
ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹ ?

 ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ। ਿਗਲਹਰੀ

ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ। ਓਹ, ਇਹ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ,
ਹਾਲ ਿਕ, ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ , ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਿਕਸਮ…ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ
ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ।

2 ਅਤੇ ਿਫਰ,ਇਸਆਉਣਵਾਲੇ ਜਨਵਰੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਮੀਿਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ਆਸਟਰ੍ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਿਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਹਨ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਭਾਈ ਓਸਬੋਰਨ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਤੁਲਸਾ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਰਅਸੀਂਅਜੇ ਤੱਕਇਸਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹ ।

3 ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? “ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੋ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਮਸਟਰ ਗੁਏਂਥਰ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। “ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੋ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਉਹਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ—ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ—ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈ…
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4 ਮੈਂ ਥੇ ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼…”
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈ
ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਈ ਅਿਜਹੀ
ਰਾਤ! ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਤੇ
ਕੱਲਹ੍ ਸਵੇਰ, ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲਤੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹਰਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ—ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਭਆਨਕ ਅਜੀਬ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ
ਅਜੀਬ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਜ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਲੱਭਦੇ ਹ । ਉਹ ਥੇ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
5 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਥੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਭਾਈ ਜ ਭੈਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜ —ਜ ਅਸਿਹਮਤ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ
ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ…ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਖੁਰਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ । ਇਸ
ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਰੀ
ਪਾਈ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਰੀ ਪਾਈ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹ …ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਖ ਦਾ ਹ , ਜੇ
ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਈ ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਦਾ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਜ ਿਚਕਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਿਚਕਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੱਡੀ ਆ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਚਕਨ ਖ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ…ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…ਮੈਂ
ਇਹਨ ਅਗਲੀ ਿਤੰਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹ । ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਰੀਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜੋ ਉਹ—ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
6 ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ
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ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋੜ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਿਮਸਟਰ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਰਹਾ ਹ ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਮੇਖ ਅੱਧਾ ਹੋ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਿਢੱਲਾ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਹਵਾ ਇਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਾ
ਪਏਗਾ, ਇਸ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਖਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਮਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀ—ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ

ਹ । ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।”
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਚੰਗਾ। ਉਹ—ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਟਾ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ…ਉਹ
ਇਸ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ,
ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ
ਲਈ ਖੜੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਇਹ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ
ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਧ ਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ, ਪਰ
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਉਹਦੇ ਤੇ—ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਅਤੇ
ਹੁਣ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਹਾਲ ਿਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…
7 ਹੁਣ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਗਾਈ
ਸਭਾ ਲਈ, ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਜਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਕਹੋ ਿਕ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਣਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ

ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹ । ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ…” ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅੰਦਰ ਆਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੁਣੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਕੱਢਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਹੱਲਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ
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ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਵਚੇਤਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ?

ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
“ਓਹ, ਹ , ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਿਗਆ!” ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ,
ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕਮਿਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ, ਚੰਗਾਈ ਲਈ, ਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਭਾਵ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾ ਿਮਲੋ, ਅਤੇ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ, ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ
ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਦੇਖ
ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਲਈ ਘਰ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ—ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱਚ
ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ,
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਿਨਆਦੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
ਲੈਂਦੇ ਹ । ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ—ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੈ।
9 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਖੋਲਹ੍ਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ?
10 ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ



ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹ ? 5

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੋਂ। ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਿਮਤ ਹੋ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹ , ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਵੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਨਾਿਦਤਾ
ਿਵੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਤ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹ , ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਖੜੇ ਹ , ਅਤੇ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਸਿਥਤ ਹ । ਕੀ
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੀਵ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਤੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ? ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਅਗਲੀ ਿਤੰਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵ ਿਵੱਚ, ਦੋਵ ਦੀ ਨੇਿੜਓਂ ਜ ਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼
ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ।
11 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਡੀਕਨ, ਟਰੱਸਟੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨ ਵੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਲਖਤੀ ਵਚਨ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਜ ਚ ਕਰ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ।
12 ਅਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਭੂ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ—ਦੇ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਪੜਾਵ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁੱਖ ਿਸਧ ਤ
ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਭਰਾਵ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹ । ਿਕ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ…
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ
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ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਰੂਹ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ
ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਸਾ , ਉਹ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਉਹ ਸਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਤੰਨ…ਸਭਾ ਦਾ
ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਇਕੱਠੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ
ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ
ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।

13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਿਕ ਤੂੰ ਹੁਣ
ਮੈ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੋ
ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਹਨੇਰੇ, ਗੂੜਹ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਵੱਲ , ਿਜੱਥੇ
ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
, ਅਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਿਦਓ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ। ਹੇ ਿਪਤਾ, ਸਾ
ਸੁਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

14 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ
ਹੁਣ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ
ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੈ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਐਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਿਮਿਲਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ।

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, “ਕਲੀਸੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…”
ਓਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹ । ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ, “ਸਾ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹ ? ਿਕਉਂ—ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
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ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਿਕਉਂ
ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹ ? ਅਤੇ ਕੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ?” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਰਾਤ ਲਈ, ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਦਰ ਜ ਅਠਾਰ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ।

15 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ…ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹ ? ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ…ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵ ਗ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ…

16 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਦਾ
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਿਠਤ ਹੈ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ—ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ ਬਣ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।

17 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਵੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਵ ਗ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ
ਕੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਛੜਕਣ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹ ਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ
ਜ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ।
18 ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਏ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਣਗੇ,
“ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ।” “ਖੈਰ, ਇਹ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ…
ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਭਾਈ,
ਜੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਸਾ —ਸਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾ ਸਾਡੇ…ਇਹ—ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ—

ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ…ਹੁਣ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚਰਚ ਸੰਗਿਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ।
19 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਇਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੁਝ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੱਢਣ
ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ, ;ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਹ੍ਾ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਡੈਸਕ ਤੇ—ਤੇ ਰੱਖੋ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਗਾ।
20 ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ, ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਸੰਪਰਦਾਏ ਚਰਚ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸੀ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਨਸੀਨ ਿਪਤਾਵ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਸੀਫਸ

ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ—ਮਹਾਨ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ—ਦੀ…ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਿਹਲਾ
ਸੰਪਰ੍ਦਾਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀ।
21 ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਸੁਧਾਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੂਥਰ ਸੀ; ਲੂਥਰ ਤੋਂ
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ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਿਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵੇਸਲੀਅਨ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ , ਅਤੇ
ਹੇਠ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਜੌਨ ਸਿਮਥ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਹੋਰ, ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ।
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਨ ਉਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ।

22 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਨਿਜੱਿਠਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਚਰਚ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਿਫਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇਹ
ਿਸੱਧਾ ਬੀਜ ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ…ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕ—

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਕਲੀਸੀਆਵ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਿਠਆ ਹੈ। ਬੈਪਿਟਸਟ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਡੱਗ
ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣ
ਿਕਹਾ, ਜੈਕਟ ਪਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਦੇਖੋ?
ਥੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਤ
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ
ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ
ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ,
ਉਸਨੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵ ਨਾਲ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਮੈ
ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ੍
ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚ ਹਨ।
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24 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ…

25 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ “ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ” ਪੱਤਰ, ਅਤੇ
ਹੋਰ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ, ਤ ਸਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।

26 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਾ ਵਚਨ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਸ਼ਪ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ
ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਤਮ ਆਮੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ (ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ)
ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ
ਕੀਮਤੀ ਰੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨ ਵੱਖ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ।

28 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਾ ਲੋੜ
ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ। ਤੋਂ…ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
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ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਇਹ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

29 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਅਖਬਾਰ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਨਆਿਣ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ,

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ? ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ?

30 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ
ਹ , ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹ ਜੋ ਹਨ—ਹਨ…ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ
ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਪਤਲਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੋਵ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬੰਦੂ ਿਮਲੇ
ਹਨ। ਪਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਲੈ ਲਈਏ…ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਚ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਿਲਖੇ ਹਨ।

31 ਆਓ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ
ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 1ਲਾ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਵਧੀਏ;
ਜ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 17ਵ ਅਿਧਆਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣੇ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਕੀ—ਇਸ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 17ਵ ਅਿਧਆਏ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ 13ਵ , ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ…
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ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ , ਕੀਤੀ … ਇੱਥੇ
ਆਓ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਦਖਾਵ ਗਾ…ਤੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਿਨ
ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ:

32 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮ
ਔਰਤ, ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਇਨਹ੍ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਕ
ਔਰਤ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ “ਕਲੀਸੀਆ” ਿਕੰਿਨ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਹ ? ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਹੈ।
33 “ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਨ ਿਦਖਾਵ ਗਾ।” ਹੁਣ, ਮਹਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਰਣਾ
ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਇੱਕ “ਕਲੀਸੀਆ” ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ “ਲੋਕ ” ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਧਆਨ
ਿਦਓਗੇ, ਤ ਵੀ, ਦੇਖੋ, 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, 15ਵੀਂ ਆਇਤ,
ਉਹੀ ਅਿਧਆਏ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ
ਵੇਸਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਨ,…ਭੀੜ,…ਕੌਮ , ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ। (ਦੇਖੋ?)

34 ਹੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸੀਆ, ਮਹਾਨ ਔਰਤ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੁਲਹਨ), ਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ
ਅਪਿਵੱਤਰ, ਿਦਖਾਵਾ, ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ? “ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ,” ਜ ਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,…
35 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ,
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ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਿਕਵੇਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਿਵਭਚਾਰ ਹੈ। ਆਤਿਮਕ! ਿਵਭਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵ ਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਝੂਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ ਚਰਚ, ਿਫਰ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ—ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੇਸ਼ੇ
ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ
ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

…ਿਜਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ।

36 ਉਸਦੀ “ਸ਼ਰਾਬ” ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਉਤੇਜਨਾ, “ਅਸੀਂ
ਕਲੀਸੀਆ ਹ ! ਅਸੀਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਹੁਣੇ
ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੋ। ਚੰਗਾ। “ਇਸ ਲਈਉਹ ਚੁੱਕ-…”
37 ਹੁਣ, ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਨ ਿਦਖਾਵ ਗਾ ਜੋ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਿਖਆ,…

38 ਸਕਾਰਲੇਟ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਸ਼ਾਹੀ।” ਲਾਲ ਰੰਗ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਲਾਲ।” ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਤਾਕਤ ।”

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਦਿਰੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਿਕ
13ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਰੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਠ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਲਾ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ। ਪਰ ਿਫਰ, ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਸਨ, ਿਸਵਲ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਬੋਿਲਆ ਿਜਵੇਂ
ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਇਸ ਹੇਠ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ
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ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮੂਰਤੀ-
ਪੂਜਕ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ। “ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ।”
39 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇਿਖਆ? ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਲੱਿਭਆ,
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਊਠ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। ਕਾਰਨ, ਏਲੀਏਜ਼ਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਊਠ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵੇ, ਤ ਉਹ…
ਅਤੇ ਮੈ ਵੀ ਪੀਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ, ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਚੁਿਣਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਊਠ ਵੀ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਊਠ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਿਜਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ
ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ, ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਿਗਆ ਸੀ।
40 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਿਕ ਚਰਚ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਾੜੀ ਿਮਲਣ ਲਈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮ
, ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ।

ਅਫ਼ਸੀ , 5ਵ ਅਿਧਆਏ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਗੇ। ਓਹ, ਇਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਦੇਖੋ? ਪਰ੍ਭੂ…

ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਊਠ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ
ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਉਹੀ ਊਠ ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਚਰਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਦੁਨੀਆ
ਕੱਟੜਤਾ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਚਰਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, “ਹਵਾ ਿਵਚ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਮਲਣ ਲਈ।” ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ! ਦੇਖੋ? ਥੇ ਹੈ…
ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਿਰਬਕਾਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਸੀ।
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41 ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ, ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ “ਅਮੀਰ” ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ

ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਸਤਰ੍ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ।

ਅਤੇ ਔਰਤ ਬੈਂਗਣੀ (ਸ਼ਾਹੀ) ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ
ਸੀ, …ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਹੋਏ
ਸੀ,…ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਹੋਈ…ਮੋਤੀ, ਉਸਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:

42 ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਿਸਧ ਤ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਲਈ ਰੱਖ
ਰਹੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਹ ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਰਾਿਜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । “ਅਸੀਂ ਇਹ
ਹ । ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ! ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੌਮ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਆਓ, ਪੀਓ…ਇੱਥੇ, ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ

ਿਜਹਾ ਉਂਡੇਲ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ।” ਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ।
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਔਰਤ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ
ਹੋਈ ਸੀ,…ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਸੱਜੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਸਦੇ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ:

43 ਹੁਣ, ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨਾਿਦ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ । ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ, ਭੇਤਭਰੀ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ, ਕੰਜਰੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮ ।

44 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਿਲਖਤ, ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਿਥਤੀ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਜੋ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਹਸਲੋਪ ਦੇ ਦੋ ਬਾਬਲ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਿਕਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਧਰਮ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਮਿਹਲਾ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੇ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕੱਥੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼
ਤੇ, ਉਹ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਸ਼ੁਰੂਆਤ।” ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਤਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

45 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਿਨ
ਲਈ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੁੰਦਰ
ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਥ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਪਰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਉਸ
ਰੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਜ ਇੱਕ ਬਲੂਤ, ਜ ਇੱਕ ਬੀਚ, ਜ
ਇੱਕ ਿਪੱਪਲ, ਜ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ। ਜ ਜੇ ਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਬਲੂਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੂਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ, ਮਹਾਨ, ਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਇਸ
ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।

ਉਸ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ
ਿਵੱਚ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ
ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਕਰ੍ਮਬੱਧ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
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ਮੁੜੇ; ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਤਰ, ਜ ਦੱਖਣ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਹਨ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹ । ਉਹ ਇਸ
ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਵ ਗ ਹੀ

ਅਧੀਨ ਹੋਵ ਗੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੰਨ ਕਿਹੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ
ਚਮਕ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਚਮਿਕਓ।” ਪਰ ਅਸੀਂ,
ਓਹ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ।
46 ਹੁਣ, ਬਾਬਲ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਬਾਬਲ ਿਕਵੇਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਪਿਹਲ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਿਨਮਰੋਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਨਮਰੋਦ ਨੇ ਿਸ਼ਨਾਰ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਟਾਈਿਗਰ੍ਸ ਨਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ ਹਰ ਸੜਕ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਿਸੱਧੀ ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਜ ਦੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ,
ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤ ਹਰ ਗਲੀ ਿਸੱਧੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵੱਲ ਜ ਦੀ ਸੀ।
47 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੜਕ ਰੋਮ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ
ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਪਿਹਲ ਿਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ। “ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇਿਖਆ,” ਹੁਣ
ਦੇਖੋ, “ਕਲੀਸੀਆ।” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂਔਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਜ਼ਰਾ “ਕਲੀਸੀਆ”
ਸੋਚੋ। ਦੇਖੋ?

…ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਸੰਤ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਦੇਿਖਆ,…
48 ਹੁਣ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਗੁਣ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ,” ਜ “ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,” ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ।
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…ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ,…
49 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਤ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਸਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…ਧਰਤੀ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਹੱਸ
ਦੀ ਿਕਸਮ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਨੌਂ ਆਤਿਮਕ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਿਸਆਣਪ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ,
ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ।

…ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ:…
50 ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਸਹੀ ਹੈ।

…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾ
ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ।

51 “ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।…ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ…” ਹੁਣ ਮੈ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ,
ਦੇਖੋ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਰਾਿਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ
ਰੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਿਕਵੇਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਹੀਦ ਿਕਵੇਂ
ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ , ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸੀਆ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੋ ਉਸ
ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ…ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਹਨ।

52 ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ…ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ,
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ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ: ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ…ਜਦ
ਉਹ—ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

53 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ, “ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ,” ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ,
“ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।” ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ
ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ।

54 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਨਚੋੜ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵ ਗੇ। ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਕਦੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ? (ਕਦੋਂ?) ਆਖਰੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ? ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ
ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।”
ਿਬਲਕੁਲ! ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਆਦ ਿਵੱਚ, ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ”? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ, ਸਰੀਰ
ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?
ਹੇ, ਭਾਈ! ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?

55 ਖੈਰ, ਆਓ ਹੁਣੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? “ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ…’” ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, “ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ…” ਠੀਕ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
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ਿਜਸ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ
ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ,…
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਰ ਲੈਣਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਗੇ।
…ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ: ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ

ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ,…

56 “ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “ਇਹ
ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹ ।
57 ਹੁਣ ਔਰਤ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕਲੀਸੀਆ, ਉਹ “ਰਹੱਸ, ਬਾਬਲ”
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਨਮਰੋਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਿਨਮਰੋਦ
ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਿਨਮਰੋਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਰਧ ਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਕੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ? ਕੀ ਅੱਜ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਥ
ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਥ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੌਮ
ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਥ ਹੈ?

ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ, ਤ
ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ।

…ਿਜਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਸੀ,…ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ।

58 ਹੁਣ, ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ?
ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ—ਆਤਮਾ
ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

…ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ।
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59 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਲੱਭੋ।
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ, ਸਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਵਰਦਾਨ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਓਹ, ਇਹ—ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਾਈ,
ਹੋਰ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ

ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਓਹ, ਮੇਰਾ!

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਮੋਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ,
“ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਸੁਣਨ ਿਦਓ।” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹ । “ਇਹ ਹੈ…”

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਸੱਤ ਿਸਰ ਸੱਤ
ਪਹਾੜ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ।

60 ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ …ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਜ
ਵੱਧ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ
ਦੀ ਗਲਪ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮ ਬਿਘਆੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਉਹ…ਇਸ ਲਈਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਤੇ ਅਿਧਆਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ,

ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹ । ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ
ਜ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13। “ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਿਗਣ ਲਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ।”
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ “ਇੱਕ”ਆਦਮੀ। “ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਠ ਹੈ।”
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61 ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਕ, ਰੋਮ ਦੇ ਪੋਪ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਿਵਕਾਰੀਵਸ ਿਫਲੀ ਦੇਈ।” ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਖੱਚੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ, ਰੋਮਨ
ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਿਵੱਚ, ਪੋਪ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਤਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, “ਨਰਕ, ਸਵਰਗ,
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ।” ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ , ਮੈਂ
ਹੁਣੇ ਉਥੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਬੱਸ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਰਾਜੇ ਹਨ: ਪੰਜ ਿਡੱਗ ਗਏ ਹਨ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਸੀ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ (ਜੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸਰ ਸੀ),
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ (ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਸੀ);…

62 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
63 ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਛੇ ਮਹੀਨੇ।
ਆਪਣੀ ਮ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ
ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਜਾਇਆ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਸਨ…ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਸੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਛੇ—
ਛੇ ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, “ਅਤੇ ਦਿਰੰਦਾ…” ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼
ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ, ਹੁਣ…ਅੱਠਵ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ (ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ) ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਿਵੱਚ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

64 ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, “ਨਰਕ” ਹੈ। ਅਤੇ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚਿੜਹ੍ਆ, “ਨਰਕ” ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਬਨ ਤਲੇ ਦੇ ਟੋਏ।
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਲਈਕੋਈ
ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੇ
ਪਾਦਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਛੋਟਾ ਪਾਦਰੀ ਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਉਹ…” ਮੈਂ ਉਸ
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ਮੈਰੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ।”

65 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ?”

“ਹ ।”
66 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਿਕਉਂ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ?” ਦੇਖੋ?
67 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਦੇਖੋ? “ਸਾ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਿਜਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚਰਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
68 ਪਰ ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਚਰਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਬਾਈਬਲ ਲਈ, ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ।
69 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ। “ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਜੋ ਇਹ ਸਨ, ਿਡੱਗ
ਪਏ, ਪੰਜ ਰਾਜੇ।” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਦਖਾਵ ਗਾ। “ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਦੇਖੋ, “ਦਿਰੰਦਾ।” ਹੁਣ, ਦਿਰੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ “ਇੱਕ
ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਪ ਦਾ ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ
ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਗਨ ਰੋਮ ਪੋਪ ਰੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੈਗਨ ਰੋਮ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇਹ ਪੋਪਸੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥ
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ਇੱਕ ਪੋਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਪ ਆਤਿਮਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਤਾਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ, ਆਤਿਮਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
70 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਥੋਂ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਬਲਕੁਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ।
ਹੁਣ, “ਇੱਕ ਦਿਰੰਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, “ਉਹ ਸਾਰੇ
ਧੋਖੇ ਖਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਆਓ ਵੇਖੀਏ।

ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, (11ਵੀਂ ਆਇਤ) ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਅੱਠਵ ਹੈ, ਅਤੇ…ਸੱਤਵੇਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ।)
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ,…

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਦੇਖੋ।

…ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ; ਪਰ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰਾਿਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ।

71 ਉਹ ਤਾਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਉਨਹ੍
ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਜ ਪਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ,

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਿਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਸ
ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ?
“ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ।” ਹੁਣ,
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।

ਇਨਹ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਿਰੰਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਨਹ੍ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ:

(ਮਿਹਮਾ!) ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ
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ਰਾਜਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।

72 ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, “ਚੁਣੇ ਹੋਏ,
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। “ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਚੁਣੇ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।” ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ, “ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ।” ਉਹ ਉਸ ਿਜੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣ।

73 ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਮਵਾਦ, ਸਾਮਵਾਦ ਚਾਲ ਅੱਜ ਸਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਕਦੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨ ਰਾਿਜ ਸਾਰੇ
ਇਕੱਠੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ
ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ , ਿਵਆਪਕ ਸਾਮਵਾਦ। ਿਕਉਂ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਸਾਮਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ?”
ਿਬਲਕੁਲ, ਯਕੀਨਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ
ਿਨਰਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈਅੱਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਬੱਿਚਆ
ਹੈ? ਸਾ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ…

74 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕ ਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ
ਪੋਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਚੌਦ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 23; ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ। ਜੇ
ਕੋਈ ਔਰਤ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਔਰਤ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ,

ਉਸ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਔਰਤ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
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ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ, ਚੌਦ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੈ। ਇਹ
ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ।

75 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲਹੂ
ਦੇ ਪਰ ਵਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਕਨ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੇ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

76 ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਫਰ ਕੌਣ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?”

77 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਲਿਵਿਨਸਟ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

“ਪਰ ਇਸ ਕੀ ਿਮਿਲਆ…”

78 ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ।
ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਪਿਹਨਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਫਲੈਪਰ ਸੀ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੰਗਪਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਕੀਨਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ
ਹੋਣਗੇ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬੱਿਚ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
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ਦੇ ਬੱਿਚ ਤੇ ਮਾਿਪ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ।
79 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ?
80 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਓ ਇਬਰਾਨੀ , 7ਵ ਅਿਧਆਇ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਸੇਦਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ,
ਹੁਣ, “ਲੇਵੀ…” ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਲੇਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਤੇ

ਲੇਵੀ ਿਜਸ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਜੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਿਮਿਲਆ।”
ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਲੇਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ;
ਲੇਵੀ, ਿਪਤਾ, ਦਾਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ। “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੀ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਮਲਿਕਸੇਦਕ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।”
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
81 ਿਕਸੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਿਦਓ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਗ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਥੇ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
82 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ “ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ” ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ,” ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮਿਹਮਾ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। ਓਹ, ਉਹ
ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ। ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।
83 ਅਤੇ ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਘਰ ਤੋੜ
ਰਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਦੂਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-
ਕਾ ਨੀ, ਗੰਦ-ਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਿਦਨ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

84 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੈਂਟਕੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ
ਹੋਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੁੱਢਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੁਆਰ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜ ਖੱਬਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਿਣਆ…
ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ
ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਖੋਖਿਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾ ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ ?” ਉਹਨ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਉ।

85 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਹ । ਯਕੀਨਨ, ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।”

86 ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹ । ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹ , ਭਾਈ। ਅਸੀਂ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਮਾਵ ਿਕਵੇਂ ਿਪੱਛੇ,
ਅਤੇ ਿਪਉ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹ । ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਿਹਨਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲ ਫੂਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ।” ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਿਵਸ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਿਸਰਫ ਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ। ਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, “ਧਰਤੀ ਦੀ
ਸਤਾ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।”
87 ਆਓ ਇਸ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ੋ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ 12 ਵੇਂ ਤੇ ਹ ।

ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; ਪਰ ਦਿਰੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਘੰਟਾ ਰਾਿਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ

ਤਾਕਤ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਨਹ੍ ਿਜੱਤ

ਲਵੇਗਾ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੈ: ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਹਨ—ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ

ਵੇਸ਼ਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਨ,…ਭੀੜ,…ਕੌਮ , ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ।
…ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਗ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ,…
88 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ “ਦਸ ਿਸੰਗ,” ਇਹ ਦਸ ਰਾਜ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਡੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਦੇਖੋ। ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਝੁਕ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਬਸ—ਬੱਸ ਮੈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਜੋ

ਸਾਮਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ (ਕੀ?) “ਵੇਸ਼ਵਾ”
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਤ, ਚਰਚ। ਪਰ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

…ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ
ਨੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ।
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89 ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮ
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਕਹਾ,
ਪੜਹ੍ੋ, “ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ,
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਜਾੜ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।” ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਉਸਦਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਹ

ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੰਤੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਓ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ
ਹੈ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸਾਮਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੇਡ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਸਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੇਿਡਆ, ਉਨਹ੍
ਯਹੂਦੀ ਲੈਣ ਲਈਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ!…?…

90 ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੀਜ ਥੇ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਾਵ ਅਤੇ ਿਪਤ ਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਬਚਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ
ਛੋਟਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

91 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਿਕਉਂ
ਿਮਿਲਆ (ਮੈਂ ਿਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।) ਆਰਥਰ ਗੌਡਫਰੇ, ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਐਲਿਵਸ ਪਰ੍ੈਸਲੇ ਦੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕੁੱਲਹ੍ੇ
ਹੇਠ , ਕੁੱਲਹ੍ੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਟਕਦੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ,
ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ! ਓਹ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਉਣਗੇ,
“ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ,” ਿਜਵੇਂ ਮਟਰ-ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਅਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅੱਗੇ। ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

92 ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੁਲਿਪਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਕ-ਐਂਡ-ਰੋਲ ਅਤੇ ਬੂਗੀ-ਵੂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
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ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ । ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ
ਨਾ ਆਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚਰਚ ਕੁਝ ਲੋਜ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਜ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਿਦਓ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ…ਇੱਕ ਲੋਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੋਜ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਸਾਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਈ, ਚਰਚ ਪਲਿਪਟ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਖ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਾਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਖੜਕੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੋੜਨ ਵ ਗ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਚ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ
ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੇ।
93 ਹੁਣ ਦੇਖ, “ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।” ਮੈਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹ । “ਦਸ ਿਸੰਗ।” ਹ , ਹੁਣ।

ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ( ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ), ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ
ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਰੰਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੇ।
ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਮਹਾਨ

ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
94 ਹੁਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਦਰ੍ੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹ , ਕੈਥੋਿਲਕ
ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ—ਦੀ…ਵੈਟੀਕਨ ਿਸਟੀ ਹੈ—ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ
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ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੀ ਲੜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਬਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੈ।
95 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬੰਦੂ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਪਰ ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ
ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ। ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ।

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੀ…ਿਲਿਖਆ, ਭੇਤ ਭਰੀ, ਮਹਾਨ
ਬਾਬਲ ਨਗਰੀ, ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮ …ਕੰਜਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮ ।

96 ਉਹ ਕੀ ਸੀ? W-h-o-r-e. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ m-o-t-h-e-r ਸੀ। ਕੀ? M-
o-t-h-e-r. ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ ? ਕੰਜਰ ਦੇ! ਇੱਕ
ਕੰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਅਨੈਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ। ਿਕਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਅਨੈਿਤਕ ਬਣਾਇਆ? ਉਸਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨੇ।
ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਠ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ…ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ । ਹੁਣ, ਮੁੰਿਡ ਦੀ ਮ , ਨਹੀਂ
ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ…ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ,
ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸਨ, ਤ ਉਹ ਚਰਚ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ
ਬਾਹਰ ਆ…
97 ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਿਕਹੜੀ
ਸੀ? ਲੂਥਰ। ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਿਕਹੜੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੀ ਆਇਆ? ਕੈਲਿਵਨ। ਅਤੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਐਂਗਲੀਕਨ ਹੇਠ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਥੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਂਪਬੈਲ ਆਇਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ
ਕੈਂਪਬੈਲ ਿਵੱਚੋਂ ਜੌਨ ਸਿਮਥ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ…ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਂਪਬੈਲ
ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਹੈ; ਿਫਰ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਸਨ, ਚਰਚ ਆਫ਼
ਕਰ੍ਾਈਸਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਇੱਥੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,
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ਆਓ, ਪਿਹਲ ਵੇਸਿਲਅਨ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਆਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਚਾਰ ਜ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਹ ਮੁਕਤ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕੋਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਸਰੀਨ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੋਂ ਿਪਲਿਗਰ੍ਮ ਹੋਲੀਨੇਸ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਿਪਲਿਗਰ੍ਮ
ਹੋਲੀਨੇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ । ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਨੱਕੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਭੱਜਦੀ ਹਨ, ਥੱਲੇ
ਭੱਜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ—ਛੋਟਾ ਥੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਧੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।
98 ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਿਗਆ? ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਧ ਤ
ਕੀ ਹੈ?” ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਦੰਦ ਦੀ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ, ਭਾਈ, ਤੁਹਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
99 ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ। ਭਾਈ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਹੋਣਗੇ
ਿਜੰਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹਨ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
100 ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ , ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਬਰਕਤ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਸ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫੀਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਿਕਹਾ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਝੂਠ ਿਕਉਂ
ਬੋਿਲਆ?”
101 ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਹੁਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਨਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਾ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚੀਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕੀ ਗੋਹੇ ਤੇ
ਮਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
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ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
ਿਬਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ। “ਖੈਰ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ—ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹ , ਏਕਤਾ ਉਸ
ਪਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਉਸ ਥੇ ਲੈ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਹੀ ਉਸ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਉਸ ਿਸਰਫ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਉਠਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਉਸ ਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ
ਆਫ਼ ਗੌਡ ਆਫ਼ ਪਰ੍ੋਫੇਸੀ ਨੇ ਉਸ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਟੌਮਿਲਨਸਨ ਦੀ ਚਾਲ
ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਹ ! ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਬੇਦਾਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਬਲੂ
ਫਲੇਮ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਮਲ ਗਏ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਅਤੇ, ਓਹ, ਰਿਹਮ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਹਨ।
102 ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ—ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣਗੀ ? ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਿਸਧ ਤ ਿਕਸ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮੈ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼
ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਿਕਸ

ਿਸਧ ਤ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਮੀ। ਦੇਖੋ?
103 ਹੁਣ, ਥੇ— ਥੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦੀ
ਔਰਤ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ, ਦਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵਾਰ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ
ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਲਹ੍
ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲਲੀ ਵ ਗ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ, ਪਰ, ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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104 ਹੁਣ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਪਿਹਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਜੋ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਿਕ,
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਉਹ ਅਥਾਹ ਟੋਇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ। ਹੁਣ, ਜੇ
ਉਹ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਿਟਆਰ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ
ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣ ਿਦਓ। ਉਨਹ੍
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਿਦਓ। ਉਹਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਧ-ਪੱਿਕਆ ਪਾਦਰੀ, ਉਥੇ ਹੀ
ਪਲਿਪਟ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ
ਿਬਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਨ।

105 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਭਾਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ
ਸੋਡਾ ਪਟਾਕੇ ਖਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ
ਦੱਸ ਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ
ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਗਾ। ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ।

106 ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਹ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਟਕਟ ਹੈ। “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਅਤੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਇਹ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਪਰ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ।
ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਪਾਿਲਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

107 “ਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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108 ਏਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਯਾਕੁਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ
ਮ ਦੇ ਏਪਰ੍ੋਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੁੱਢਾ ਡਰਪੋਕ
ਭਰਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਏਸਾਓ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ,” ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਰੋਮੀ 8 ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

109 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀ, ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ
ਨਹੀਂ ਹ ।

110 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ। “ਮਹਾਨ…” ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, 19:2 ਿਵੱਚ। ਮੈ ਇੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਮਹਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। (ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਅੰਤ ਹੈ।)

111 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਿਕ ਇੱਕ
ਸੰਪਰਦਾ—ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ…ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਪਰਦਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚੁਟਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਿਕ
ਸੰਪਰਦਾਵ ਦਾ ਜਨਮ ਜ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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112 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ…ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹ ; ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਿਵੱਚ। ਇਹ
ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ, ਉਹ ਚੀਜ਼ , ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹ !
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹੈ ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ।
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

113 ਮੂਸਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੱਟੜ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਗਏ?” ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਮੱਟੀ ਦੇ
ਡੱਿਬ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵ ਗ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਵਜੋਂ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਿਣਆ। ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ…ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਉਸਦੇ

ਪੈਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਰਸ ਪਾਓ,
ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੀਵੀ ਉਸ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮਰਾਟ, ਜ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਜਵਾਨ ਮੂਸਾ,
ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਡੱਿਬ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ,
ਪਰ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ, ਇਕੱਲੇ, ਉਸਨੇ ਚੁਿਣਆ!

114 ਹਰ ਿਕਸੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਈ, ਬਹੁਤ
ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਬਾਈਬਲ
ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।
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115 ਇਸ ਲਈ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ
ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਾ।” ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਓਹ, ਉਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।”
ਪਰ ਇਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

116 ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਤੁੱਛ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਲਵ ਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨ
ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ

ਵੇਖਦਾ ਹ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਉਹ
ਗਲਤ ਹਨ, ਤ ਉਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

117 ਚਾਰਲੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਭਾਈ ਐਲਨ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ, ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਿਕਹਾ…ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੂਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਏ. ਏ. ਐਲਨ
ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਏ. ਏ. ਐਲਨ ਵ ਗ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ
ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵ ਗਾ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ
ਹ । ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

…ਉਹ ਰਹੱਸ, ਬਾਬਲ ਨਗਰੀ ਸੀ…ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ …
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118 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਵੇਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਚਰਚ ਅੱਜ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? “ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ,” ਖਾਓ ਸੂਰੋ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ। “ਿਕਉਂ,
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਪੁਰਾਣੇ
ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।” ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋਅ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਏ, “ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।”
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

119 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੁੜੀ ਲੈ
ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਇਨਹ੍ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਨ…(ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਿਜੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।)…ਬਾਹਰ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਦੇ ਗੋਡੇ- ਚੇ ਸਨ। ਉਹ
ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ
ਉਸਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੰਦਾ
ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਿਗਆ, ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਿਕ,“ਉਹਨ
ਘੁਮਾਓ, ਕੁੜੀਓ, ਉਹਨ ਘੁਮਾਓ; ਉਹਨ ਹੇਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਸੁੰਦਰ ਗੋਡੇ ਿਦਖਾਓ।” ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਸਾਥੀ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ
ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੱਪਿੜ ਦੇ ਹੇਠ ਵਰਤੋ ਤ
ਜੋ ਉਹਨ ਇੰਝ ਿਦੱਖਣ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਦਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ।

120 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ
ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਉਹੀ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ?”
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“ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
121 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਰ
ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਂਟਕੀ ਮੰਮੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਪੱਸੂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਿਪੱਸੂ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੋਗੇ।” ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੰਗੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਿਦਓ…ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਕਤੂਰੇ ਵ ਗ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਟਾ ਿਸੱਧਾ ਮੋੜੋ। ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਕਰੋ! “ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ!” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
122 ਜੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਿਜਹੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜ ਦੀ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਲੋਕ …ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਿਸਰਫ਼ ਵੀਹ ਿਮੰਟ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਦਰੀ
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣੀ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ
ਆ ਗਏ, ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ, ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੋਗਾ ਪਾਏ ਹੋਏ,
ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਝੁਿਕਆ, ਿਕਸੇ

ਿਕਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਉਂਗਲ ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਸਨ। ਹ । ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ , ਜੋ ਿਕ ਆਦਮੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਇਹ ਜਰਮਨ ਗੇਮ
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ
ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੀ…ਓਹ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਯਾਦ ਕਰ ਗਾ। ਿਪਨੋਚਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਨੋਚਲ ਗੇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹ , ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਪਨੋਚਲ
ਗੇਮ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਿਵੱਚ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੁਿਨਆਦ
ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ
ਇਹਨ ਰੋਟਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਹੋਲਰ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਖੇਡਦੇ
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ਹੋਏ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਘੜਾ ਕੇਤਲੀ “ਗੰਦਾ” ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਕਹੋ, “ਖੈਰ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ ।” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਜੋ ਿਕ ਖੇਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ
ਹੈ। ਿਕਉਂ?

…ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ …
123 ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬੁੱਢੀ ਮ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, “ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਿਪਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹ ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਚ ਦਾ ਸੰਘ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਇੱਕ
ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੁੰਿਡਓ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
124 ਪਰ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਲਾ ਉਸ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਤੇਲ ਡੋਲਹ੍ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਈ,
ਅੱਗ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਡੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਡਰ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!” ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ
ਹੋ। ਸੜਕ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
125 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕੁਝ ਆਦਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੈਿਤਕਤਾ ਉਹਨ ਕੋਲ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਿਫਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਔਰਤ ਸ਼ੁਰੂ…
ਿਕਉਂ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ
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ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਿਖਆ। ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, “ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ।” ਅਤੇ, ਓ,
ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਿਕੱਥੇ ਪਾਇਆ
ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪੋਥੀ ਿਦਖਾਓ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਟੋਪੀ
ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ; ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਔਰਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵ ਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਿਦਖਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਟੋਪੀ ਜ ਰੁਮਾਲ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ
ਹਨ! ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਓਹ, ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ।” ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਬਾਈਬਲ
ਹੈ! ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ।
126 ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦ , ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ
ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਿਝਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ, ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹ, ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ…ਇੱਥੇ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਿਨੱਕੇ-

ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
127 ਹੁਣ ਕਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਿਕਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ?” ਤੁਹਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
128 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਭਾਈ, ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।
129 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਓ, ਦੱਸੋ, ਮੈ ਵੇਖੋ। ਦੇਖੋ?
ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇ…ਹੁਣ ਉਹ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
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ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਿਨਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ। ਪਰ ਉਹ ਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ।

130 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਇਸ
ਚੁੱਕਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਹੋਲੀਨੇਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ,
ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਛੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
ਗਏ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, “ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ।” ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਏ, “ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਿਪਆ?”
ਦੇਖੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਹੋ। ਇਹ

ਸੱਚ ਹੈ।

131 ਹੁਣ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮ
ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵ । ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਸਾ ਇੱਥੇ, ਿਮਿਲਆ, “ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ।” ਸਾ ਵੀ “ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ,” ਅਤੇ, ਓਹ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ । ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ , ਇਹ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ
“ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ” ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੈ ਲਓ।

132 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਇਸਤਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹ , ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ
ਿਲਆ, ਹ , “ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।” ਹੁਣ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ “ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ” ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ, ਿਬਲਕੁਲ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ
ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਵ , ਵੇਖੋ।
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133 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:11 ਵੱਲ
ਮੁੜੋ। ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਲਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੀ ਪੋਥੀ 2। ਹ ।
ਅਤੇ ਬਸ—ਬਸਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
134 ਹੁਣ, ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ…ਮੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ
ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਹਾਵਰਡ ਿਸ਼ਪਯਾਰਡ ਿਵਖੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਓਹੀਓ ਨਦੀ ਤੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਸਫਲ ਿਸ਼ਪਯਾਰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਤੇ
ਿਬਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਉਹਔਰਤ ਵੋਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ।
135 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਿਸਰਫ਼ ਪਤਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮਰਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ , ਭਾਈ। ਇਹ ਕੌਮ ਔਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਾ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ…ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ
ਤੇ ਕੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਔਰਤ। ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਿਮਲੀ? ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਤੇਰਹ੍ ਤਾਰੇ, ਤੇਰਹ੍ ਪੱਟੀ , ਤੇਰਹ੍ ਕਾਲੋਨੀ ।
ਤੇਰਹ੍ , ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਹ੍ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13ਵੇਂ
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਤੇਰ !
136 ਅਤੇ 1933 ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ…ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਸੋਿਨਕ ਘਰ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
“ਜਰਮਨੀ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਿਗਨੋਟ ਲਾਈਨ ਥੇ ਰੱਖੇਗਾ।” ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਅਤੇ

ਉਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਦੌੜੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
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ਿਬਲਕੁਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵ ਗ ਬਣਦੀ ਰਿਹਣਗੀ , ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕਾਰ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵਹ੍ੀਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀ ।
ਇਹ ਉਨਹ੍ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਉਹ ਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹ
ਹੁਣੇ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ…ਿਫਰ, ਇੱਕ ਵੀਹ-ਮੀਲ ਜ਼ੋਨ, ਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ਼ ਵੀਹ ਮੀਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਹੁਣੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਿਦਨ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਅੰਤ ਦਾ ਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ…ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇਹ ਿਲਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਠੇਗੀ, ਜ
ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੇਠ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ,
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ?
137 ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣ ਿਦਓ। ਆਤਿਮਕ ਬਣੋ। ਚਲੋ…ਖੋਲਹ੍ੋ। ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਿਫਲਮ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਹੋਰ
ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਹੈ? ਮਾਰਗੀ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ—
ਦਾ ਹਮਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪੈਿਰਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਥੇ ਔਰਤ , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ

ਿਵੱਚ ਚਮਿਕਆ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਿਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ…
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਿਪਕਚਰ ਸ਼ੋਅ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵ ਗੇ, ਪਰ
ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਿਸੱਧਾ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨ
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ,
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਾਧਾਰਨ
ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਉਸਦੇ ਪਰੋਂ ਲੰਘਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ…
138 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹੀ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ
ਨੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੋ?”
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਿਕੱਥੇ ਿਮਿਲਆ? ਸਲੀਬ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ “ਮਸੀਹੀ।”
139 ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਂਟ ਸੇਸੀਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚ
ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੁਰਿਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ।
140 ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਪੁੱਿਛਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਤ , ਜੇ…ਪਤਰਸ
ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਸੀ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।”
141 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ’?
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
142 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੁਝ ਿਸਧ ਤ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਝੂਠੇ ਿਸਧ ਤ, ਝੂਠੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕ ਇਸ ਿਨਗਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠ
ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
143 ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਾਰੇ। ਚੰਗਾ। ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ,
ਮੈ ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:11 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਿਸੱਖਣ
ਿਦਓ।
ਪਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਿਸਖਾਉਣ, ਜ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ।
144 ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ?

ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਿਸੱਖਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਅਧੀਨ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੱਟਰਵਾਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਦੇਖੋ।
ਦੇਖੋ?)
ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਜ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ

ਲਈ (ਪਾਦਰੀ, ਡੀਕਨ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼)ਆਦਮੀ
ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦਾ, ਵੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮ ਪਿਹਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ
।

145 ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਔਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ , ਧਰਮੀ ਮਸੀਹੀ
ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜ ਉਹ ਉਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਦੇਖੋ? ਇਸਤਰੀ
ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ
ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਹਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮ ਿਰਹਾ,
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ, ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ,
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। “ਆਦਮ ਪਿਹਲ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

ਅਤੇ ਆਦਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਸ ਔਰਤ
ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਸੀ।

146 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਿਲਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਲੈ ਿਲਆ। ਇਸ
ਦੇਖੋ, ਿਸੱਧੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇਖੋ, ਕਹੋਗੇ, “ਿਯਸੂ!” ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਕਹੇਗਾ, “ਮਿਰਯਮ!”
ਉਹਨ ਆਤਮਾਵ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ? ਉਥੇ ਉਹ ਹਨ। “ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਰਯਮ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮ , ਤੂੰ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ। ਆਮੀਨ। ਮਿਰਯਮ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ!” ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, “ਔਰਤ,” ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ। ਮਸੀਹ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਸਤੂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
147 “ਆਦਮ ਪਿਹਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ।”
ਆਦਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਪਾਦਰੀ, ਡੀਕਨ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਦਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਉਸਨੇ
ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ। “ਿਜਸ ਔਰਤ ਧੋਖਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸ , ਹਰ
ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ
ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਮੌਤ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਿਸਰ, ਪਾਦਰੀ, ਓਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮ।
148 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਦੇਖੋ? ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ 14:32 ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ , ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ
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ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ? ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਉਹ, ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ
ਕੁਿਰੰਥੀ 14:32। ਹੁਣ ਆਉ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੀਏ, 14:34, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ:…

149 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਿਦਓ:
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹਨ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,…

150 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਤ ਇਸ ਵਾਪਸ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਉਤਪਤ 3:16 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਿਕਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਸਦੇ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤ ਿਕਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਜ ਡੀਕਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ “ਆਿਗਆਕਾਰੀ” ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਉਹ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ—ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

151 ਇਸ ਲਈ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜੇ ਮੈ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ
ਦੇ ਕੇਸ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨੇਮ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹ । ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ:…ਉਹਨ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਨਹ੍ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।

152 ਿਫਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
“ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰੀਿਡੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਉਤਪਤ 3:16 ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ। “ਅਧੀਨ, ਸ਼ਰਾ
ਦੇ ਅਧੀਨ।”

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ…ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਦੇ…
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪੁੱਛੋ—ਪੁੱਛੋ…ਘਰ ਿਵੱਚ: ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਲਈ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੀ?…

153 ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਖੋ, ਉਸ
ਤੇ, “ਕੀ?” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ

ਿਦੱਤਾ? ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕੁਿਰੰਥੀ ਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਿਲਖੀ ਸਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਕੁਿਰੰਥੀ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ, ਇਨਹ੍ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਰਮ
ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹੋ ਗਈ ਸਨ…ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ— ਥੇ ਇੱਕ “ਡਾਇਨਾ”
ਦੇਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ, ਸੀ। ਅਤੇ
ਕੁਿਰੰਥੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਿਦਨ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਚੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।”
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਓਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ; ਿਜੱਥੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਦਆਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ, ਿਫਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਿਕਉਂ, ਯਕੀਨਨ, ਉਸ
ਕੋਲ ਔਰਤ ਯਾਜਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ,
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ਤ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਕੀ?”
154 ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਪਾਦਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ
ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ
ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਥੇ ਡਾਇਨਾ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
155 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ…” ਬਸ
ਇਸ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 36ਵੀਂ
ਆਇਤ।

ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਜ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਬੀ ਜ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ

ਹੈ (ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ
ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ), ਉਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ
ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। (ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?)
ਪਰ ਜੇ ਉਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਹੀ

ਰਿਹਣ ਿਦਓ।
156 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
ਦੇਖੋ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਤਿਮਕ ਮਨੁੱਖ, ਜ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਹਨ।” ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ—ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।” ਦੇਖੋ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾ
ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਉਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ
ਵੇਿਖਆ।
157 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਪੌਲੁਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਪੁਰਾਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।”
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158 ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ…ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ? ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ…

159 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।
ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ! ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਿਬਸ਼ਪ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਓਵਰਸੀਅਰ, ਅਸੈਂਬਲੀ , ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
ਏਕਤਾ ਿਬਸ਼ਪ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।”

160 ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਚਪਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਿਮਕ, ਜ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।” ਅਤੇ ਜੇ
ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ
ਨਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ-ਪਰ੍ੇਮੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ-ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਇਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਗਲਾਤੀ 1:8 ਲਓ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

161 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ,’ ਯੋਏਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਕੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ?” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

162 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਦੁਆਰਾ, ਦੁਆਰਾ…ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ—ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੁੰਨਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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163 ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਭਾਈ ਵ ਗ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਿਕਉਂ,
ਅਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਿਮਿਲਆ?”
ਿਕਹਾ, “ਉਸੇ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।”

164 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?’” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਿਕੱਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਦੇਖੋ?
165 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਅਜੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ? “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?”

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਜ ਨਹੀਂ।”

ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ?”
166 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਪਰ, ਝੂਠੇ,
ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਚੰਗਾ।
167 ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਇਹ ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈ
ਲੈਣਗੀ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ…ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹ , ਇਹ ਔਰਤ ,
ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ, ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ,
ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ
ਿਲਖਦਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤ ਉਸ
ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।” ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ…ਇਹ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ , ਮਿਹਲਾ ਡੀਕਨ , ਜ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਵ ਗ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ
ਇੱਥੇ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੈ।
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168 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।” ਹੁਣ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ
ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ “ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ,” ਜ “ਕੁਝ

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ।” ਇਹ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਵਚਨ ਹੈ।
169 ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਜ , ਇਹ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਿਰਤ
ਵਚਨ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾ ਇੱਥੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
170 ਿਜਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਬੋਰਡ” ਕਹ ਗੇ। ਖੈਰ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।” “ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਬੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” “ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੋਰ ਕੀਤਾ।” ਜ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?
171 ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।” ਹੁਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…
172 ਇਸ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ…“ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇਵੇ…” ਿਕਹਾ,
“ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ।” ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕਵੇਂ—ਸ਼ੈਤਾਨ
ਿਕੰਨਾ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ
ਆਸਾਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ।
173 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਇਸ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ?” ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਜ ਉਨਹ੍ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ,
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਪਲਪੀਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ। ਯਕੀਨਨ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਕ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ।
174 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਅਬਰਾਹਾਮ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
175 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?”
176 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ, ਿਫਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕੀਤੀ, ਜ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੋਹਰ, ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ
ਿਦੱਤੀ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹੁਣ, ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਛਾਣ ਲਵ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।’”
177 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ…ਹੁਣ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੇਮ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ,
ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ
ਿਪਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ
ਹਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ
ਇੱਕ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।”
178 ਹੁਣ, ਪਰ, ਤਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਜੋਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ
ਤੇ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਗੰਮ

ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।” ਹੁਣ, ਵਚਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ “ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੋ, ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ,” ਜ “ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਨਬੀਆ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਵ ਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ, ਅੰਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਨਬੀਆ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ…ਮਿਰਯਮ
ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਸੀ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ
ਤੇ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾਵ ਸਨ।

ਔਰਤ ਅੱਜ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ; ਪਰ ਅਿਧਆਪਕ
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਇੰਝ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਇਸਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹਣੀ ਹੈ ਜ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ,” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ ਤ “ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ”
ਕਰਨਗੇ ਜ “ਗਵਾਹੀ” ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਬਾਈਬਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ।”
179 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ
ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ…ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ…ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ—ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਆਓਇਸ ਦਾ—ਦਾ 2ਜਾ ਅਿਧਆਏਅਤੇ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ…
ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:20, “ਹੁਣ…” ਉਹ ਇਸ ਿਥਆਤੀਰਾ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, “ਹੁਣ…” ਜੋ ਿਕ ਥੇ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
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ਔਰਤ ਈਜ਼ਬਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ…ਮੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ?)

180 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗੇ। ਿਫਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਦੇਖੋ। ਿਵੱਚ…ਦੇ ਤਿਹਤ—ਯਹੂਦੀ ਭਵਨ ਦੇ
ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ , ਅੰਦਰੋਂ, ਭੇਂਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਿਦ ਦੀ , ਸੱਤ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ। ਦੇਖੋ? ਇੱਥੇ ਸੱਤ
ਕਲੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਯੁੱਗ , ਸੱਤ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਖਲੋਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਲਾੜੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

181 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ, ਉਹ ਲੈਣਗੇ…ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ
ਇਸ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਜਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਜਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਲਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।

182 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ
ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਯਹੂਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਹੂਦੀ
ਨਾਲ ਸੀ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ, ਥੇ
ਉਨਹ੍ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਪੜਹ੍ਿਦ , ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ, “ਕੁਝ ਗੱਲ ਪਿਹਲ ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ…
ਹੁਣ, ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਥੇ, ਜ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ-
ਪੂਜਾ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਹਾਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ…ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਝਾੜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
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ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚੀਿਕਆ, ਉਹ “ਇੱਕੋ ਇੱਕ” ਸੀ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਾਮ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ।
ਤੁਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਿਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਹਰ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਥੇ ਵੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ?
183 ਹੁਣ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਪਿਹਲੀ
ਕਲੀਸੀਆ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਸੀ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਮਲੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ, ਇਹ ਿਥਆਤੀਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮੱਧਮ,
ਮੱਧਮ, ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ। ਿਫਰ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ
ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਫਰ ਿਫਲਾਦੇਲਿਫਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ

ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
184 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈ ਬੱਸ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਭਾਈ
ਸਿਮਥ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹ …ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਯੁੱਗ ਅਫਸੁਸ
ਸੀ, ਅਫਸੁਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਹੁਣ, ਉਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ, ਇਸ ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ…ਇਸ ਹੁਣੇ
ਪੜਹ੍ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ, ਜ ਸਵੇਰੇ
ਜਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 1ਲਾ,
2ਜਾ ਅਤੇ 3ਜਾ ਅਿਧਆਏ ਿਵਚ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨਹ੍ ਕਿਲਿਸਆਵ
ਦੇ ਯੁਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਥਆਤੀਰਾ
ਦੇ ਇਸ ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਿਫਰ
ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ:

…ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ
ਗਏ ਹੋ।

185 ਅਤੇ ਇਹ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਜ ਿਫਲੇਿਦਲਿਫਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਿਲਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
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ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਓਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੇ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆਵ
ਿਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਹੁਣੇ ਥੇ, ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮ
ਹੈ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਮ , ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ “ਮ , ਰਹੱਸ,
ਬਾਬਲ।” ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਉਹ ਮੱਧਮ, ਮੱਧਮ
ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇਸ ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ
ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵ ਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਵ ਗ। ਲੂਥਰ
ਿਕਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰਆਇਆ? ਲੂਥਰਨ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਬੈਪਿਟਸਟ
ਿਕਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰਆਇਆ? ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ; ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਹੈ।” “ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।”
“ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ,” ਇਹ
ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
186 “ਓਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹ ,” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ! “ਓਹ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ,” ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਬਪਿਤਸਮੇ,
ਪਾਣੀ, ਝੂਠੇ ਬਪਿਤਸਮੇ; ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਛੜਕਣਾ, ਡੋਲਹ੍ਣਾ; “ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਠੀਕ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ
ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਂਡੇਿਲਆ ਜਾਣਾ ਿਜਨਹ੍
ਜੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਹ , “ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
187 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਯੂਕੇਿਰਸਟ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ
ਵਾਈਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਮੱਦਦ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਨਹੀਂ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ ,” ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
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ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 2
ਪੜਹ੍ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਆ ਿਗਆ

ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਕਾਲਰ ਮੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਿਲਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਯੂਕੇਿਰਸਟ ਲਓ, ਪਿਹਲ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ।’” ਕੀ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਪੜਹ੍ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
188 ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਓਨੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋ। ਉਥੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, “ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗੇ; ਉਹਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜ ,
ਉਹਨ ਸੰਗਤੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਰਹੋ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ?
ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ?
189 ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਸਨ!” ਇੱਥੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਬਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। “ਪਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ।” ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਸੜਕ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

…ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।

190 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਮੱਤ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਇਹ ਇੱਕ
ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਡੋਿਲਹ੍ਆਅਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ
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ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ,” ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਕੇਵਲ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਚੇਲੇ; ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਉਣਾ ਿਪਆ, ਮੁੜ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਿਪਆ, ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ਼
ਿਸਧ ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਹ ਓਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ
ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

191 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ
ਹੈ। ਉਹਨ ਮੱਤ ਦੀ ਮ ਹੈ।

192 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕੱਥੇ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ,
ਕੈਥੋਿਲਕ, ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ, ਿਕੱਥੇ
ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ, ਿਕੱਥੇ ਕੁਝ ਡੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਹ ਗਾ, “ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ! ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ।” ਜ , ਤੁਹਾ ਪੂਰੀ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਥ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਸੀ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈ ਇੱਕ ਵਚਨ
ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵ ਗਾ, “ਝੂਠਾ ਨਬੀ,” ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਕਦੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਵੱਚ…ਿਸਰਫ਼ “ਿਯਸੂ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

193 ਅਤੇ, ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ਸੀ। ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ
ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾਇਆ?
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ਉਸਦਾ ਿਸਧ ਤ! ਉਨਹ੍ ਕੰਜਰੀ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਸਦੇ
ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ!
194 ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਸਧ ਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜੀਉਂਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਜੀਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਸੰਪਰਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹਠ-ਧਰਮ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ
ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੋ, “ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਿਵਖੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ
ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਹੀਂ ਹ । ਬਸ
ਇੱਕ—ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੰਬੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਹ , ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
195 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਜੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਲੈਣ ਦੇਵ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀ -
ਛੋਟੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਵੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨ
ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ, ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
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ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…
196 ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਪੰਥ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ
ਉਹੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸ
ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੁਲਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ!” ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ! ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ
ਜਾਓ। ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕੋਲ ਜਾਓ।
197 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤ ਿਕਸੇ ਗਵਾਹ ਵ ਗ,
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
198 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤ ਕਹੋ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ।” ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹੋ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ
ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵ ਨੇ

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਗੇ, ਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।”
199 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਤ ਉਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਏ ਵ ਗ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।” ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ
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ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਹੀ, ਇਹ ਿਸਧ ਤ ਹੈ-…ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਦਾ, ਜ ਇੱਥੇ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਟੈਬਰਨੇਕਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ…
200 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋ ਆਦਮੀ,
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਲੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਚੰਗਾ,
ਉਹ—ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ।” ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੇਲ
ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਲੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ ਹੈ। ਿਸੱਧਾ ਚੱਲੇ, ਭਰਾਵ ਵ ਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਿਫਰ ਕੁਝ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
201 ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਸਮ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
202 ਖੈਰ, ਲੀਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ; ਚਲੋ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰੀਏ।
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।” ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਚੰਗਾ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਸਾ —ਅਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਲੀਸੀਆਆਉਂਦੇ ਹੋ।”
203 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ—ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਹਾਲ ਿਕ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਦੋਵ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਬਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਦਰਬਾਨ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੰਡਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਠੰਡਾ! ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਿਮਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।”
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਦੌੜੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਾਪ ਤੁਹਾ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਗਾ।
204 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਲੀਓ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਿਸੱਧੀ ਠੀਕ
ਕਰੋ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਾ, ਜੋ
ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੀਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ ਿਫਰ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਸੀ। ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਸ ਲੈਣ ਿਦਓ; ਉਹ ਉਸ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਫਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਤ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਹੈ।
205 ਤੁਹਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਭਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕ ਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ।” ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ
ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ।
206 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭਰਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਭਰਾ ਰਾਸਮੁਸਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਜ
ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-
ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ
ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕੀ ਸਭ;
ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਸੁਲਹ੍ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡੈਡੀ…”
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ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਲੀ-ਰੋਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਉਸਦਾ ਡੈਡੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?”
207 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਡੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਕਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਚੰਗਾ।
208 ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ
ਿਗਆ। ਿਕਹਾ—ਿਕਹਾ, “ਵੇਸਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਿਸੱਧਾ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੋ-ਜਵਾਬ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਸਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਪਾਸਟਰ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹ
ਿਦਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਨਹੀਂ ਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ; ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਵੇਸਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵ ਗਾ।
ਪਰ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ?” ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਝੁੰਡ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ।”
209 ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਿਕਹਾ।
“ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ? ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ , ਆਦਮੀ , ਜ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ? ਇਸ ਲਈ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੱਿਸਆ।”
210 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਵੇਸਲੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਡੀਕਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ-
ਫਲਾਣਾ ?”
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“ਹ ਮੈਂ ਹ ।”

“ਚੰਗਾ। ਅੱਠ ਵਜੇ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤ ਬਾਅਦ,
ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ
ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਸਲੇ , ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ ।
ਉਸਦਾ ਲਹੂ, ਲਹੂ…ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।”

211 ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਕੋਲ
ਦੋ ਹੋਰ ਿਮੰਟ ਹਨ।” ਸਮ ਆ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਵਜੋਂ, ਵੇਸਲੇ ਰਾਸਮੁਸੇਨ…ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾ , ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ: ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਤੁਹਾਡੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਦੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ
, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ-…ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਤਮਾ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਸਭ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜ ਦੋ
ਹਫ਼ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ।

212 ਇੱਕ ਰਾਤ, ਬੁੱਢਾ ਵੇਸਲੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ
ਹੋ ਿਗਆ, ਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਸੌ
ਪੰਜ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ। ਬਸ
ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੁੰਡੇ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਵ ਗੇ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਥੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਸਦੀ ਜ ਚ
ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਮੁੰਡਾ ਹੁਣੇ—ਿਸਰਫ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੀ, ਰੋ
ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ
ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਭ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੇਠ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
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213 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡੈਡੀ ਬੁਲਾਓ।” ਓਹ, ਹ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। “ਡੈਡੀ ਬੁਲਾਓ।” ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਉਸ
ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡੈਡੀ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਗਾ। ਹ , ਮੈ ਕਰ ਗਾ”
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਭਾਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਆਮ ਵ ਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

214 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਡੀਕਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਹ । ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ! ਦੇਖੋ?

215 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…” ਮੈਂ
ਇਸ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕ ਹ ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਬਸ਼ਪ, ਸਾ
ਉਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਕਦੇ-ਕੁਝ…ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਹ੍ਾ ਆਦਮੀ? “ਿਜ਼ਲਹ੍ਾ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਰ”)—
ਇਸਆਦਮੀ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ।

216 ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ
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ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ। ਮੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਿਭਆਨਕ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ
ਿਮਲਣਗੇ। ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਣੋ…

217 ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇਕ
ਕਿਲਿਸਆਵ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ
ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਏ
ਨਹੀਂ ਹ । ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈ
ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲੋ,
ਿਫਰ ਇਹ ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ—ਜੇ
ਮੈਂ—ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਘਆੜ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਜ ਦੁਸ਼ਮਣਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

218 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, “ ਥੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮ
ਆਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫ਼ਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।” ਦੇਖੋ, ਕੁਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, “ਓਹ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਝੁੰਡ।
ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ। “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਔਰਤ
ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਵ ਗ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਵਵਾਦ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਪਲਿਪਟ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹੈ—ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ?

ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵ , ਸਾ ਉਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ
ਿਮਲੇ ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ।” ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ,
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸੰਪਰਦਾਵ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ
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ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ
ਉਹਨ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹ ।
ਉਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਿਮਲਦਾ ਹ ।

219 ਹੁਣ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਇਹਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕੱਲਹ੍ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਪਿਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ,
ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੂਰ ਨਾ—ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ…ਮੈਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ —ਮੇਰੀ ਮੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹ ਉਸ ਝੁੰਡ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਹ …[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]

220 ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਿਖੱਚੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਉਸ ਪਾਪ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ—ਮਾਿਪ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਬੱਿਚ ਅਤੇ ਬੱਿਚ
ਦੇ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ।

221 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਪੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ
ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ
ਮੀਟੀਅਰ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਚਨ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਹ
ਨਾ ਸਕੇ ਿਕ “ਬੇਅੰਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ
ਮੋੜਨਾ—ਅਨੰਤਤਾ ਵੱਲ। ਬੱਸ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
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ਬੇਅੰਤ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ, ਿਕ ਅਨੰਤ ਮਨ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।

222 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਲਹ੍
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ
ਬਿਣਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਥੋਂ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ
ਸੀ। ਿਫਰ, ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਜੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਲਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸੌ ਅਰਬ ਖਰਬ ਖਰਬ
ਖਰਬ ਸਾਲ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਥੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਲਕਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ
ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਟਕ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੋ
ਜਾਵੇ,” ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੌ ਅਰਬ ਸਾਲ
ਲੱਗ ਗਏ, ਤ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
“ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ,” ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ,
ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।”

223 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ, “ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਨਵ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਰਥ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ-
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਸੰਸਾਰ…ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

224 ਚਲੋ—ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵਚਨ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਹੈ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
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ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਤੁਹਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈ—ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ—ਇਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ। ਹੁਣ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਮੀ , ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਰੋਮੀ 8 ਲਈਏ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਆਓ ਰੋਮੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ।
ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋਕ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਜੋ ਹਨ…ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ।
ਿਜਸ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,…

225 ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੇਣ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ? “ਉਸ ਲਈ…”
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ

ਉਹਨ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ (ਠੀਕ ਹੈ) ਤ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਨ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੋਂਠਾ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਨਹ੍ ਉਸਨੇ

ਬੁਲਾਇਆ: ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ: ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ

ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
226 ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ! ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ…ਹੁਣ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ …ਓਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ ?” ਦੇਖੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…
227 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਧਰਮ, ਪਾਪ, ਧਰਮ ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ, ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਇਹ
ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ
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ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਵਗਾੜ
ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਬਾਲਗ ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਿਵਆਹੇ ਲੋਕ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ…ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕਾ ਨੀ ਅਤੇ ਕ ਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋ; ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ,
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵਗੜ ਗਈ, ਵੇਖੋ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਵਗੜ ਗਈ। ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

228 ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ,
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਨੌਂ ਵਜੇ, ਹ , ਿਬਲ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ
ਿਵੱਚ ਸੀ,” ਸਹੀ। “ਐਂਟਜ਼ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਰਾਬੀ,” ਝੂਠ। ਇਹ ਕੀ
ਸੀ? ਮੈਂ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਿਵਗਾੜ ਕਰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ,
ਇੱਕ ਝੂਠ ਸਹੀ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ, ਪਰ੍ਚਾਰ,” ਸਹੀ। ਇਹ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ। “ਸਰਾਵ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ,”
ਝੂਠ। ਿਵਗਾਿੜਆ ਿਗਆ; ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਿਵਗਾਿੜਆ ਿਗਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਧਰਮ ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ।
229 ਮੌਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ, ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਮਾਰੀ? ਿਸਹਤ,
ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵਗੜ ਗਈ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਵਾਨ, ਸੋਹਣੀ
ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੁਰੜੀ ਪਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
230 ਹੁਣ, ਸਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ। ਹੁਣ, ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ; ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਕਦੋਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਧਰਨ ਪਿਹਲ ,

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਘੰਟੇ
ਲਵ ਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਧਰਮ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਧਰਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਜਨਮਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ…
231 ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਗਵਾਹ ਸੰਪਰਦਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਨਵ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…
232 ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਦੀਵੀ
ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈਆਿਦ ਜ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੰਤਕਾਲ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਇਸਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ?
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਨੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਜਵੇਂ—ਦੀ—ਅਗਾਪਾਓ ਿਪਆਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ ਇਹ ਿਫਲੀਓ
ਿਪਆਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਲਾਲਸਾ ਿਪਆਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਿਸਰਫ ਹੇਠ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਵੱਲ ਿਵਗਾੜਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦਾ।
ਖੈਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਿਯਸੂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੇਠ
ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ; ਮੌਤ
ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤੱਕ, ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਸਹਤ ਤੱਕ, ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੱਕ।
ਦੇਖੋ? ਉਹ ਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਚਾ
ਿਲਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਣ ਿਗਆ ਤ ਜੋ ਮੈਂ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ
ਬਣ ਜਾਵ , ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕ । ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ।

ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਪਰਮਾਣੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਦੇਿਖਆ,
ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਿਪੱਸੂ, ਹਰ ਮੱਖੀ, ਹਰ ਡੱਡੂ, ਹਰ ਮੱਖੀ
ਦੇਿਖਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ

ਦੇਿਖਆ। ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ।
233 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਠ ਭੇਜ ਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਮਰਨ ਦੇਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ
ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ।”
234 ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਏਸਾਓ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ,” ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਿਕਸੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
235 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲਮੈਨ
ਹ । ਮੈ —ਮੈ ਰਾਈਫਲ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ,
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਟੈਕਸਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਫਟ, ਇੱਕ
ਵੀਹ ਸਿਵਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਬੰਦੂਕ
ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਅਠਤਾਲੀ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਨਾ
ਕਰੋ; ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ
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ਸਿਕੰਟ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਥ ਤੇ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਕੰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਕੰਟ
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੋ,
ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਤੁਹਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਖੰਭ ਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ? ਉਹ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈ ਲਓ, ਟੂਥਿਪਕ ਦਾ ਸਮਤਲ ਿਹੱਸਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੂਦ
ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੋਲਹ੍ ਿਦਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਥਿਪਕ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡਹੋਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਟੁੱਟ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ-…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮਾ
ਿਡੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ; ਸੁਆਹ ਵੱਲ—ਵੱਲ
ਨਹੀਂ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਸਲ ਐਿਸਡ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਤ ਬਾ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੌ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਅਠਤਾਲੀ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਕੰਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਇਹ ਸੌ ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ
ਹੋਰ ਸੌ ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ
ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਤ ਬੇ ਿਵੱਚ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
236 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰੋਗੇ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗੇ।
ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕ
ਿਬਲਡਰ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਪਸ ਉਧਰ,
ਜ , ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ…ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ੍ੋਨੋਲੋਿਜਸਟਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੌ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇ…
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ।
237 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, “ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਤ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਵੇਂ ਿਦੱਤੀ?” ਖੈਰ, ਉਹ
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ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਮਾ!
ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਓਹ, ਮੇਰਾ! ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, “ਉਸ
ਬਾਰੇ ਕੀ?” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ?” ਤ ਜੋ
ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। “ਕਦੇ
ਅਧਰਮੀ ਿਕਉਂ ਸੀ? ਿਕਉਂ?”

238 ਪਿਹਲ ਿਕਹੜਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜ ਪਾਪੀ? ਪਿਹਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਪਿਹਲ ਿਕਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ ਿਬਮਾਰ
ਿਵਅਕਤੀ? ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਦੇ ਗੁਣ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਜ , ਕੀ ਘੜਾ ਘੁਿਮਆਰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?’” ਪਹੀਏ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਿਮੱਟੀ ਿਕਸ ਿਮਲੀ ਹੈ?
ਇਹ ਿਕਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਕੀ
ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ?” ਯਕੀਨਨ। ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਜੋ ਉਹ
ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਪਆਰ ਹੋ
ਸਕੇ। ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੁਣ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

239 ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣੋਗੇ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਰਾਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਦਨ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਥੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

240 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰਜ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਹੁਣ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ
ਢਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਿਖਆ। ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਢਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੌ ਅਰਬ ਸਾਲ ਲਈ
ਥੇ ਲਟਕਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਗੈਸ । ਉਹ ਇਸ

ਪਾਸੇ ਘੁੰਿਮਆ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਕੁਝ ਪੋਟਾਸ਼। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਘੁੰਮਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ? ਕੁਝ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾ
ਅਤੇ ਮੈ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਿਜਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਦੋ-ਬਾਈ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਬਾਏ-ਅੱਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ
ਚਾਦਰ, ਉਸਦੀ ਸਾਈਿਡੰਗ, ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਇਮਾਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਲ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾ ਸਾਿਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਸਾ ਥੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ; ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ,
ਤ ਬਾ, ਿਪੱਤਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਸ ਲਈ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ? ਉਹ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਥੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਥੇ
ਸੌ ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ, ਕੁਝ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
241 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸਾਡੀ
ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਿਵਚ ਪਰ-ਥੱਲੇ ਤੁਿਰਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੇ ਮਿਹਮਾ! ਜਦੋਂ ਕਰੂਬੀ , ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਮੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਥੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਜੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਹ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼, ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ,
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ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ।
242 ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ,
ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਵ ਗੇ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈਂ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਿਪਆਰ
ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ।” ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਥੇ
ਬਾਹਰ ਆ; ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੈ-ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵੈ-
ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼, ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਕਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ, ਉਹ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀ , ਕੂਹਦੀ,
ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ, “ਕਲਕ, ਕਲਕ, ਕਲਕ।” ਓਏ!
243 “ਹੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਹਰ ਆ!” ਉਹ ਚੀਿਕਆ। ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਦੇਿਖਆ। “ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅੱਗੇ ਆਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ!”
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ;
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? “ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ!” ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਈਸਟਰ ਫੁੱਲ
ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਫਸਾ ਿਲਆ। “ਇੱਥੇ ਆਓ, ਿਪਤਾ
ਜੀ, ਇਸ ਦੇਖੋ।”
244 “ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।” ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ
ਉਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ
ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ। ਧੂੜ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਡ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਏ; ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਹਰਮਾਫਰ੍ੋਡਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ। ਬਸ,
ਬਸ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ।
245 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਰਾਕਲ
ਹੈ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜੋੜਾ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ,
“ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ!” ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਵੱਚ



80 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਮਰਦ ਹੈ। ਸਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਹੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਆਦਮੀ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
246 ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਵਾਰਡਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ
ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਟੋਪੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਹਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਐਨਕ ਦਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਤੇ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ,” ਓਨੀ ਹੀ ਮੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਦੱਖ ਿਜੰਨੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਸੀ, ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
ਹ , ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਫਸਲ ਿਗਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
‘ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!’ ਉਹ ਥੋਂ ਿਖਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਿਸਆ।”
247 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੁੰਡੇ,
ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ?” ਥੇ ਬੈਠਾ ਏਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਥੇ ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਯਕੀਨਨ!”
248 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।” ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਹੁਣ,
ਇਹ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
249 ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਰੋਮ ਿਚਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।” ਦੇਖੋ? ਪਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਓ, ਇਹ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ
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ਿਤਆਰ ਹਨ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਇਹ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ, ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਬਣਾਏ ਸਨ, ਕੁਝ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ।
250 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਪਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲੈ ਲਈਅਤੇ ਹੱਵਾਹ
ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ…ਉਸਨੇ

ਆਦਮ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਰੀਆਤਮਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,
ਿਪਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਾਰੀ, ਿਦਆਲੂ, ਕੋਮਲ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਿਵੱਚ
ਮਰਦਾਨਾ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਤੇ ਨਾ
ਿਕਤੇ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੋ ਇੱਕ ਸਨ।
251 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਾਟਕ
ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਓ…ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਦਮ ਹੱਵਾਹ ਬ ਹ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ,
ਿਪਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ?”

“ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
“ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?”
“ਿਜਸ ਘੋੜਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਊਹ।”
“ਓਹ ਕੀ ਹੈ?”
“ਉਹ ਗ ਹੈ। ਊਹ।”
“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”
“ਹ । ਊਹ।”

252 “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ?”
“ਇਹ ਪਰ੍ੇਮੀ ਜੋੜਾ ਹੈ।”

253 “ਓਹ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
“ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ?”

“ਮੈਂ ਇਸ , ਉਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ ।”
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254 ਅਤੇ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਊਹ-ਹਹ। ਉਹ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?”

“ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।”
“ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
“ਚੀਤਾ।”

255 ਅਤੇ, ਓਹ, ਿਜਵੇਂ…“ਓਹ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ।” ਿਬਲਕੁਲ ਿਬੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਵ ਗ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਬੱਲੀ ਿਮਆਉ ਕਰਦੀ ਹੈ।
256ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਕਿਹੰਦੀ, “ਿਪਆਰੇ, ਉਥੇ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਜਾਣ
ਦਾ ਸਮ ਹੈ।”

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ?
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਕਲੀਸੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ।”
257 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰੋ, ਹੁਣ, ਜੋਨਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ …”
ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਗਰਜਾਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੇਠ ਚੜਹ੍ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੋਡੇ
ਟੇਕ ਿਦੱਤੇ।
258 ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਉਧਰ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਹੇਠ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ
ਨੇ ਅੱਜ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”
259 “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ।” “ਕੀ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਿਪਆਰੇ?”
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260 “ਹ । ਹ , ਿਪਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।” “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਮੈ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਿਟਆ।” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਬ ਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੇਠ ਲੇਿਟਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਣ ਲਈ ਹੇਠ ;
ਬਹੁਤ ਸ਼ ਤੀਪੂਰਨ।
261 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਓਹ, ਦੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ, ਿਜਬਰ੍ਾਏਲ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਿਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਕ ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ। ਿਜਬਰ੍ਾਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਥੇ ਆਓ, ਿਪਤਾ ਜੀ। ਐਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹਨ।”
262ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਕਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਵ , ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, “ਕੀ—ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
ਿਦਸਦਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ?” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਡਾ ਆਖਦਾ ਹ , ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ।
ਉਹ ਕਹੇਗੀ, “ਿਬੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਗ ਚਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
263 “ਹ । ਪਰ, ਮੇਡਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਹਨ।”
ਿਕਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ-…ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ—ਸਾਡੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ।
264 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਹਾ,
“ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ…” ਅਤੇ ਿਜਬਰਾਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਰਗਾ ਿਦਖਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਦਸਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ?
265 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਡੂ। ਜੀਵਨ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਯਕੀਨਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ
ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਹੇਠ ਤੋਂ, ਪਰ, ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ, ਅਤੇ
ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ
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ਹੋ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ?

ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਉਹ ਥੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਹ , ਉਹ—ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।”

266 ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ? ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁੱਠੀ ਸੀ, ਪਿਹਲਾ ਪੋਟਾਸ਼, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰ
ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ? ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਤ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ
ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਜੀਵਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ , ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ…

267 ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਿਕਉਂ, ਭਾਈ,
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ—ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰ
ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਾਓ, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ । ਖੈਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਆਿਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਕਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ !
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਮਿਹਮਾ!
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਉਹ ਉਹਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾ
ਿਜ਼ੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕੀ
ਕਹ ਗੇ, “ਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ”? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ,
ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ! ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਗੇ।
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268 ਿਫਰ, ਿਫਰ ਉਥੇ, ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ । ਇਹ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ”? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹ ਉਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇਖੀ, ਪਿਰਪੱਕ, ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਔਰਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਗਲੀ
ਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ; ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ? ਉਹ
ਸਮ , ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
269 ਥੇ, ਹੁਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ , ਿਬਮਾਰੀ, ਮੌਤ;
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ।” ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
270 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਗੰਜੇ
ਹੋਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍
ਇੱਥੇ ਕੰਘੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ
ਗੰਜੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆਹੈ।”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ?”

271 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਸਨ?” ਦੇਖੋ? “ਮੇਰੇ ਿਮਲਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਸਨ।”

ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ, ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਫਰ
ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਲੱਗੀ। ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਧੂੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
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ਰਹੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਨ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ
ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
272 “ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਕਬਰ, ਤੇਰੀ ਿਜੱਤ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈ ਇੱਥੋਂ ਦਫ਼ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ। ਪਰ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਗਾ। ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਓਏ!

ਅਸੀਂ ਠ ਗੇ! (ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!)
ਅਸੀਂ ਠ ਗੇ!
ਉਸ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ,
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਟੁੱਟ ਜ ਦੀ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਠ ਗੇ, (ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!) ਅਸੀਂ ਠ ਗੇ!

ਕੁਝ ਵੀ ਮੈ ਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਇੰਨਹ੍ੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈ ਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈ ਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਮਲੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਰੀਰ ਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ…
273 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ , ਹੁਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਸੁਣਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ
ਦੂਤ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ ਿਸਗਰਟ ਨਾ
ਪੀਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਨਾ ਕਰੋ, ਜ ਔਰਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

“ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?”
274 “ਤੁਹਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।” ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ, ਉਹਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਆਪ
ਹੀ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖਦਾ ਹ ।



ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਨਹੀਂ ਹ ? 87

275 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹ ,
ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ…? ਮੈਂ ਕਦੇ ਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ, ਚਾਰਲੀ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾ ਹਾਰਵੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ
ਮੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ।” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹ , ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ;
ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲਈ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ !” ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਫੜੋਗੇ? ਬੱਸ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
276 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ ਪੋਟਾਸ਼, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ—ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ। “ਿਜੰਿਨ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।”
ਵਾਹ! ਮੈਂ ਚੀਕਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ; ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।
“ਿਜਨਹ੍ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਿਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰਿਦ ਸੁਿਣਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹ । ਉਹ ਮੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ
ਬੇਲਚਾ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾਉਣ, ਕਦੇ ਮੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਠ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵ ਗਾ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਿਗਆ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਉਹ
ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਲੈ ਲਵ ਗਾ।
ਆਮੀਨ!
277 ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਵਲਮਰ ਸਨਾਈਡਰ, ਮੇਰਾ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਬੀਮਾ
ਪਾਿਲਸੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
278 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ।” (ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ
ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ?”)
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ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਬੀਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”

279 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੁਬਾਰਕ ਭਰੋਸਾ, ਿਯਸੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਓਹ, ਦੈਿਵਕ ਮਿਹਮਾ ਦਾ
ਿਕੰਨਹ੍ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ! ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਧੋਤਾ ਿਗਆ।”
280 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਬਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਕਬਿਰਸਤਾਨ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।”
281 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਮੈਂ ਥੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹ ; ਇਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
282 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਲਆਵ ਗਾ।
ਸਾਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ।” ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ
ਕੁਝ ਸੀ। “ਜੋ ਵੀ ਿਪਤਾ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਿਕਉਂ ਿਖੱਿਚਆ? “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਕੋਿਹਆ,
ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਿਹਆ।” ਆਮੀਨ। “ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਪੂਰਵ-
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।” ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਜ ਦੇ ਹੋ? “ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹ ।” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੋਵ ਗੇ। “ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਿਣਆ,
ਉਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਿਜਨਹ੍ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

283 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਥੇ
ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ। ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨ ਿਕਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ ਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ
ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੌ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੋਈ
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ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਿਰ ਨੇ ਿਮਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਦੇਖੋ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕੋਈ ਿਮਿਲਆ-…, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼
ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ।

284 ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈ ਇੱਥੇ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਰ ਵਜ ਕੇ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਦਸ ਵੱਜਣ ਚ ਿਸਰਫ਼
ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੁੱਡ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸ ਵੱਜਣ
ਚ ਵੀਹ ਿਮੰਟ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ?

ਓਹ, ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ;
ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਓਹ, ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ;
ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

285 ਕੀ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ, “ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੇ ਮੈ
ਲੱਭ ਿਲਆ। ਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚਮਿਕਆ,” ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭੈਣ
ਗਰਟੀ? ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਿਕਵੇਂ…ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ,
“ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੇ ਮੈ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਥੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ
ਦਾ ਤਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ…?…ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ।” ਊਹ-ਹਹ। ਹ ।
“ਸਲੀਬ ਿਵਚ।” ਸਾ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਿਦਓ, ਭੈਣ, ਉਹ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ।
ਇੱਥੇ ਆਓ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਓਹ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਗੀਤ ਿਕੰਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰ-ਥੱਲੇ-
ਕੁਦਣਾ-ਅਤੇ-ਬੂਗੀ-ਵੂਗੀ ਗੀਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਇਹ
ਿਦਓ, “ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੇ ਮੈ ਲੱਭ ਿਲਆ।”
ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਿਮੱਠੇ।
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ਿਯਸੂ, ਮੈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ,
ਥੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਝਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਿਰ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ,
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਸਲੀਬ ਿਵਚ, ਸਲੀਬ ਿਵਚ,
ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਸਦਾ ਬਣੋ;
ਜਦ ਤੀਕ ਮੇਰਾ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ੍ਾਣ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ
ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਰਾਮ।

286 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੂੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ—ਸੰਪਾ।] ਓਹ,
ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਕੀ
ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ
ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸਵੇਰੇ, ਹੁਣ,
ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸਭਾਵ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਸਲੀਬ ਤੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ,
ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਸਦਾ ਬਣੋ;
ਜਦ ਤੀਕ ਮੇਰਾ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ੍ਾਣ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ
ਪਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ…

287 ਹੁਣ ਸਾ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੰਗੀਤ ਿਦਓ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ
ਹੈ, “ ਥੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।” ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? “ਜਗਹ੍ਾ, ਜਗਹ੍ਾ
ਹ , ਝਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਲਈ ਥ ਹੈ। ਬੈਪਿਟਸਟ ਲਈ ਥ
ਹੈ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਲਈ ਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਹੁਣ, ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ
ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਓਹ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ
ਕੈਂਟਕੀ ਗੀਤ ਹੈ।

ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ…

ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ.
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…ਹ , ਸਥਾਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ;
ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ, ਹ , ਸਥਾਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਓਹ, ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ;
ਓਹ, ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ, ਹ , ਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।

288 ਹੁਣ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ , ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ; ਟੇਪ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਚੰਗੇ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਥੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ, ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਚੰਗੀ ਿਲਖਤ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਨ, ਨਵੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ, ਨਵ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮ
ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ। ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ
ਬੁਲਾਓ, ਉਨਹ੍ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ। ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਸ…

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
289 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਹ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਹੋਰ
ਨਾ ਛੱਡਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਇਸ ਛੱਡਣ ਨਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ, ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਸਹੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਥੇ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਭਰਾ ਜ
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ਭੈਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਵਚਕਾਰ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹ , ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ,

ਇੱਥੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਲਈ ਸਥਾਨ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਲਈ ਸਥਾਨ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਿਰ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ, ਹ , ਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।

290 ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਰਖਾਸਤ ਗੀਤ ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਫਰ?

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ,
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ;
ਇਹ ਤੁਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈ ਜਾਓ।

ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੈਫਰੀਜ਼,
ਅਤੇ ਥੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੁਕਣਾ,
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਝੁਕਣਾ; (ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!)
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਜ
ਦੇਵ ਗੇ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ,
ਅੱਜ ਇਸ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਲੈ ਲਓ;
ਓਹ, ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਵਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੋ।

ਓਹ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ? ਿਯਸੂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਨਾਮ! ਹੁਣ, ਆਓ ਹੁਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ,
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ;
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ…(…?…)
ਓਹ ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ (ਹੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ), ਹੇ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ।

291 ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅਤੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ
ਚੁੱਪਚਾਪ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਈਏ। ਕਹੋ:

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੁੱਕ ਰਹੇ ਹ ,
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹ ,
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਜ
ਦੇਵ ਗੇ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਨਾਮ, ਔਹ ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਹ , ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ, ਹੇ ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ।

292 ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਿਨਰੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ …[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਗੂੰਜਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ—ਸੰਪਾ।] 
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