇ ਪੈਸਟਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਹੋਰ
ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
79 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣੀ, ਦੇਖਣਾ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ, ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਉਹ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਿਜਸ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਚੁਣੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
80 ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਭਾਈ। ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਕੀ ਹ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਦਰਸਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਭਿਵੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
81 ਹੁਣ, ਤਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਆਤਿਮਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਮੁੜਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਗਣਨਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਹਨ
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ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਨਹੀਂ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

82 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਰ
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ”? ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ, ਸੱਚਾ, ਦੁਬਾਰਾ
ਜਨਮ ਪਾਈ ਕਲੀਸੀਆ ਕੋਲ ਉਹ—ਉਹ ਚਿਰੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ
ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ
ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੋ, “ਨਹੀਂ,” ਉਹ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ, ਕਈ
ਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ।

83 ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲਆਗੂਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਿਬਸ਼ਪ, ਕਾਰਡੀਨਲ,
ਪਾਦਰੀ, ਪੋਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ,
ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ। “ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਗੱਲ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਹੀ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਵ ਗਾ।” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਧੁਿਨਕ ਚਰਚ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
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ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
84 ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ।
85 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਿੜ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਜੋ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇਹ—ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸੀ।
86 ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੀਡਬਲਯੂਏ. ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ, ਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਿਜੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਮੀਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਝੀਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈਇੱਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਸੀ।
87 ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ
ਤੋਂ, ਲਗਭਗ, ਓਹ, ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੌ ਮੀਲ ਪਰ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਜ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ…ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ , ਇੱਕ
ਿਦਨ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …
ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
88 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁੱਛੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰੇਗਾ?”
89 ਖੈਰ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਸਦਾ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹਨ…ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।”
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ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਗਾ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੱਸੋ, ਹੇਠ ਆਓ।”

90 ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾਲਆਇਆਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੇਠ ਆਇਆ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ
ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ…ਬਰਸਾਤੀ ਦੁਪਿਹਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ ਕਾਰ,
ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਬਿਲੰਗ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਮਣੇ। ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ , ਠੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਸੀ, ਉਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
91 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾੜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹ । ਮੈਂ ਡੇਢ ਡਾਲਰ ਿਵੱਚ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਜੋੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਂਟ ਅਸਲ ਬੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਲਸਿਕਨ ਜੈਕਟ ਸਨ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਾਿਸ਼ੰਗ
ਮਸ਼ੀਨ ਿਬਨ ਹੰਗਾਲੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ।
92 ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ, ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ, ਓਹ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੇਕ ਵਾਲੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਪਿਹਰਾਵੇ ਨਾਲ।
93 ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣ
ਿਵੱਚ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਗੰਗਮ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ…[ਸਭਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
94 ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜਹ੍ ਗਏ। ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ,
ਉਸ ਕੋਲ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਕਰਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ, ਤੇ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਤੋਂ ਹੇਠ , ਅਿੜੱਕਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਵਾਲ ਹੇਠ , ਿਪੱਛੇ, ਲੰਬੇ, ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁੰਦੇ
ਵਾਲ ਵ ਗ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?”
95 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ — ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।”
96 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ।” ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁੰਡਾ ਕਮਰੇ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ; ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਬੁਰੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹ ।”

97 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਣ ਲਈ
ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
98 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ PWA. ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।” ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਬਾਰ
ਡਾਲਰ ਹਨ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।”
99 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਜੇ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ…ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ? ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਮੰਮੀ ਕੋਲ, ਪਾਪਾ ਕੋਲ?”
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ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ।”
100 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ, ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍
ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ

ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਭੇਜ ਿਦਓਗੇ?”
101 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਕਰ ਗੇ, ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।”
102 ਮੈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ

ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ।
103 ਿਫਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਿਦਨ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਨਊ
ਅਲਬਾਨੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਜਾਓ,” ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ।
104 ਅਤੇ ਹੇਠ ਨਦੀ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੀਨ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ
ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ,
ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਚੜਹ੍ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਦਾ ਸੀ, ਟੀਨ ਦੇ ਇੱਕ
ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਕਸਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
105 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾਕਾਰ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਦਖਾਇਆ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕੀ ਬਟਨ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
106 ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਟੈਕੀ ਬਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਕੇਨਟੂਕੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਗੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਧੱਕੋ…ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਬਟਨ ਹੈ।
107 ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਲੋਹੇ
ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ
ਪਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਸੇ
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ਲਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਇੱਕ ਿਦਨ, “ਮੈਂ
ਹੇਠ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
108 ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਈ.ਵੀ. ਨਾਈਟ ਦੀ ਧੀ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਈ.ਟੀ. ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। E. V. ਨਾਈਟ,
ਓਹੀਓ ਨਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ, ਓਹ,
ਥੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰ੍ੀਫੈਬ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਲਾਈਡਰ, ਈ.ਟੀ. ਸਲਾਈਡਰ, ਰੇਤ ਅਤੇ
ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
109 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਵਾਪਸ ਿਗਆ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤ ਲਈ
ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਿਸਰਹਾਣੇ
ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਠਾਠ ਬਾਠ
ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੰਿਘਆ, ਲਗਭਗ, ਮੈ ਲੰਘਣਾ ਿਪਆ!
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਸੀ…ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ
ਜੋੜਾ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੋਫਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਿਬਸਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵ
ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕੋ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
110 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇੱਕ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾਵ ਅਤੇ ਇਸ
ਅਮੀਰ ਜੋੜੇ ਿਮਲਣ ਜਾਵ । ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹ ਤ ਇਹ ਈ.ਵੀ. ਨਾਈਟ, ਪਰ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ
ਤੇ, ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਹਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਦ ਕੈਰਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਕੈਡੀਲੈਕ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼, ਿਸਰਫ਼ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਠਆ…
111 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤ
ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੀ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ।
112 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਣ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਰਡ ਦੇ
ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਿਠਆ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡ ਸ
ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਬਊਟੀ ਕੁਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਥੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਲਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਜੱਤੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ ਕੋਈ
ਕੁੜੀ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
113 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ ਆਇਆ, ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ—ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ,
ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ,
ਹੈਲੋ ਥੇ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ! ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ?”
114 ਅਤੇ, “ਓਹ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਕੀ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਪਆਰੀ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਿਪਆਰੇ।” ਦੇਖੋ?
115 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਚ ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵਾਪਰੀ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹ ।
ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਿਡੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅੱਗ ਹੈ।
116 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ, ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ।
117 “ਓਹ,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪਰ ਅਤੇ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਰ, ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।”
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118 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਮੱਟੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਿਮੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਔਜਾਰ ਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜਾਵ ਗਾ।” ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਗਆ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਬਜਲੀ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੱਟ ਰਹੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ । ਅਤੇ ਥੇ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ੈਰਲੇਟ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ
ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ…ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਕਰਦੇ

ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਵ ਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ,
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
119 ਮੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਸੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਿਫਰ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
120 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆ, ਅਸਲੀ ਆਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, “ਓਹ, ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ।”
121 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਿਪਆਰੇ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਿਹਰਾਵਾ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ…”
122 ਮੈਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕ ,
ਿਜੱਥੇ ਬਾਕਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਿਲਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ
ਸੀ, ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬ ਹ
ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨ
ਪੁਰਾਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੁਰਾਖ ਸੀ, ਇਸ ਹੇਠ , ਪਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਆਪਣੀ
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ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਿਰਆਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ।” ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤ ਤੋਂ ਇਸ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੋਗੇ।” ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…
123 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹੈ।
ਮੈ —ਮੈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ
ਰਾਣੀ…
124 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ
ਿਸਖਰ ਤੇ—ਤੇ ਸਟੀਪਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਿਖਆ,
ਕੁਝ ਿਮੰਟ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ,
ਿਬਲ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ
ਜਾਓਗੇ?” ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਰੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ, ਇੱਕ ਅਸਲ
ਗਰ੍ਿਹਣੀ ਵ ਗੂ, ਕੋਈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ,
ਿਕਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾ ਖੂਨ
ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣਾ, ਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਲਈ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ।
125 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ
ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਰੱਤਰ ਚੁਿਣਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਹਲ , ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ;
ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ।
126 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ
ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਉਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੁਿਣਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਭਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ। ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ
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ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕਾ ਿਦਖਾ ਕੇ
ਕੀਤਾ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ਼ ਗਲਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਮਨਾ
ਿਲਆ, ਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜੀਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
127 ਅਤੇ ਅੱਜ ਿਕੰਨੀ ਔਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮਰਦ, ਜੋ ਇੱਕ
ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ,
“ਇਹ ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਲੜਿਕਓ, ਉਹ ਧਰਮ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਓਹ,
ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਖਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
128 ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ, ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ, ਜ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ,
ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
129 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।”
130 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਬਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। “ਉਹ ਨਾ
ਿਸਖਾਏਗੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੜੱਪੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।”

“ਖੈਰ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।”
131 ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਬਲਆਮ
ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ ਸੀ? ਿਬਲਆਮ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ, ਿਸੱਧਾ
ਫੈਸਲਾ ਿਮਿਲਆ, “ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ।” ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਿਰਹਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
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132 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਬਚਨ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਾ ਨ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
133 ਹੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਲਹਨ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਆਤਿਮਕ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,
ਨਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।”
134 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਕਉਂ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ
ਦੀ ਲਾੜੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ।
135 “ਔਰਤ ਮਰਦ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਲਈ।” ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਕਾ ਨੀ ਸੀ। ਡੇਿਵਡ
ਪੰਜ ਸੌ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ।” ਪੰਜ ਸੌ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਦੂਜਾ ਪਤੀ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
136 ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਲਓ। ਇਹ, ਿਟਊਸਨ ਿਵਖੇ
ਪਹਾੜ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਿਕ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਪਹਾੜ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ, ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ । ਇੱਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਥੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਇਹ…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈ
ਇਸ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਤੇ ਨਾ
ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ।
137 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਉਸਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ, “ਔਰਤ ਮਰਦ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਲਈ।”
ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸੌ ਔਰਤ ਿਸਰਫ਼ ਦਾਉਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
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ਤ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਹੋਣਗੀ , ਲਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਦਾਉਦ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਔਰਤ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾ ਮਸੀਹ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆਸੀ। ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆਸੀ।
138 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਸ਼ਬਦ (ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ) ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
139 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁੜੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਧੋਖਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ।

“ਓਹ,” ਮੈਂ ਥੇ ਿਕਸੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , “ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ,
ਪਰ੍ਚਾਰਕ!”
140 ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ , ਿਜਸ ਸੁੰਦਰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਾ।
ਿਫਰ, ਇਸ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਚਨ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ! ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਭਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੂਤ ਸੀ। ਿਦਖਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਹਾਉਤ ਨੇ ਆਇਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵਅਰਥ ਹੈ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ।
141 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ। ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਪੰਛੀ , ਜਾਨਵਰ , ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ
ਿਕ ਮਾਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ? ਦੇਖੋ…ਿਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ
ਵੱਡਾ—ਵੱਡਾ ਿਹਰਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਦਾ ਿਹਰਨ। ਦੇਖੋ ਉਸ—ਉਸ ਮੁਰਗੀ
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ਵੱਲ, ਛੋਟੀ, ਧੱਬੇਦਾਰ ਮੁਰਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਖੰਭ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ। ਨਰ
ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਦੇਖੋ। ਮਲਾਰਡ ਬਤੱਖ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਵ ਗ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
142 ਹੁਣ, ਭੈਣ, ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ। ਬੱਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?
143 ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਦਾ, ਅਨੈਿਤਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ “ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ” ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਸੂਰ “ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੀਜਣਾ” ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ, ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ,
ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਿਫਲਮੀ ਿਸਤਾਿਰ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੈਿਤਕਤਾ ਿਮਲੀ
ਹੈ। ਉਹ ਨੈਿਤਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
144 ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਗਾੜ ਲਈ, ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ,
ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਔਰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਲ ਬਰ੍ਾਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ?
ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਪਛਲੀ ਕਤਾਰ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
145 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਜਾਣਾ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ
ਆਇਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਿਡੱਗਣਾ…ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਔਰਤ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੋਥੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਚਰਚ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ
ਸੱਚ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ।
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146 ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਵ ਗ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਵੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ-…
147 ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਦਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ
ਿਵੱਚ ਹਨ: ਪੰਛੀ, ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ; ਜਾਨਵਰ, ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ। ਪਰ, ਮਨੁੱਖੀ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਚਨ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ
ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ। ਉਸ ਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
148 ਪਰ ਜੇ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਕੋਲਆਦਮੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ
ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਿਲਆਇਆ, ਇੱਕ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
149 ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਇਨ ਨੇ, ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। “ਓਹ, ਹੁਣ!” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗੇ, ਪਰ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ, ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਾਧਨਾ
ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
150 ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ। ਇਹ, “ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵ
ਹੋਣਗੀ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿਹਰਾਵੇ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਵ ਗੇ।” ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ।
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151 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਭਗਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਕਾਇਨ ਵੀ ਹਾਬਲ ਵ ਗ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਮਾਿਪ ਨੇ ਖਾਧਾ।

152 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ ਇਹਨ
ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…ਛੋਟੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਿਹਣਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਹਾਲ ਿਕ, “ਜੇਕਰ ਸੇਬ
ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹਨ, ਤ
ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਊਹ-ਹਹ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਸ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅੱਗੇ
ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ…ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ।

153 ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ
ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਵ ਗ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਬਣ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਟੱਪਲ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ,
ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਡਫਲੀ ਨਾਲ, ਕੋਨੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ? ਕਲੀਸੀਆਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।

154 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਗੰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈਡਰ੍ੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ।
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155 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ
ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱਚ,
ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਨਾ ਚੁਣੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਿਵਿਗਆਨ
ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ; ਉਸਨੇ ਪੇਂਟ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ । ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੋ।
156 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੱਜ
ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
157 ਹੁਣ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਹਲ , ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਕਲੀਨ
ਕੈਨੇਡੀ ਹੇਅਰਡੌਸ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ, ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ , ਜੇ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਹ?
ਓਏ, ਹ ! ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹ, ਹ ! ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ ਕੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ
ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
158 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ
ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?

159 ਦੇਖੋ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਪਾਪੋਤੀ
ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਲਹਨ। ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਧੋਵੋ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਵੱਡਾ,
ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਕਸ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਾ
ਚਰਚ ਹੈ। ਊਹ-ਹਹ। ਦੋਵ ਨੇ ਉਹਨ ਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਝੂਠਾ
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ਿਚਹਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਿਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

160 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵ ਗ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕ
ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋ: ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਪਾਪੋਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੁਣੋ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

161 ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਡੀ.ਡੀ.,
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਸਾਡਾ
ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ,” ਹੋਟੈਂਟੋਟ ਿਮਸਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ।
ਥੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

162 ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੰਗ, ਹਮ,
ਉਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਉਹਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਰਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਹਨ
ਿਮਿਲਆ, ਇੱਕ ਈਜ਼ਬਲ ਵ ਗ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਛੋਟੇ

ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣਾ, ਪੇਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਆਦ ਿਵੱਚ
ਿਫਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਕਲੀਸੀਆ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਤਿਮਕ ਚਿਰੱਤਰ ਉਸ ਗਰ੍ਿਹਸਥੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਦੂਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

163 ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਘਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ
ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਿਫੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਆਤਿਮਕ ਚਿਰੱਤਰ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਮੁਰਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ।
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164 ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਿਕਰਦਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵਜੋਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ
ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਏਸਾਓ ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਇਹ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ

ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ ਨੇ ਨਾਈਸੀਆ,
ਰੋਮ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ!
165 ਓਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
166 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਨਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ, ਨਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ
ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਬਲਕੁਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਉਹ (ਪਰ੍ਾਣ, ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ) ਉਸ ਚਰਚ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਖਰੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨਹ੍ ਸੱਚ ਵ ਗ, ਆਪਣਾ ਜਾਅਲੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
167 ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਦੁਲਹਨ, ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਲਈ ਇੰਨਹ੍ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ!
168 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਹ , ਉਹ, ਆਧੁਿਨਕ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ
ਿਵਸ਼ਵ ਚਰਚ, ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਸ਼ਵ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਚਰਚ
ਦੋਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ।
169 ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਜਨਮ, ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਇੱਕ…ਿਦਨ, …ਇਹਨਾ ਿਦਨ , ਚਰਚ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵਖੇ, ਜੋ
ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ
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ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।

170 ਦੂਸਰਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਿਲਆਵੇਗਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਿਕ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ,
ਵਚਨ। ਦੁਲਹਨ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਦੋਵੇਂ, ਿਮਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਆਦਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸੀ: ਆਦਮੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ, ਸੱਚੀ
ਲਾੜੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨ
ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਉਸਦਾ ਮਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ
ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਹੈ।

171 ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਦੁਲਹਨ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ
ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਈਜ਼ੇਬਲ ਜੋ
ਉਸਦੇ ਅਹਾਬ, ਮੈਕਸ ਫੈਕਟਰ ਸੁੰਦਰੀ , ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਆਰਾ ਮੋਿਹਤ ਹੈ।
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਹੈ; ਵੱਡੇ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ , ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ,
ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਭ ਿਵਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਪਟ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਸ ਨਾਲ
ਜਾਣ ਿਦਓ। ਬਸ ਧੋਖਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨਹ੍ਾ ਲਾਓਦੀਕੀਆ
ਚਰਚ ਯੁੱਗ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। “ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ
ਅਮੀਰ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹ । ਮੈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਦੁਖੀ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਦੁਖੀ,
ਨੰਗੇ ਹੋ: ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।” ਜੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

172 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ , ਸੜਕ ਤੇ, ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ,” ਿਕਉਂ, ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
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173 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਲੋਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਜੋ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ, ਲੋਕ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੱਸੋ: “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ…” ਉਨਹ੍
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

174 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ।
ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ।” ਦੁਖੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ, ਅੰਨਹ੍ਾ, ਨੰਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੀ ਇੱਕ…ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਸਿਥਤੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਇਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

175 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਥ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ
ਹੀ ਆਧੁਿਨਕ ਰੁਝਾਨ ਿਵੱਚ। “ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਅਤੇ ਧੀ ,” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 17, “ਗਰੀਬ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਦੁਖੀ” ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ
ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ
ਦੀ ਰੂਹ , ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ—ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੱਭ ਿਲਆ।”
ਲੋਕ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ…

176 ਮਸੀਹਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਕਰਿਸ਼ਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਸੀਆਵ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼
ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ
ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

177 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ—ਲਈ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ—ਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਿਕਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਮੰਡਲੀ,
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਿਚਹਿਰ ਦੁਆਰਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ…ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵ ਗ ਗਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵ ਗ
ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ
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ਸੋਚਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।” ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
178 ਜਦ ਿਕ, ਸੱਚੀ ਲਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।ਆਓ ਹੁਣ ਮਸੀਹ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ।
179 ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
180 ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਯਸਾਯਾਹ 53:2 ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ,
“ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹੀਏ।” ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ,
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ
ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੇ, ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਮਹਾਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
181 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ — ਲੈਣ ਲਈ
ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਊਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਸੀ ਉਸ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਲੜਕਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤਾਜ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ, ਸਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।”
182 ਨਬੀ ਉਸ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਮੋਢੇ

ਵਾਲੇ, ਲਾਲੀ ਿਦੱਖ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੇਲ
ਡੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿਰੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
183 ਚਿਰੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਿਰੱਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ
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ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ
ਲਾੜੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਚਿਰੱਤਰ, ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ
ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੇ
ਉਹ ਿਮਲੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ
ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੋ, ਨਾ ਿਕ ਸੰਸਾਰਕ-ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
184 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਕੰਨੀ ਹਨ।
185 ਉਹ ਉਸਦੇ ਚਿਰੱਤਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਲ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈਇੱਕ ਲਾੜੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਚਰਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ
ਮੀਲ ਤਕ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ, ਉਹ ਉਸ ਲਾੜੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀ 13:8, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੀ।
ਇਹ ਉਸਦਾ ਉਹੀ ਮਾਸ, ਉਹੀ ਹੱਡੀ , ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਿਫਰ
ਇੱਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ, ਵਚਨ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਢਾਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਉਸ ਵ ਗ ਢਾਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
186 ਹੁਣ, ਸਮਾਪਤੀ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਕਹੀ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਗਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਤੜਕੇ ਿਤੰਨ
ਕੁ ਵਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਿਗਆ।
187 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ
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ਹੈ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈਆਇਆ ਹੈ।

188 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਿਨਕਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਜ ਲਗਭਗ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ—ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,
ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਸਮ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ, “ਸੱਤ ਦੂਤ ਥੇ ਿਮਲਣਗੇ,”
ਅਤੇ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ। ਅਤੇ ਥੇ—
ਥੇ ਲਾਈਫ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖ ਭਿਰਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਾਟ ਹਵਾ

ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਹ ਮੀਲ ਚੀ, ਸਤਾਈ ਮੀਲ ਪਾਰ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ; ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਤ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਪਰੀ
ਹਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੋਹਰ ਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਭੇਤ ਦੱਿਸਆ
ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।

189 ਿਕਵੇਂ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ, ਆਦਮੀ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ
ਜ ਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹ , ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੋ।” ਅਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।’” ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਥੋਂ ਹੇਠ ਹਵਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਝੋਂਕਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੌਵੀ ਘੰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਹੱਥ ਵੇਖੋਗੇ।” ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

190 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਤਆਰ
ਹੋ ਜਾਓ। ਉਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ,” ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ। ਹੇਠ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਅੱਗ, ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਇਹ ਚੀਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਮੈਂ

ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਹ ਲਈ, ਿਸਰ ਫੜ ਿਲਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ
ਫੁੱਟ ਜ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਇੱਕ ਟੋਏ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪੁਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਵਾ
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ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਲਈ, ਮੇਸਕਾਈਟ
ਝਾੜੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਵੀ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਹ , “ਆਮੀਨ”? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਤ ਉਹ ਥੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ।
191 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਿਫਰ ਵਾਪਸ
ਆਏ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਿਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਥ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ।”
192 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ—ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।”
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਥੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍
ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ ਿਗਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਨ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

193 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਲਾਸਕਾ ਿਜਵੇਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇੰਝ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਿਗਆ, ਥੇ, ਪਿਹਲਾ ਝਟਕਾ।
194 ਿਜੱਥੇ, ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਰ੍ਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ, ਿਯਸੂ, ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਉਂਡੇਲ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਖਰਸ ਬਣਾਈ।
195 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਹਨੇਰੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਵੀ ਘੰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਿਹਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ
ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
196 ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨ ਵੱਲ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ ਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਰੀ ਸੋਥਮੈਨ, ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਪੌਲ।
ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ।
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197 ਇਹ ਕਾਲਪਿਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ,
ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ
ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ।

198 ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਚੀ ਥ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਝੁੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ
ਵਧੀਆ ਪਿਹਰਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਹ , ਅਤੇ
ਸਕਰਟ ਹੇਠ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ
ਦੀ ਧੁਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ, “ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਿਸਪਾਹੀ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਰਚ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹੀ ਲਾੜੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-
ਿਪੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ।
199 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤ ਇਹ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਆਧੁਿਨਕ ਚਰਚ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਲੀਸੀਆਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਗੰਦਾ ਝੁੰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ।
200ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਹੋਰ ਚਰਚਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਲੱਗ
ਰਹੇ ਸਨ।
201 ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚ ਬੋਲ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ,” ਜੇ ਮੈਂ
ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਨੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲੇਟੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹਾਥੀ
ਦੀ ਖਾਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵ ਗ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਫਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਪਰ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ, ਇਹ—ਇਹ ਨਾਚ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ
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ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਆਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ।
202 ਹੁਣ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ
ਿਕ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਇਹ ਕਹਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
203 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵ ਗ ਸਖ਼ਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ ।” ਉਹ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨ ਹੂਲਾ
ਸਕਰਟ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵ ਗ, ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਿਹੱਿਸ , ਉਸਦੇ
ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਫੜਦੇ ਹੋਇ , ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋਏ
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ,
ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਿਮਸ ਮਸੀਹਤ ਸੀ।
204 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈ —ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਸਾਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ?” ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੜ
ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਅਲੌਿਕਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ ਉਸ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ; ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਮਰੋੜਦੇ ਅਤੇ
ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਉਹਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
205 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਥੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ। “ਅਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ
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ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਦਖਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ
ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਰੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਲਈਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?”
206ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਬਨ ਕੁਝ ਦੇ,
ਇਸ ਉਸਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਫੜ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਮੋੜ ਵੱਲ,
ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਚਮਕਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ,
ਉਹ, ਓਹ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਹੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ…
207 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ?” ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
208 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਓਹ, ਮੈਂ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਿੜਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ
ਿਨੰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਥੇ—ਮੈ ਹੁਣ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹ । ”
209 ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਕਾਰਲ ਿਵਲੀਅਮਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੁਪਨਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਥੇ ਹੈ।
ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵੀਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ ਹੈ।
210 ਿਫਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਸੀ।
211 ਿਫਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਲਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ , ਅਤੇ ਉਹਨ

ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵੱਚ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਸਨ
ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ,
ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੱਲਦੇ
ਹੋਏ। “ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, ਮਸੀਹੀ ਿਸਪਾਹੀ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।” ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਸੀ, ਬੱਸ
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ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਹਰ ਅੱਖ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
212 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ
ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆਅਤੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ,ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
213 ਇਹ ਿਸੱਧੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇਿਖਆ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਵੀਡਨ ਜ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ,
ਜ ਿਕਤੇ। ਉਹਨ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ! ਉਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲੋ!” ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੀਿਕਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ…”
214 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ
ਿਜਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓ,
ਹ । ਓ ਹ ।
215 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ। ਨਰ ਅਤੇ
ਮਾਦਾ ਦੇ ਪਰ੍ਜਨਨ ਦੇ ਪਰਾਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ ਜੀਵਾਣੂ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ,
ਿਮਲੀਅਨ ਅੰਡੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਜੰਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਚਾਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਉਹੀ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਜੀਵਾਣੂ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ।
216 ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ
ਅੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜ ਕੁੜੀ, ਗੋਰਾ ਜ ਿਸਆਣਾ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਪਰ ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਇੱਥੇ
ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ, ਪਰ ਚੋਣ
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ਦੁਆਰਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਮ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਲੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
217 ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਤੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਬਲੀ ਦੇ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂਸਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਲ
ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਚ
ਕੀਤਾ, ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੇ, ਪਰ-ਥੱਲੇ (ਜਦੋਂ) ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ,
ਹਰ ਕੋਈ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਮੰਨ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ।
ਨਵ ਮੰਨ, ਹਰ ਰਾਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਖ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦੋ ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਕੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ? ਦੋ। ਲੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ।
218 ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਿਮਲੀਅਨ ਮਸੀਹੀ ਹਨ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਅਖੌਤੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੋਵੇਗਾ…ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਅਗਲੇ ਚੌਵੀ
ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਉਹਨ
ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
219 ਿਫਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਚੇਿਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਿਵੱਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਉਹ—ਉਹ ਰਸੂਲ ਜ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਪਿਹਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
220 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”
221 ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ,
“ਿਬਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?”
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“ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
222 ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੁਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਦਮ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਮੈ ਉਮੀਦ
ਹੈ ਿਕ ਇਹਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ…
223 ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਸੱਧਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਵਜੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ, ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ , ਇਸ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਇਹਨ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਿਮਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ।
224 ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਆਦਮੀ। ਆਪਣੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ। ਕੀ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹ ।” ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀ,
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਉਹ—ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ। ਦੇਖੋ? ਇਸ
ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
225 ਅਤੇ, ਔਰਤ , ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
226 ਸੇਵਕੋ, ਇਹੀ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ , ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕੋਨੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ…ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ, ਮੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ।
227 ਅਤੇ, ਔਰਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ



ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ 49

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਵ ਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ, ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…
228 ਅਤੇ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਿਜਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।
229 ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ
ਿਵੱਚ ਿਵਛ ਜਾਣਾ ਹੈ।
230 “ਓਹ, ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤ ਇਹ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।” ਅਤੇ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਿਵੱਚ ਹੈ।
231 ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ, ਜੋ ਦੂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ , ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਹਰਲੇ
ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ
ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਿਗਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਸਟੀਪਲਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਤਲ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਦ
ਦਾ ਛੱਪੜ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ
ਇਸ ਰੇਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਸ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਦੋਂ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਡੂੰਘਾ, ਥੇ ਿਖਸਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਲਟਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੌਂਪੇਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ।
232 ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਉਸਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਦੀ ਘੜੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਭੱਜੋ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚਆਓ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
233 ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਿਕਹਾ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਜ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।
234 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਤੱਟ
ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਿਗਆ ਹ , ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਪਰਦਾ,
ਮੈਂ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਮੈਂ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
235 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਹਲਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ੍ੋਧ
ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਈਕਾਬੋਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਪਰਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪਿੜ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
236 ਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਲੋਕ
ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਦਰਾਰ

ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਲਾੜੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ
ਕਰਨ ਲਈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਅੱਜ ਰਾਤ , ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜਾਵੇ,
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ,
ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ
ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ ।
237 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
ਉਹਨ ਨੇ ਤੈ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨ
ਦੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
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ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੋਿਤ ਤੋਂ ਿਖੱਚੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਨਹ੍ ਜੋ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।

238 ਇਹ ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ
ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਂਡੇਲੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਜ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕੁਰਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਿਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਇਸ
ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ

ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

239 ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹ , ਜੇਕਰ ਮੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਜੀਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਿਝਜਿਕਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ!…?…

240 ਓ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਦੌੜੋ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਵੱਲ
ਭੱਜੋ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਮ
ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹ , ਓ,
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਓ, ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਭਾ, ਿਜਸ ਮੈਂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੌਂਪਦਾ ਹ ।
ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜੋ! ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਔਰਤ ਿਸੱਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਪੁਰਸ਼
ਿਸੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲ

ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਾਲ ਿਸੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਬਚਨ, ਮਸੀਹਾਈ,
ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੇ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ-ਏਟ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

241 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ
ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ…ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ,
ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵਾਪਸ
ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ
ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ।

242 ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਲ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਦੁਲਹਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

243 ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵਾਲੀ
ਕੁਆਰੀ ਤੇਲ ਲਈਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ
ਹੋ ਗਈ। ਲਾੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਿਗਆ। “ਜਦੋਂ ਉਹ
ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਤ ਲਾੜਾ ਆ ਿਗਆ।”
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244 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਗੋ, ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਓ।
ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ, ਹਰ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
245 ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਚੰਗਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਨ ਇਸ ਤੱਟ ਹੂੰਝਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੁਣ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੈ ਸੌਂਪਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ…?…ਮੈਂ ਸੱਚ
ਿਕਹਾ…?… 
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